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НАУКАТА И ИНДУСТРИЯТА
В НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТБРАНАТА
Генерал-майор д-р Груди Ангелов
началник на Военна академия „Г. С. Раковски“
Резюме: Науката и технологиите имат жизненоважна роля и допринасят
значително за отбраната и сигурността на страната ни, като осигуряват знания
и технологии, необходими за развитието на съответните военни способности.
Тази колаборация от научноизследователска и развойна дейност, в областта на
отбраната и сигурността, предлага набор от инструментите и способностите,
необходими на въоръжените сили за изпълнение на техните основни мисии и
дейности. Това сътрудничество между науката и индустрията и цялата иновационна система като цяло, са основният капацитет за подпомагане вземането на
оперативни решения, основани на научни доказателства.

SCIENCE AND INDUSTRY
IN NATIONAL SECURITY AND DEFENSE
Major General Grudi Angelov, PhD
Commandant of “G. S. Rakovski” National Defence College
Abstract: Science and technology have a vital role and contribute significantly
to the defense and security of our country, providing the knowledge and technology
necessary for the development of relevant military capabilities. This collaboration of
R&D, in the field of defense and security, offers a range of tools and capabilities needed
by the armed forces to carry out their core missions and activities. This collaboration
between science and industry, and the innovation system as a whole, is the main
capacity to support operational decisions based on scientific evidence.
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ПРИНОСЪТ НА ШВЕЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ
И СВЕТОВНИЯ МИР
маркиз Ян-Олов фон Вьоверн
Резюме: Маркиз Ян-Олов фон Вьоверн (Швеция) участва в мисии на ООН
в много страни, включително Афганистан, Корея и Мали. Швеция също е нетен приносител на Европейския съюз, подпомага Frontex и участва активно в
Северното отбранително сътрудничество Nordefco. От шведската отбранителна
индустрия обсъждаме изтребителния самолет Saab Gripen, системата за ранно
предупреждение и контрол на въздуха Global Eye, системата 15 и подводниците.
Академични институции като Академията на Фолке Бернадот и Стокхолмският международен институт за изследване на мира са представени. Швеция не е
член на НАТО, а на „Партньорство за мир“, което е програма на НАТО, насочена към създаване на доверие между държавите. Споменава се компютърът от
100 квантови бита, който се разработва в центъра за квантова технология във
Wallenberg в Технологичния университет Чалмерс в Гьотеборг. Правят се предложения за бъдещо сътрудничество в областта на образованието, киберзащитата и отбранителната индустрия.

SWEDEN'S CONTRIBUTION TO EUROPEAN SECURITY
AND WORLD PEACE
Marquis Jan-Olov von Wowern
Abstract: The contributions of Sweden to European security and world peace.
Marquis Jan-Olov von Wowern Sweden has participated in UN missions to many
countries, including Afghanistan, Korea and Mali. Sweden is also a net contributor
to the European Union, aids Frontex and takes active part in the Nordic defence
cooperation Nordefco. From the Swedish defence industry we discuss the fighter
aircraft Saab Gripen, the Global Eye airborne early warning and control system, the
Robot system 15 and submarines. Academic institutions such as the Folke Bernadotte
Academy and the Stockholm International Peace Research institute are presented.
Sweden is not a member of NATO but of Partnership for Peace, which is a NATO
program aimed at creating trust between countries. The 100 quantum bits computer
that is being developed at the Wallenberg centre for Quantum Technology at Chalmers
University of Technology in Gothenburg is mentioned. Suggestions are made for future
cooperation within education, cyber defence and defence industry.

5

ПЪРВИ ПАНЕЛ
FIRST PANEL

Националната сигурност
в рисковото общество
National security in the society
at risk
COVID-19. ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА
професор д-р Венелин Георгиев
Резюме: Предвиждането на бъдещето с помощта на сценарий представлява
основен мениджърски подход за снемане на неопределеността и повишаване на
рационалността и информираността на взиманите решения. Характерен елемент на сценарийното планиране е допускането за поява на неочаквани събития
със сериозно влияние върху предвижданото състояние, които се определят с
термина „стресори“. С приемлива степен на приближение може да се приеме,
че пандемията от коронавируса COVID-19 притежава характеристиките на един
такъв стресор, който предизвиква промени в различни аспекти на сигурността –
медицинска, финансова, икономическа, гражданска, политически и др., на всички равнища на сигурност – индивидуално, групово, национално, регионално и
глобално. Значимостта на този стресор може да се определи по това, че неговото
влияние все още не е напълно изучено, а свързаните с него последствия все още
не могат да бъдат оценени. В духа на разбирането, че всяка криза може да бъде
разглеждана и като възможност, в доклада се прави опит за формулиране на поуки от практиката за наложилите се промени в начина за взимане и изпълнение
на решения в условия на пандемия от COVID-19 и следствията от нея, каквито
са извънредното положение, социалната изолация, физическото дистанциране. Във фокуса на анализа са поставени поуките в областта на образованието и
управлението на общественото поведение. Тезата, която се защитава гласи, че
успешното справяне с криза от мащаба на COVID-19 зависи от познаването и
успешното прилагане на теоретичните концепции и инструменти, което от своя
страна изисква компетентност и иновативност.
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COVID-19: LESSONS LEARNED
Prof. Venelin Georgiev, PhD
Abstract: Predicting the future with the help of a scenario is a basic managerial
approach to removing uncertainty and increasing the rationality and awareness of
decisions. A characteristic element of scenario planning is the assumption of the
occurrence of unexpected events with a serious impact on the predicted state, which
are defined by the term “stressors”. With an acceptable degree of approximation, it
can be assumed that the coronavirus pandemic COVID-19 has the characteristics
of such a stressor, which caused changes in various aspects of security - medical,
financial, economic, civil, political, etc., at all levels of security - individual, group,
national, regional and global. The significance of this stressor can be determined by
the fact that its impact has not yet been fully studied, and the associated consequences
cannot yet be assessed. In the spirit of understanding that any crisis can be considered
as an opportunity, the report attempts to formulate lessons learned from practice
on the necessary changes in the way decisions are made and implemented in a
COVI-19 pandemic and the consequences of such as the state of emergency, social
isolation, physical distancing. The focus of the analysis is on the lessons in the field
of education and management of public behavior. The thesis defended is that the
successful management of a crisis of the scale of COVID-19 depends on the knowledge
and successful application of theoretical concepts and tools, which in turn requires
competence and innovation.

КИБЕРСИГУРНОСТ И/ИЛИ КИБЕРУСТОЙЧИВОСТ
професор д-р Венелин Георгиев
Резюме: Често пъти изглеждащи близки по своето звучене понятия се приемат за синоними, но навлизайки в детайли се оказва, че подобно възприемане е неточно, некоректно и дори подвеждащо. Подобен е случаят с понятията
киберсигурност и киберустойчивост. Може ли фактът, че и двете понятия се
отнасят до състояния на киберсредата да бъде основание те да се разглеждат
като взаимозаменяеми? Отговорът на този въпрос вълнува редица автори и като
резултат се появяват различни гледни точки за отношенията, в които се намират
киберсигурността и киберустойчивостта. Лесен за приложение инструмент да
бъдат разграничени двете понятия е начинът, по който те се отнасят към възникването на инцидент със сигурността на компютърните системи и мрежи. Когато
във фокуса е тезата „ако възникне инцидент“, теорията за киберсигурността изглежда по-приложима, но в случай, че във фокуса е тезата „когато възникне ин-
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цидент“, на преден план излиза разбирането на киберустойчивост. В доклада се
прави анализ на разбиранията за същността, съдържанието, ролята и взаимната
връзка между киберсигурността и киберустойчивостта. Стремежът е да се докаже тезата, че осигуряването на работоспособност на компютърните системи
и мрежи изисква въвеждане на контроли в интерес както на киберсигурността,
така и на киберустойчивостта.

CYBERSECURITY vs. CYBERRESILIENCE
Prof. Venelin Georgiev, PhD
Abstract: Often seemingly similar concepts are taken as synonyms, but going into
details it turns out that such a perception is inaccurate, incorrect and even misleading.
The case with the concepts of cybersecurity and cyber resilience is similar. Could
the fact that both concepts refer to cyber environments be grounds for considering
them as interchangeable? The answer to this question excites a number of authors,
and as a result, different perspectives on the relationship in which cybersecurity and
cyber resilience are emerging. An easy-to-use tool to distinguish the two concepts
is the way they relate to the occurrence of a security incident on computer systems
and networks. When the focus is on the “if an accident arise” thesis, the theory of
cybersecurity seems more applicable, but if the focus is on the “when an accident
occurs” thesis, the understanding of cyber resilience comes to the fore. The report
analyzes the understanding of the nature, content, role and interrelationship between
cybersecurity and cyber resilience. The aim is to prove the thesis that ensuring the
operability of computer systems and networks requires the introduction of controls in
the interests of both cybersecurity and cyber resilience.

РИСКОВИЗИРАНИТЕ ПРОБЛЕМИ – КАЧЕСТВЕНО НОВО
ЯВЛЕНИЕ В РИСКОВОТО ОБЩЕСТВО
професор д-р Николай Слатински
Резюме: Светът преживява радикална трансформация. Тя има четири измерения, всяко от които е нов тип общество – глобализирано общество, постмодерно общество, мрежово общество и рисково общество. Рисковото общество
отразява системно-управленското измерение на трансформацията и е свързано
с променящото се съдържание на сигурността. В рисковото общество освен проблемите, свързани със сигурността (security problems), проблемите, същностни за сигурността (securitized problems) и рисковете (risk problems), на преден
план излизат като качествено ново явление рисковизираните проблеми (riskized
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problems). Рискът е свързан с присъща на него уязвимост и той диагностицира
системата, за да открие тази уязвимост и да се реализира чрез и през нея. Съответно всяка уязвимост на системата може да стане място, чрез и през което свързаният с нея риск може да се материализира с всички деструктивни последствия
за системата. Рисковизираният проблем се появява при значително повишаване
на потенциала на един риск до критични и дори до катастрофични величини.
Тогава той не търси пряко свързаната с него уязвимост, а може да се реализира
чрез и през всяка уязвимост на системата. Аналогично, когато рисковизираният
проблем се е материализирал чрез и през дадена уязвимост, тогава тази уязвимост може да бъде експлоатирана не само от свързания с нея риск, а и от всеки
друг риск. През призмата на рисковизацията може да се разглежда и вирусът
COVID-19. Този вирус е пример за рисковизиран проблем, т.е. проблем, който
може да „пробие“ през която и да е уязвимост на една държава, и заедно с това
уязвимостта, през която той е „пробил“, става достъпна за който и да било друг
риск за тази държава.

RISKIZED PROBLEMS – A QUALITATIVELY NEW PHENOMENON
IN THE RISK SOCIETY
Professor Nikolay Slatinski
Abstract: Thee world is undergoing a radical transformation. This transformation
has four dimensions, each of which is a new type of society - Globalized society,
Postmodern society, Network society and Risk society. The Risk society reflects the
system-management dimension of the transformation and is related to the changing
content of security. In the Risk society, in addition to security problems, securitized
problems and risk problems, also riskized problems come to the fore as a qualitatively
new phenomenon. The risk is associated with an inherent vulnerability and it diagnoses
the system to detect this vulnerability and to realize itself through it. Accordingly, any
vulnerability of the system can become a place through which the risk associated with
it can materialize with all the destructive consequences for the system. The riskized
problem occurs with a significant increase in the potential of a risk to critical and
even catastrophic values. Then it does not look for the vulnerability directly related
to it, but can realize itself through ANY vulnerability of the system. Similarly, when
a riskized problem has materialized itself through a particular vulnerability, then this
vulnerability can be exploited not only by the risk associated with it, but by any other
risk. The COVID-19 virus can be viewed through the prism of riskized problems. It is
an example of a riskized problem – a problem that could materialize itself through any
vulnerability of a State and accordingly, the vulnerability through which this risk is
materialized becomes available to any other risk for this State.
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COVID-19 И СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ В ЧЕРНО МОРЕ
доктор Атанаска Попова
Резюме: Разпространението на вируса COVID-19 рефлектира върху всички
сфери на живот. Настоящата пандемия, предизвикана от вируса COVID-19, изправя обществото пред поредната криза. Докладът представя въздействието на
COVID-19 върху средата за сигурност в Черно море и региона около него. Наред
с негативните фактори, които влияят върху средата за сигурност в Черно море, се
прибавя и предизвикателството COVID-19. Обръща се внимание на ниската социално-икономическа динамика и равнищата на бедност в страните от региона.

COVID - 19 AND THE BLACK SEA SECURITY ENVIRONMENT
Atanaska Popova, PhD
Abstract: The spread of the Coronavirus affects all areas of activity . The current
pandemic, caused by the virus COVID - 19, confronts society with another crisis. The
report presents the impact of COVID - 19 on the security environment in the Black
Sea and the area around the region. Along with the negative factors which affect the
security environment in the Black Sea, the COVID - 19 challenge is added. Focus on
the low socio-economic dynamics and poverty levels in the countries of the region.

ПРОЦЕС НА ХИБРИДИЗАЦИЯ И ХИБРИДНО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА
ЗА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ
доктор Пламен Петров
Резюме: Докладът представя промяната във взаимодействието между елементите от системата за сигурност на Република България с настъпването и развитието
на Пандемията. Чрез методика на ивент-анализ се отчитат индекси на отношения
между елементите в системата за сигурност, определени като хибридно взаимодействие при комплексна криза. Продължаващата трансформация в хибридните
взаимодействия в епидемична обстановка се извежда в хибридизационен процес.

HYBRIDIZATION PROCESS AND HYBRID INTERACTION
BETWEEN THE ELEMENTS OF THE SECURITY SYSTEM
IN A PANDEMIC CONDITIONЯ
Plamen Petrov, PhD
Abstract: Annotation The report presents the change in the interaction between the
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elements of the security system of the Republic of Bulgaria with the occurrence and
development of the pandemic. The indices of the relationships between the elements
in the security system, defined as a hybrid interaction in a complex crisis, are reported
through an event analysis methodology. The ongoing transformation into hybrid
interactions in an epidemic setting takes place in a process of hybridization.

РАЗУЗНАВАНЕТО В БОРБАТА С COVID-19
Елислав Иванов
Резюме: В доклада се анализират ролята и мястото на разузнавателните
структури и тяхната функционална дейност в условията на коронавирусната
епидемия. Разглежда се сложният процес за добиване на първоначална, достоверна и аналитична информация, повлиян от новите обстоятелства и непредвидимите социално-икономически процеси. Коментират се тези условия, анализират се процесите и се предлагат за дискусия някои въпроси и насоки, свързани с
оптимизацията на разузнавателната дейност и бъдеща реализация.

INTELLIGENCE IN THE FIGHT AGAINST COVID-19
Elislav Ivanov
Abstract: The report analyzes the role and place of intelligence structures and
their functional activity in the context of the coronavirus epidemic. The complex
process for obtaining initial, reliable and analytical information influenced by the
new circumstances and the unpredictable socio-economic processes is considered.
These conditions are commented on, the processes are analyzed and some issues and
guidelines related to the optimization of the intelligence activity and future realization
are offered for discussion.

„ПОСТКОВИД“ И КРИЗИСНА КОМУНИКАЦИЯ
В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
доктор Пламен Атанасов
Резюме: Целта на доклада е да насочи вниманието към теми в предстоящата сложна комуникация за споделяне и споразумяване около преодоляването на
конфликтните последици върху масовите нагласи и социалните отношения, причинени от пандемията COVID-19. Теми, чиито рефлексии, поради сложността на
материята, се очаква да навлязат в полето на националната сигурност, както и да
разширят обхвата на хибридните и психологическите войни. Изследването носи
11

подчертан социален и психологичен характер. В духа на концепцията на Мишел
Фуко за биополитика и изказванията по повод пандемията от COVID-19 на философи от съвремието ни, при съобразяване със спецификите от протичането на
кризата у нас, на научен преглед са подложени виждания и прогнози за противоречия в посткризисната реалност. В духа на съвременните концепции, научният
интерес е фокусиран върху социалния фактор в сигурността. Използван е критичен прочит на публикации в медии и съществуващи научни разработки, върху
които е проведен вторичен анализ. На базата му, чрез сравнение и отчитане на
локалните и глобални специфики, са изведени основни предизвикателства, които
се очертават в близкото бъдеще пред сигурността в страната ни. Като проблемни области са очертани: последиците от физическото и социално ограничаване;
неподготвеността за форсмажорни биологични кризи; проблеми със заетостта;
геополитически неизвестни, например от очаквана вълна мигранти към страните
с развити наука (особено в частта на биохимия и вирусология), здравеопазване и
фармацевтично производство. Всички тези теми изискват развиването на специфична кризисна комуникация между властта и обществото за постигане на съгласие и за постигане на споразумените състояния на равновесие.

“POST-COVID” AND CRISIS COMMUNICATION
IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY
Plamen Atanasov, PhD
Abstract: This paper aims to draw attention to the matters of the upcoming complex
communication of sharing and negotiating the dividing consequences to the mass opinions
and social interactions, following the COVID-19 pandemic. Due to the combined complexity
of the matters, their reflections are expected to enter the field of National security, as well as
to expand the range of hybrid wars. This research has a distinctly social and psychological
character. In the spirit of Michel Foucault’s concept about the biopolitics, along with the
opinions of contemporary philosophers about the pandemic, the development of the crisis
in Bulgaria has been subjected to scientific evaluation, by means of analysing opinions
and forecasts regarding the post-crisis reality. In the context of contemporary concepts,
the scientific focus is set on the social aspect of National security. Adopted is a critical
evaluation of publications in the media and scientific reports, upon which a secondary
analysis is performed. Based on it, by comparing and annotating the local and global
specifics, are extracted the main challenges which lay ahead for the security of the country.
The outlined matters are: the consequences of the physical and social limitation; the underpreparedness to handle biological crises; unemployment issues; as well as geo-political
variables, such as the expected migration wave towards countries with advanced: science
(especially, in the fields of biochemistry and virology), health services and pharmaceutical
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manufacture. All of this necessitates the development of a specific crisis communication
between the state and society, in order to achieve compromise and balance.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19
доктор Анелия Атипова
Резюме: Докладът представя сравнителен анализ на практиките за противодействие на COVID-19 в шест европейски страни. Разгледани са предприетите мерки за
отговор на различни етапи от развитие на пандемията и е отчетен ефектът им върху
елементите за защита на националната сигурност на съответните държави.

EUROPEAN PRACTICES FOR COUNTERACTING
THE COVID-19 PANDEMIC
Anelia Atipova, PhD
Abstract: The report presents a comparative analysis of COVID-19 counteracting
practices in six (6) European countries. The measures taken to respond to various
stages of the pandemic development are considered and their effect on the elements for
protection of the national security of the meantioned countries is estimated.

ЕВОЛЮЦИЯ НА РУСКАТА ВОЕННА ДОКТРИНА –
ОТПРАВНИ ТОЧКИ И КОНТРОВЕРСИИ
доктор Анелия Атипова
Резюме: Докладът разглежда трансформацията на Военната доктрина на Руската федерация от 1992 до 2020 г. Периодът обхваща над 10 военни конфликта в близост до руските граници и позволява проследяване на адаптацията на
руската държава към промените в международната военно-политическа среда,
характера на новите заплахи и изискванията на отбраната.

EVOLUTION OF RUSSIAN MILITARY DOCTRINE STARTING POINTS AND CONTROVERSIES
Anelia Atipova, PhD
Abstract: The report examines the transformation of the Russian Federation’s
military doctrine from 1992 to 2020. The period covers more than 10 military conflicts
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near Russia’s borders and allows tracking the Russian state’s adaptation to changes in
the international military-political environment, the nature of new threats and defense
requirements.

ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19
ВЪРХУ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ БАЛАНС НА СИЛИТЕ
НА МЕЖДУНАРОДНАТА АРЕНА
доктор Пламен Димитров
Резюме: Докладът е посветен на влиянието на пандемията COVID-19 върху системата на международната сигурност. Ще бъдат разгледани най-важните политически и социално-икономически последици от здравната криза, свързана с коронавируса. Сред тях са новопоявилите се бариери пред свободното придвижване на
хората, икономическият срив, медицинският национализъм, засилването на хибридната война между основните геополитически полюси. Специално внимание ще
бъде отделено на инструментализирането на пандемията COVID-19 в пропагандните битки между САЩ, Китай, Русия, Европейския съюз. Ще бъдат разгледани
основните пропагандни послания на тези четири сили, както и борбата за тяхното
налагане в международния публичен дискурс по темата за коронавируса. Ще бъде
обоснована тезата, че темата за пандемията от COVID-19 се превръща във водещ
сюжет в глобалната хибридна война през първата половина на 2020 г.

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC
ON THE STRATEGIC BALANCE
IN THE INTERNATIONAL ARENA
Plamen Dimitrov, PhD
Abstract: This report focuses on the impact of the COVID-19 pandemic on the
international security system. The most important political and socio-economic
consequences of the coronavirus-related health crisis will be addressed. Among
them are the emerging barriers to the free movement of people, the economic decline,
medical nationalism, intensification of the hybrid war between the main geopolitical
poles. Special attention will be paid to the instrumentalization of the COVID-19
pandemic in the propaganda battles between the United States, China, Russia, and
the European Union. The main propaganda messages of these four geopolitical poles
will be revealed, as well as the struggle for their imposition in the international
public discourse on the topic of coronavirus. It will be argued that the topic of the
COVID-19 pandemic became the leading plot in the global hybrid war in the first
half of 2020.
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ВЛИЯНИЕТО НА ХИБРИДНИТЕ ВОЙНИ ВЪРХУ
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В РИСКОВОТО ОБЩЕСТВО
доктор Ирина Островска
Резюме: В настоящата статия е направен опит да се докаже важността на
влиянието на хибридните войни върху националната сигурност в рисковото общество. По-конкретно се разглеждат хибридните войни срещу Украйна след независимостта ѝ в рисковото постсъветското общество в Украйна. През XXI век
войните между държави с широкомащабно използване на насилие постепенно
се превръщат в архаизъм и се заменят с нови – хибридни войни. Те се основават
на принципно различен тип организирано насилие, което се характеризира със
смесица от война, организирана престъпност, терористични атаки и масираното въздействие на информационно-комуникационни технологии – например в
областта на киберпространството, в културната и идеологическата сфера и др.
Хибридната агресия не става очевидна веднага, а поради отсъствието на официални субекти (воюващи страни) на военните действия, и приключването на
хибридните войни става по-трудно и по-незабележимо, отколкото на типичните войни с официално обявени воюващи страни. Хибридните войни са станали възможни благодарение на различните фактори, а събитията в Украйна след
1991 година потвърждават и демонстрират това. Според автора на статията, въпросите за противодействие на хибридните войни, като нова форма на заплаха
за националната сигурност в рисковото общество, ще трябва да бъдат взети под
внимание като една от приоритетните области на военните научни изследвания.

THE IMPACT OF HYBRID WARS ON NATIONAL SECURITY
IN A RISKY SOCIETY
Irina Ostrovska, PhD
Abstract: This article attempts to prove the importance of the impact of hybrid
wars on national security in a high-risk society. The hybrid wars against Ukraine
after its independence in the risky post-Soviet society in Ukraine are considered in
particular. In the 21st century, war between countries with large-scale violence has
become an anachronism and is being replaced by new hybrid wars. They are based
on a fundamentally different type of organized violence, which is characterized by a
mixture of war, organized crime, terrorist attacks and the massive impact of information
and communication technologies, such as cyberspace and the cultural and ideological
spheres. The fact of hybrid aggression never becomes apparent immediately, but due
to the absence of official subjects (warring parties) of hostilities and the end of hybrid
wars, it becomes more difficult and inconspicuous than typical wars with officially
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declared warring parties. Hybrid wars have become possible due to various factors,
and the events in Ukraine after 1991 literally confirm and demonstrate this. According
to the author of the article, the issues of counteracting hybrid wars, as a new form of
threat to national security in a high-risk society, should be considered as one of the
priority areas of military research.

ДИНАМИКИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В ЗАМРАЗЕНИЯ КОНФЛИКТ
МЕЖДУ АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН
Григор Каров
Резюме: Докладът има за цел да бъде направен преглед и анализ на действията и позициите на двете страни в един немного популярен и почти забравен
от света конфликт в южен Кавказ, а именно – между Азербайджан и Армения.
През настоящата година двете противостоящи страни напомниха, чрез възобновяване на огъня, че не е намерено трайно решение за спорната област, което да
доведе до установяване на мир и разбирателство.

THE 2020 DYNAMICS IN THE CONFLICT BETWEEN ARMENIA
AND AZERBAIJAN
Grigor Karov
Abstract: This paper work is about a local military conflict between two of the
former soviet socialistic republics - Armenia and Azerbaijan. In 2020 the two opposing
sides opened fire again, showing that the peaceful solution to the conflict is still not
found.

ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ
НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ
доцент д-р Радослав Бонев
Резюме: Настоящата разработка е опит да се представи в достъпна форма съдържанието и структурата на праксеологията като геополитическа
теория през ХХI век. Именно поради това изложението цели да разшири
дискусионното пространство на методологическата релевантност на праксеологическото съдържание на геополитиката и геополитическата оценка
на стратегическата среда за сигурност през ХХI век, преди всичко от гледна точка на френската историографска, политикогеографска и геополитическа школа и творчеството на професор Тиери дьо Монбриал (Thierry de
Montbrial).
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PRAXIOLOGICAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL SECURITY
Assoc. Prof. Radoslav Bonev, PhD
Abstract: The current development is an attempt to present in an accessible
form the content and structure of praxiology as a geopolitical theory in the twentieth
century. That is why the exhibition is aimed at expanding the discussion space of
the methodological relevance of the praxeological content of geopolitics and the
geopolitical assessment of the strategic security environment in the twentieth century,
primarily from the point of view of the French historiographical, political-geographical
and geopolitical school and the work of the Professor. Thierry de Montbrial (Thierry
de Montbrial).

ЗНАЧЕНИЕ НА СЛОЖНОСЪСТАВНИТЕ
ПОЛИТИКОГЕОГРАФСКИ РЕГИОНИ В СТРУКТУРАТА
НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ
доцент д-р Радослав Бонев
Резюме: Настоящият доклад цели да разшири дискусионното пространство
на методологическата релевантност при изследване значението на сложносъставните политикогеографски региони в структурата на различните подсистеми
на международните отношения.

THE IMPORTANCE OF COMPLEX POLITICAL
AND GEOGRAPHICAL REGIONS IN THE STRUCTURE
OF INTERNATIONAL SECURITY
Assoc. Prof. Radoslav Bonev, PhD
Abstract: This report is aimed at expanding the discussion space of methodological
relevance in the study of the importance of complex political and geographical regions
in the structure of various subsystems of international relations.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА МАЛКАТА ДЪРЖАВА
В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ
полковник Емил Шипочки, докторант
Резюме: Цел на доклада е да бъдат анализирани възможностите на държави с
ограничен икономически, военен и демографски капацитет да водят самостоятелна външна политика в условията на глобализиран и динамично променящ се свят.
За да се вникне в дълбочина на понятието „външна политика“, се въвеждат и из17

ползват понятията „суперсила“, „велика и регионална сила“, „мека и твърда сила“
от теорията за центросилово противопоставяне в международните отношения,
както и критериите за определяне на тежестта на една държава в международните отношения от теорията за стратегическата дълбочина. Дава се определение за
„малка държава“, като се използват общоприетите критерии за това. Анализират
се нейните възможности, включително на Република България, да прилага сила
при воденето на външната си политика и се разглеждат факторите на глобалната среда, които влияят върху външната политика на „малката държава“, като
компенсация за центросиловата диспропорция в нейния регион и света. Изследва
се поучителният опит за водене на външна политика от съотносима на България
спрямо критериите за определяне на йерархичната структура на международната
система страна, каквато е Словения, и се извеждат поуки за страната ни.

FOREIGN POLICY OF THE SMALL COUNTRY
IN THE GLOBAL WORLD
OF-5 Emil Shipochky, Doctorial Student
Abstract: The aim of the report is to analyze the possibilities of countries with
limited economic, military and demographic capacity to pursue an independent foreign
policy in a globalized and dynamically changing world.The terms "superpower", "great
and regional power", "soft and hard power" from the theory of centrifugal opposition
in international relations are introduced in order to understand the depth of the concept
of "foreign policy". The criteria for determining of the weight of a state in international
relations are used also. A definition of "small country" is given, using generally
accepted criteria. The possibilities of the "small country" (including the Republic of
Bulgaria) to use force in conducting its foreign policy are analyzed and the factors of
the global environment that influence the foreign policy of the "small country" are
considered as compensation. for the centripetal disproportion in its region and the
world. The instructive attempt to conduct foreign policy of Bulgaria's relative to the
criteria for determining the hierarchical structure of the international system country,
such as Slovenia, has been studied and lessons have been learned for our country.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
ПРИ РАЗУЗНАВАНЕ С ХОРА СЪГЛАСНО
ВОЕННАТА ДОКТРИНА НА САЩ
Антон Михайлов
Резюме: Разглеждат се общите условия за използване на БЛА при работа
с човешки източници (HUMINT), подготовката на операция по използване на
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БЛА, изпълнението ѝ, както и видовете мисии, съчетаващи събирането на информация от хора и едновременното използване на БЛА.

USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN HUMINT
ACCORDING TO US MILITARY DOCTRINE
Anton Mihaylov
Abstract: The use of UAVs in HUMINT in the United States is a particularly
valuable tool in supporting of this type of intelligence operations. The successful
implementation of UAVs in surveillance, intelligence, security, search, communication
and data transmission missions depends on the preparation and effective interaction
between intelligence operatives and UAV operators. The presence of UAVs, separate
doctrine for their use in HUMINT operations and trained operatives in our security
services, would increase the overall efficiency in working with informants.

ПРАКТИКА НА САЩ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАТОРИ
ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПОДГОТВЯНИ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ
Антон Михайлов
Резюме: По отношение информаторите ще бъде разкрита тактика на използване, индикатори за първоначален контакт, задачи на информаторите, използване на социални мрежи за работа, някои характерни дела, по които са прилагани
сложни оперативни комбинаци.

PRACTICE OF THE USA IN USING OF INFORMANTS
FOR PREVENTION OF TERRORIST ACTS
Anton Mihaylov
Abstract: In the United States, from 2015 to 2020, 226 criminal cases were
conducted on charges for support a terrorist organization. In 43% of all cases
informants and / or undercover officers were used to identify and charge the
perpetrators. The informants used in the cases were predominantly male, close in
age to the perpetrators, and approached them on the basis of common interests,
religion, and opportunity for support. The United States relies heavily on recruited
informants, not on walk-ins. The use of a second informant and the introduction of
an undercover officer is a typical operational tactic used of the United States law
enforcement agencies. The application of technical measures/electronic surveillance
at the meetings of the informants with objects of interest is successful and leads to
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good results in fixing of the received information. Social media monitoring for signs
of radicalization and proactive recruitment of informants are approaches used by the
FBI during the period under review.

ГЕНЕРИРАНЕ НА ЗАПЛАХИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
В СЯНКАТА НА ХИБРИДНАТА ВОЙНА
Цветомира Койчева
Резюме:: В настоящия доклад се разглежда същността на хибридната война,
нейните елементи и инструменти. Акцент е поставен върху хибридния характер
на тероризма и основните тактически похвати, използвани от терористичните
групировки. Обърнато е особено внимание на противодействието на хибридната заплаха, като са изброени набор от необходими мерки, нужни за ефективно
противопоставяне.

GENERATING THREATS FOR NATIONAL SECURITY IN THE
SHADOW OF THE HYBRID WARFARE
Tsvetomira Koycheva
Abstract: This report reviews the nature of hybrid warfare, it’s elements and tools.
The emphasis is on the hybrid nature of terrorism and the basis of tactics used by
terrorist groups. Particular attention has been paid to countering the hybrid threat as a
set of necessary measures, who need to be diverse and equally dynamic for effective
opposition.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ ОТНОСНО
РЕЛИГИОЗНО МОТИВИРАНАТА РАДИКАЛИЗАЦИЯ
КАТО ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
полковник доц. д-р Петър Маринов
Цветомира Койчева
Резюме: В настоящото изследване се разглеждат въпросите за междуетническите и междурелигиозните конфликти. Под формата на анкетно проучване са
засегнати въпросите за заплахата от радикализация на част от обществото, както и доколко обстановката в Близкия Изток влияe на страната ни. Анкетата засяга важни въпроси, касаещи националната ни сигурност. Нейният анализ дава
представа за настройката на една част от обществото по проблемите, свързани с
ислямската радикализация и тероризма.
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RESEARCH OF PUBLIC CONSIDERATIONS ABOUT RELIGIOUSLY
MOTIVATED RADICALIZATION AS A THREAT
TO THE NATIONAL SECURITY
Col. Assoc. Prof. Petar Marinov, PhD
Tsvetomira Koycheva
Abstract: The present study examines issues of interethnic and interreligious
conflicts. In the form of a survey, the issues of the threat of radicalization of a part
of the society are touched upon, as well as the extent to which the situation in the
Middle East affects our country. The survey touches on important issues concerning
our national security. Her analysis gives an idea of the attitude of a part of society on
the issues related to Islamic radicalization and terrorism.

АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ ОТНОСНО
ПРИЧИНИТЕ ЗА РАДИКАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО
И ВЪЗМОЖНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
полковник доц. д-р Петър Маринов
Цветомира Койчева
Резюме: Настоящото изследване отразява мнението на една част от обществото относно войната, която се води в името на определена религия. Анкетата има за цел да изследва въпросите за крайната форма на радикален ислям на
територията на Република България, дали тя съществува и до каква степен е
заплаха за националната ни сигурност. Също така анализът на анкетата дава
представа какво води до радикализация на една част от обществото ни. Предложен е и набор от мерки за предотвратяване на радикализацията на територията
на страната ни.

ANALYSIS OF PUBLIC CONSIDERATIONS ABOUT THE CAUSES
OF RADICALIZATION IN SOCIETY AND POSSIBLE DIRECTIONS
FOR PREVENTION
Col. Assoc. Prof. Petar Marinov, PhD
Tsvetomira Koycheva
Abstract: This study reflects the opinion of one part of society about the war
being waged in the name of a particular religion. The survey aims to examine the
questions about the extreme form of radical Islam on the territory of the Republic of
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Bulgaria, whether it exists and to what extent it is a threat to our national security.
Also, the analysis of the survey provides important information about the reasons for
the radicalization of a part of our society. A set of measures to prevent radicalization
on the territory of our country has also been proposed.

РИСК ОТ РАДИКАЛИЗАЦИЯ СРЕЩУ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА БЪЛГАРИЯ
доктор Мария Гюлеметова
Резюме: В наши дни, от една страна, разрастването на свързаните с
международната и вътрешна ислямистка радикализация заплахи за сигурността на Европейският съюз, в т.ч. България са важен проблем, по който
трябва да се работи, а от друга страна, Програмата на ООН определи целите за устойчиво развитие до 2030 г. като приоритет за стратегическо развитие на държавите, които желаят добро бъдеще за своите граждани чрез
насърчаване на мирни, справедливи и приобщаващи общества, свободни от
страх и насилие.
Споделеният доклад е част от научна студия на тема: „Концептуален модел
на обучение за миграции, антитероризъм и устойчиво развитие“, на която предстои представяне на научен форум. Целта на доклада е да докаже необходимостта от политики за противодействие, а най-добрата форма е образованието във
всичките му степени на обучение.

RISK OF RADICALIZATION AGAINST SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF BULGARIA
Мariya Gyulemetova, PhD
Abstract: Nowadays, on the one hand, the growing threats to the security of the
European Union related to international and domestic Islamist radicalization, incl.
Bulgaria is an important issue to be addressed, and on the other hand the UN Program
has identified the 2030 Sustainable Development Goals as a priority for the strategic
development of countries that wish a good future for their citizens by promoting
peaceful, just and inclusive societies free of fear and violence.
The shared report is part of a scientific study on „Conceptual model of training
for migration, counter-terrorism and sustainable development“, which will present
a scientific forum. The aim of the report is to prove the need for countermeasures
policies, and the best form is education in all its levels of education.
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ТАКТИЧЕСКО И ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ
НА КОНТРАТЕРОРИСТИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЗЕТИ ЗАЛОЖНИЦИ
Стоянка Петрова
Резюме: В настоящия доклад се изследва явлението тероризъм и в частност
неговата проявна форма – вземане на заложници. Обърнато е внимание на особеностите на провеждането на контратерористични операции за спасяване на
похитени лица и на психологическата подготовка на служителите, водещи преговори с терористи. Преговорният процес е разгледан като способ за най-ефективно неутрализиране на заплахи, чрез решаване на даден конфликт по мирен
път, с минимални жертви. Целта на доклада е чрез анализиране на дейността на
антитерористичните звена в световен мащаб да бъде направено обобщение на
най-съществените прийоми за противодействие на международния тероризъм.
Проучването на документи и изучаването на опита от проведени контратерористични операции са основните методи, които са използвани при създаването
на доклада. Нарастването на броя на терористичните актове с взети заложници
е изключително актуален проблем на нашето съвремие, който оказва влияние
върху състоянието на сигурността, икономиката и най-вече на отбранителния
сектор.

TACTICAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR
HOSTAGE-RELEASE COUNTER-TERRORISM OPERATIONS
Stoyanka Petrova
Abstract: This report examines the phenomenon of terrorism and, in particular,
its manifestation of hostage-taking. Attention has been paid to the peculiarities of
conducting counter-terrorism operations for rescuing abducted persons and to the
psychological training of the employees negotiating with terrorists. The negotiation
process is viewed as a way to neutralize threats in the most effective way, by resolving
a conflict peacefully, with minimal casualties. The purpose of this report is to analyze
the activities of anti-terrorism units worldwide in order to summarize the most
important methods of combating international terrorism. The study of documents and
the exploration of the experience of counter-terrorism operations are the main methods
used in the creation of the report. The increase in the number of terrorist acts with
taken hostages is an extremely current issue of our time, which affects the state of
security, the economy and especially the defense sector.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ
НА РЕЛИГИОЗНАТА РАДИКАЛИЗАЦИЯ
Димитър Семерджиев
Резюме: Статията представя някои психологически аспекти на религиозната
радикализация, предимно от гледната точка на дълбинната психология и на психологията на религията. Една от опасностите по религиозния път към духовно
осъществяване е фундаментализмът. От моя гледна точка религиозната радикализация е обикновено мотивирана от радикалния и агресивен начин на живот, отколкото от религиозен интегритет. Това е точно обратното на истинския
смисъл на религията, който е близо до психологическия процес на индивидуализацията – психологическа диференциация с цел развитие на индивидуалната
личност.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE RELIGIOUS
RADICALIZATION
Dimitar Semerdzhiev
Abstract: The article presents some specific psychological aspects of religious
radicalization mainly from the viewpoint of the depth psychology and the psychology
of religion. One of the dangers of the religious path to spiritual fulfilment is
fundamentalism. From my perspective the religious radicalization is usually motivated
more by the radical and aggressive lifestyle than by religious integrity. This is exactly
the opposite of the true meaning of the religion which is close to the psychological
process of individuation - psychological differentiation, having for its goal the
development of the individual personality.

КОНФЛИКТИ И НЕСИГУРНОСТ
В ЕПОХАТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА
доктор Ерол Буюклиев
Резюме: Докладът анализира съвременните глобални промени в епохата на
неопределеността. В допълнение, анализът насочва вниманието към същността
на конфликтите, които очертават същностната трансформация на взаимоотношенията в глобализираното и рисково общество. Един от основните елементи
на доклада е изясняването на особеностите на съвременните конфликти и бъдещето на войната.
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CONFLICTS AND INSECURITY IN THE AGE OF UNCERTAINTY
Erol Buyukliev, PhD
Abstract: The report analyzes contemporary global changes in an era of uncertainty.
In addition, the analysis draws attention to the nature of conflicts that outline the essential
transformation of relationships in a globalized and risky society. One of the key elements
of the report is to clarify the characteristics of contemporary conflicts and the future of war.

ПСИХОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРОПАГАНДНАТА ДЕЙНОСТ
НА РАДИКАЛНИ И ТЕРОРИСТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ
полковник доц. Димитър Димитров
Мария Дочева
Резюме: Докладът има за цел по емпиричен път да установи и анализира специфичните измерения в пропагандната дейност в радикалните и терористичните движения в опит да популяризират целите си сред значими за тях целеви
групи. В резултат на това намерение авторите подлагат на оценка различни по
вид пропагандни източници (електронни и печатни издания). Използваният инструмент за анализ е СКЕЙМ анализ. Получените резултати се очаква да осветлят потенциалните целеви аудитории, които са предмет на пропагандата и да
посочат мерки за противодействие.

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE PROPAGANDA ACTIVITY
OF TERRORIST AND RADICAL ORGANIZATIONS
Col. Assoc. Prof. Dimitar Dimitrov
Maria Docheva
Abstract: The report aims to empirically identify and analyze the specific dimensions
of propaganda in radical and terrorist movements in an attempt to promote their goals
among important target groups. As a result of this intention, the authors evaluate various
types of propaganda sources (electronic and printed editions). The analysis tool used is
SCAME analysis. The obtained results are expected to shed light on the potential target
audiences that are the subject of propaganda and countermeasures are indicated.

БЪДЕЩИТЕ ВОЕННИ КОНФЛИКТИ –
ЧАСТНИ АРМИИ И ДРОНОВЕ
доцент д-р Мирослав Мирчев
Резюме: В доклада е направен преглед и анализ на това как ще изглеждат бъ25

дещите военни конфликти, водени от частни военни компании (ЧВК) и безпилотни летателни апарати (БЛА). Дефинирани са понятията „военен конфликт“ и
„въоръжен конфликт“ и на тази база са разгледани перспективите за това какви
промени могат да настъпят при воденето на бъдещи бойни действия, особено
в областта на т.нар. „война срещу тероризма“ и други асиметрични действия.
Посочени са и конкретни примери за ефективното използване на ЧВК и БЛА в
районите на Афганистан, Пакистан, Либия, Сирия и Йемен.

THE FUTURE MILITARY CONFLICTS - PRIVATE ARMIES
AND DRONES
Assoc. Prof. Miroslav Mirchev, PhD
Abstract: The report has reviewed and analysed how the future military conflicts
led by private military companies and unmanned aerial vehicles will look like. A
distinction has been made between the terms “military conflict” and “armed conflict”
and on this basis are considered what changes may occur in the of future military
operations, especially in the field of so-called “War on terror” and other asymmetric
actions. Specific examples of the effective use of PMCs and UAVs in the regions of
Afghanistan, Pakistan, Libya, Syria and Yemen are also considered.

ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА
ОТ ИСЛЯМСКА РАДИКАЛИЗАЦИЯ
Андрей Симеонов
Резюме: Настоящата статия представя някои основни личностни, психо-социални и социално-психологични конструкти, които са емпирично установени
като значими и валидни критерии за наличието на риск от ислямска радикализация. Те се отнасят до определени интрапсихични диспозиции и социални
нагласи, изградени модели на социални възприятия, особености в процеса на
социализация, емоционални преживявания и потребности, религиозни, политически и социо-културни вярвания и възгледи. Разгледани и дискутирани са и
някои методологични въпроси относно практическото приложение на тези конструкти в изследването на риска от ислямска радикализация.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE ISLAMIC-RADICALIZATION
RISK ASSESSMENT
Andrey Simeonov
Abstract: The present paper presents some essential personal, psychosocial, and
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social-psychological constructs that have been empirically confirmed as significant
and valid predictors of the actual risk of Islamic radicalization. They refer to certain
intrapsychic dispositions, social attitudes, established models of social perception,
peculiarities of the socialization process, emotional experiences and needs, religious,
political, socio-cultural beliefs and views. Some methodological issues regarding the
practical application of these constructs in the Islamic-radicalization risk assessment
are also examined and discussed.

МАЛХАМА ТАКТИКЪЛ. НАЕМНИЦИТЕ НА ДЖИХАДА
Христо Тутунаров
Резюме: Обект на доклада са частните военни компании. Предмет на доклада е първата по рода си частна военна компания, която работи целенасочено за
ислямски радикалисти. Целите са да се обяснят причините за възникване на
частни военни компании, нарастващото им влияние и причините за появата на
частна военна компания, която да служи на радикални организации. Задачите
са да се разгледат и анализират геополитическите обстоятелства, динамиката на
войната като инструмент за политика и преплитането на изложеното с историята на Малхама Тактикъл.

MALHAMA TACTICAL. JIHAD MERCENARIES
Hristo Tutunarov
Abstract: The subject of this report are the private military companies. The
object of this report is the first private military company of its kind, that work
purposefully only for Islamic radicals. The aim is to explain the reasons for the
emergence of private military companies, their growing influence and the reasons
for the emergence of the PMC that serves radical organizations. The tasks are to
study and analyze the geopolitical circumstances, the dynamics of the war, as a
tool for politics and the intertwining of the above with the history of Malhama
Tactical.

ПИНКЕРТЪН: НИЕ НИКОГА НЕ СПИМ
Христо Тутунаров
Резюме: Обект на този доклад са частните военни компании (ЧВК). Предмет
на доклада е една от най-старите подобни компании в света – Пинкертън. Це-
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лите са да се разкрие генезисът на частните военни компании, ролята и мястото
им, както и връзките на подобни частни субекти и държавата по примера на
Пинкертън.

PINKERTON’S WE NEVER SLEEP
Hristo Tutunarov
Abstract: The object of this paper is the private military companies (PMC). The
subject of this paper is one of the oldest companies in the world - Pinkerton. The aim
is to reveal the genesis of the PMC, their role and place, as well as the connections of
such private entities and the state, following the example of Pinkerton

КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА КАТО ПОНЯТИЕ
И СЪЩНОСТ НА ФОНА НА ПОСТОЯННО ПРОМЕНЯЩАТА СЕ
СВЕТОВНА ПОЛИТИКА, ИНВАЗИЯ НА БЕЖАНЦИ
КЪМ ЕВРОПА (БЪЛГАРИЯ) И ВСЕ ПО-ГОЛЯМАТА
ВЕРОЯТНОСТ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ, КИБЕРАТАКИ,
АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
Стоян Иванов
Резюме: В разработката се разглежда основното съдържание на критичната
инфраструктура, като „Системи и активи“, жизнено важни за страната, чието
понижаване на способностите им би предизвикало спад във вътрешната сигурност на Република България. Целта е да се анализират критериите за установяване на критичната инфраструктура.

CRITICAL INFRASTRUCTURE AS A CONCEPT AND ESSENCE
AGAINST THE BACKGROUND OF CONSTANTLY CHANGING
WORLD POLITICS, INVASION OF REFUGEES TO EUROPE
(BULGARIA) AND THE GROWING LIKELIHOOD OF TERRORIST
ACTS, CYBERATTACKS, ACCIDENTS AND CATASTROPHES
Stoyan Ivanov
Abstract:The elaboration considers the main content of the critical infrastructure
as “Systems and assets” vital for the country, the reduction of their capabilities would
cause a decline in the internal security of the Republic of Bulgaria. The main goal is to
analyze the criteria for establishing critical infrastructure.
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СПОСОБНОСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЪОБРАЗНО ВИДОВЕТЕ
ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАПЛАХИ
Стоян Иванов
Резюме: В разработката се разглеждат способностите за изпълнение и
постигане на определени цели или краен реултат, с определени условия, в съответствие с приети стандарти на Българската армия за защита на обекти от
критичната инфраструктура на Република България. Целта е да се анализира
нормативната база и да се направят предложения за усъвършенстването ѝ.

THE CAPABILITIES OF THE BULGARIAN ARMY TO PROTECT
SITES FROM THE CRITICAL INFRASTRUCTURE OF THE
REPUBLIC OF BULGARIA, ACCORDING TO THE TYPES OF
POTENTIAL THREATS
Stoyan Ivan
Abstract:The elaboration considers the abilities for fulfillment and achievement of
certain goals or final result, with certain conditions, in accordance with the accepted
standard Bulgarian Army for protection of objects from the critical infrastructure of
the Republic of Bulgaria. The main goal is to analyze the regulatory framework and to
make suggestions for improvement.

ПРОМЕНИТЕ В СРЕДАТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
ПРЕД МЕНИДЖМЪНТА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА
доктор Катя Пейчева
Резюме: Промяната в средата е синоним на живот и развитие. В тази връзка мениджмънтът на сигурността и отбраната, като стратегически инструмент за вземане на решения в икономиката, проявяваща се като жив организъм, е изправен пред редица предизвикателства и въпроси за разрешаване.
Това е обусловено от тясната взаимообвързаност на сигурността с всички
сектори на националното стопанство. Две хиляди и двадесета година е белязана от многообразие на политически и икономически процеси и тяхното
влияние върху трите основни стълба на стопанството – отбрана и сигурност,
образование и здравеопазване.
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CHANGES IN THE ENVIRONMENT - A CHALLENGE FOR
SECURITY AND DEFENCE MANAGEMENT
Katya Peycheva, PhD
Abstract: The change in the environment is synonymous with life and development.
In this regard, security and defence management, as a strategic decision-making tool in
the economy manifesting itself as a living organism, faces a number of challenges and
issues to be addressed. This is due to the close interconnectedness of security with all
sectors of the national economy. 2020 is marked by a variety of political and economic
processes and their impact on the three main pillars of the economy - defence and
security, education and health.

ГРАЖДАНСКО-ВОЕННИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ДИНАМИЧНАТА
СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ ПРЕЗ ХХI ВЕК
подполковник инж. д-р Милен Кисьов
Резюме: Обсъжданият проблем е разгледан в контекста на промените на
международните отношения, оформящи интересите на гражданското общество
и военно-политическата дейност. Реформирането на тези отношения е предстоящ процес, елементите на който ще се конкретизират съобразно динамиката и
развитието на редица фактори и средства за осигуряване на стратегическа стабилност в национален, регионален и световен мащаб.

CIVIL-MILITARY RELATIONS IN DYNAMIC ENVIRONMENT
FOR SECURITY IN XXI CENTURY
Lt. Col. Ing. Milen Kisyov, PhD
Abstract: The discussed problem is considered in the context of the changes in
the international relations, shaping the interests of the civil society and the militarypolitical activity. The reform of these relations is a forthcoming process which elements
will be concretized according to the dynamics and development of a number of factors
and means for ensuring strategic stability on national, regional and global scale.

ТУРЦИЯ И КОНФЛИКТА В НАГОРНИ КАРАБАХ
доцент д-р Васил Станков
Резюме: Докладът разглежда действията на турското ръководство след еска-
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лацията на конфликта на фона на външнополитическите амбиции на Турция и
стремежа ѝ за активно въздействие върху обстановката и процесите в прилежащите региони. Целта на доклада е да се изяснят позицията и намеренията
на Турция като фактор за развитието и разрешаването на конфликта в Нагорни
Карабах и да се разкрият възможните последствия за средата на сигурност в
регионален и международен план. Като използва аналитичен подход и прилага
метода на формиране на експертна оценка, докладът има за задача да изследва мотивите и евентуалните планове на управляващите в Турция и да посочи
влиянието им върху вероятните сценарии за развитие на кризата. Основните
резултати са свързани с детайлно изясняване на ролята на Турция в конфликта
и формулиране на изводи за отраженията върху динамиката на процесите в Черноморско-Каспийския регион.

TURKEY AND THE NAGORNO - KARABAKH CONFLICT
Assoc. Prof. Vasil Stankov, PhD
Abstract: The report examines the actions of the Turkish leadership following the
escalation of the conflict vis-à-vis Turkey’s foreign policy ambitions and its desire to
actively influence the situation in the surrounding regions. The objective of the report is
to define Turkey’s position and intentions as a factor in the development and resolution
of the Nagorno-Karabakh conflict and to reveal the possible consequences for the
security environment regionally and internationally. Through the implementation of
an analytical approach and the method of expert assessment, the report aims to reveal
the motives and possible plans of the ruling circles in Turkey and to identify their
impact upon the probable scenarios for the development of the crisis. The main results
achieved by this report emerge from the attempt to analyze in detail the role of Turkey
in the conflict and to come up with conclusions about the dynamics in the Black SeaCaspian region.

ПРОФЕСИОНАЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ВОЕННИЯ ЛИДЕР
доктор Валя Симеонова
Резюме: В контекста на непрекъснато променящата се среда и постоянно
извършващите се промени в българската армия към военния лидер има много и нови изисквания. От командирите се изискват не само професионални и
експертни умения, но също така и добри аналитични, организационни и комуникационни умения. За военния лидер е изключително важно да взима бързи
и адекватни решения в критични ситуации и умело да мотивира подчинените
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си за изпълнение на поставените задачи. Професионалните компетентности са
качества на личността, формирани на основата на придобити знания и умения,
които способстват за проявяване на инициатива, за работа в екип и за качествено упражняване на определена професия според държавните образователни
изисквания за придобиване на квалификация по професия. Чрез комуникацията се модифицира поведение, осъществяват се промени, реализират се цели.
Съвременното управление не е възможно без комуникации. От една страна, то
се опира на съществуващите сложни форми на комуникация, а от друга страна,
изгражда такива форми, които улесняват не само съвместната дейност, но и самото управление. Лидерът е активен, общителен и подчертано заинтересован от
осъществяването на груповите цели и интереси. Лидерът се грижи всеки член
на екипа да вземе пълноценно участие както в обсъждането на задачите, така и
в действията по тяхното решаване. Офицерът като лидер може да се разглежда
като човек, който управлява бойна техника и хора, като човек, който трябва да
влияе както със своята власт, така и със своята култура и личностни качества.

PROFESSIONAL AND COMMUNICATION COMPETENCIES OF
THE MILITARY LEADER
Valya Simeonova, PhD
Abstract: In the context of the constantly changing environment and the constantly
changing changes in the Bulgarian army, there are many new requirements for the
military leader. Commanders are required not only professional and expert skills, but
also good analytical, organizational and communication skills. It is extremely important
for the military leader to make quick and adequate decisions in critical situations and
to skillfully motivate his subordinates to perform the assigned tasks. Professional
competencies are personality qualities formed on the basis of acquired knowledge and
skills, which contribute to initiative, teamwork and quality exercise of a particular
profession according to the state educational requirements for acquiring a qualification
in the profession. Through communication, behavior is modified, changes are made,
goals are realized. Modern management is not possible without communications.
On the one hand, it builds on the existing complex forms of communication, and on
the other hand, it builds such forms that facilitate not only the joint activity, but also
the management itself. The leader is active, sociable and strongly interested in the
realization of group goals and interests. The leader makes sure that each member of
the team takes a full part both in the discussion of the tasks and in the actions for
their solution. The officer as a leader can be seen as a person who manages combat
equipment and people, as a person who must influence both his power and his culture
and personal qualities.
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РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ КОМПОНЕНТ
НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ –
АКТУАЛНИ АСПЕКТИ
доцент д-р Максим Алашки
Резюме: Извършен е детайлен преглед и анализ на развитието на т.нар. „материален компонент“ на отбранителните способности и дейността на свързаната
с него Система за отбранителна аквизиция по материализиране на способностите, на базата на приетото през 2019 г. в Министерството на отбраната актуализирано „Ръководство за планиране на отбраната, базирано на способности“.
Направена е и връзка с протичащия Стратегически преглед на отбраната.

DEVELOPMENT OF THE MATERIAL COMPONENT OF DEFENSE
CAPABILITIES - CURRENT ASPECTS
Assoc. Prof. Maksim Alashki, PhD
Abstract: A detailed review and analysis of the development of the so-called
“Material component” of the defense capabilities and the activity of the related Defense
Acquisition System for materialization of capabilities, based on the approved in 2019
in the Ministry of Defense updated “Capability-Based Defense Planning Guide”. A
connection has also been made with the ongoing Strategic Defense Review.

УПОТРЕБАТА НА ПЕРСОНАЛНИ УСТРОЙСТВА
В ОРГАНИЗАЦИЯТА И РИСКОВЕТЕ ЗА СИГУРНОСТТА
Мирослава Младенова
Резюме: Динамичните трансформации в глобален мащаб изискват от организациите да проявяват повишена гъвкавост, да са в състояние да реагират
навременно и адекватно на процесите в заобикалящата ги среда. Постигането
на устойчивост в условията на ежедневни промени се явява основен фактор
за функционалността на организациите и тяхното оцеляване. Бързият и неограниченият достъп до всяка информация са се превърнали в основни характеристика на нашето време, а защитата на тази информация продължава да
е сред най-актуалните въпроси. Докладът е опит да се направи синтезирано
представяне на практиката „Донеси своето собствено устройство“ (Bring Your
Own Device, BYOD), която с бързи темпове се превърна в предпочитан метод
на работа за много организации в световен мащаб. Наред с предимствата употребата на лични персонални устройства за изпълнение на служебни ангажи-
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менти носи и сериозни рискове за сигурността на организациите. Справянето
с тези рискове и защитата на организационните данни се превръща в основен
приоритет.

THE USE OF PERSONAL DEVICES IN THE ORGANIZATION
AND SECURITY RISKS
Miroslava Mladenova
Abstract: Global dynamic transformations require that organizations will show
increased flexibility and will be able to react in timely and adequate manner to the
processes within their environment. Achieving sustainability, in situation of daily
changes, is appearing to be a major factor for the functionality of organizations and
their survival. Fast and unlimited access to any kind of information turned to be a
key feature nowadays and protection of this information remains to be among the
live topics today. This report represent an attempt of a synthesized presentation of the
practice Bring Your Own Device” (BYOD), which quickly has turned to be a preferable
way of working for many organizations worldwide. Along with its advantages, usage
of personal devices for fulfillment of official tasks brings serious risks for the security
of organizations as well. Overcoming those risks and protection of organizational data
becomes a special priority.

СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ В УПРАВЛЕНИЕТО
НА МИННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
доктор Борислава Гълъбова, доктор Боряна Трифонова
Резюме: Настоящият доклад е посветен на актуална проблематика, свързана
с необходимостта и възможността за своевременно адаптиране на политиката
по управление на човешките ресурси в минните предприятия в България в контекста на възникналата пандемия от коронавирус (COVID-19). Обект на проучване са прилаганите стратегии за приспособяване на политиката по управление
на човешките ресурси, така че тя да бъде адекватна – едновременно подходяща
и приложима в настоящата сложна и динамична ситуация, в която индустрията
и бизнесът се намират. Целта е да се съберат, обобщят и анализират различни
практики и подходи, които могат да бъдат заимствани и усъвършенствани и,
след съобразяване на спецификата и конкретните обстоятелства, да бъдат приложени и в други стопански организации. На тази основа са подчертани стратегическите аспекти в управлението в контекста на криза и в условия на изострени
рискове за икономиката и обществото.

34

STRATEGIC ASPECTS IN THE MANAGEMENT OF MINING
ENTERPRISES IN THE FACE OF CRISIS
Borislava Galabova, PhD, Boriana Trifonova, PhD
Abstract: This paper focuses on current issues related to the need and possibility
to adapt human resources management policy in the Bulgarian mining enterprises
in a timely manner in the context of the corona virus pandemic (COVID-19). The
implemented strategies to adapt the human resources management policy are the subject
of research so that it is adequate -appropriate and applicable in the current complex
and dynamic situation in which the industry and business are located today. The aim
is to collect, summarize and analyse different practices and approaches that can be
borrowed and improved and, after taking into account the specific circumstances, to
be applied to other business organisations. On this basis, some strategic aspects of
management are highlighted in the context of a crisis and in the face of exacerbated
risks to the economy and society.

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА
И МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО ИМ
Катя Спасова
Резюме: Нередностите и измамите с европейски средства оказват пагубно
влияние върху изпълнението на политиките на държавите и всяко засягане на
отпусканите суми представлява сериозна вреда, която се заплаща от гражданите на ЕС. Гъвкавите стратегии за контрол, правните инструменти, взаимносвързаните ИТ приложения, добре оборудвани и квалифицирани служители са ключови в борбата с измамите.

RISK ASSESSMENT OF FRAUD WITH EUROPEAN FUNDS
AND MEASURES TO PREVENT THEM
Katya Spasova
Abstract: Irregularities and fraud with European funds have a detrimental effect
on the implementation of national policies, and any impact on the amounts allocated
represents serious damage paid by the EU citizens. Flexible control strategies, legal
tools, interconnected IT applications, well-equipped and qualified staff are key in the
fight against fraud.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ОТ СOVID-19
ЗА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
дн Владислав Лазаров
Резюме: Усещането за уникалност, изключителност и непредвидимост на
промените е характеристика, съпътстваща обществените настроения при всички кризи в световната история, но днес научното и аналитично съсловие пише в
тревожен стил, пророкувайки мащабите на последствията от кризата, която ще
помним като COVID-19. Кризата беше един сериозен тест за това как биха действали и реагирали страните и съюзите в една нестандартна обстановка. Държавите разчитаха предимно на собствените си възможности. Световните институции
спряха да функционират. Предизвикателството COVID-19 е твърде скорошно и с
много неизвестни, за да се правят категорични прогнози. Тенденцията, която се
забелязва при пандемията, към радикално преструктуриране на световния ред
и промяна в сферите на влияние на глобалните лидери се обяснява по–скоро с
предварително заложените международни и национални парадигми, отколкото
с очакваните, но още неясни последствия от самата пандемия. Промени безспорно ще има, но в какъв обхват и за какъв период, да се поднасят на обществото аксиоматично е рано. Ако приемем, че вероятността аналогични радикални прогнози да се сбъдват никога не е била висока, е по-прагматично да се фокусираме
върху очертаващите се вече тенденции в краткосрочен и средносрочен план за
последствията от кризата и адекватността на вземаните мерки от държавното
управление за защита на населението и националната сигурност.

COVID-19 PUBLIC GOVERNANCE CHALLENGES
Dr.Sc. Vladislav Lazarov
Abstract: The feeling of uniqueness, exclusivity and unpredictability of change is
a characteristic that accompanies public sentiment in all crises in world history, but
today the scientific and analytical community writes in an alarming style, predicting
the scale of the consequences of the crisis we will remember as Kovid-19. The crisis
was a serious test of how countries and alliances would act and react in an unusual
environment. States relied mainly on their own capabilities. The world institutions have
ceased to function. The COVID-19 challenge is too recent and with many unknowns
to make definite predictions. The trend observed in the pandemic towards a radical
restructuring of the world order and a change in the spheres of influence of global
leaders is explained by pre-established international and national paradigms rather
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than by the expected but still unclear consequences of the pandemic itself. there will
be, but to what extent and for what period, to be presented to society is axiomatically
early. Assuming that the likelihood of similar radical predictions never coming true has
been high, it is more pragmatic to focus on emerging trends in the short and medium
term about the consequences of the crisis and the adequacy of the measures taken by
the government to protect the population and national security.

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРИСЪСТВИЕ
НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ
доцент д-р Сашо Воденичарски
Резюме: Докладът разглежда значението на присъствието на най-старото висше военно училище в Република България в социалните медии, с фокус върху Facebook. Изброени са много от предимствата и недостатъците Военната
академия „Г. С. Раковски“ да развива собствена официална страница. Докладът съдържа много примери, които показват предизвикателствата, но и ползите от активността на висшето училище в най-популярната у нас социална
медия.

FEATURES OF SOCIAL MEDIA PRESENCE BUILDING
OF NATIONAL DEFENSE COLLEGE G. S. RAKOVSKI
Assoc. Prof. Sasho Vodenicharski, PhD
Abstract: The report examines the significance of the presence National Defense
College “G. S. Rakovski” as the oldest military higher education institution on social
media, specifically on facebook. The author describes many of the advantages and
disadvantages of developing the official page of National Defense College “G. S.
Rakovski”. The author points many of the examples that describe the challenges, as
well as the benefits of the activity of the National Defense College “G. S. Rakovski” on
the most popular social media in Bulgaria.

КОМУНИКАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ
С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПРЕД ЗАПЛАХАТА ОТ COVID-19 –
ПЪРВИТЕ 100 ДНИ
доцент д-р Сашо Воденичарски
Резюме: Докладът разглежда комуникацията на Националния оперативен
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щаб, създаден за борба с цел неразпространение на COVID-19 в Република България, с медиите и обществеността – от момента на неговото създаване до първите му 100 дни дейност. Съдържа много примери за добри практики и предизвикателства, пред които все още всички сме изправени.

THE COMMUNICATION OF THE NATIONAL OPERATIONAL
HEADQUARTERS WITH THE PUBLIC BEFORE THE THREAT OF
COVID-19 DURING THE FIRST 100 DAYS
Assoc. Prof. Sasho Vodenicharski, PhD
Abstract: The report examines the communication of the National Operational
Headquarters, established to combat non-proliferation of COVID-19 in the Republic
of Bulgaria, with the media and the public - from its inception to its first 100 days
of operation. It contains many examples of good practices and challenges that we all
still face.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – АКТУАЛЕН ПРОЧИТ
В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ
подполковник инж. д-р Петко Петков
Резюме: Докладът разкрива част от съвременните предизвикателства пред
изграждането и развитието на военно-патриотичното възпитание в страната,
произтичащи от актуалната среда на сигурност и отговарящи на провежданата отбранителна политика на държавата. Акцент е поставен върху процесите,
оказващи съществено влияние върху развитието на военно-патриотичното възпитание на нацията, както и неговата съществена роля за изграждане на висок
морален дълг на гражданите при осъществяването на отбраната на страната

MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION IN THE REPUBLIC
OF BULGARIA - CURRENT READING IN THE CONDITIONS
OF THE MODERN SECURITY ENVIRONMENT
Lt. Col. Ing. Petko Petkov, PhD
Abstract: The report reveals some of the current challenges to the construction and
development of military-patriotic education in the country, arising from the current
security environment and in line with the country’s defense policy. Emphasis is placed
on the processes that have a significant impact on the development of military-patriotic
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education of the nation as well as its essential role in building a high moral duty of the
citizens in the implementation of the country’s defense.

АВИАЦИОНЕН ТЕРОРИЗЪМ И УЯЗВИМИ МЕСТА
ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛЕТИЩНАТА СИГУРНОСТ
Стоянка Петрова
Резюме: В настоящия доклад e изследвана проблематиката на основните уязвими места в процеса на осигуряване на летищната сигурност. Обърнато е внимание на част от характеристиките на авиационния тероризъм и неговите негативни
последици. Осигуряването на летищната сигурност е свързано с умението да разпознаваме нарастващите заплахи днес, с цел да реагираме адекватно на предизвикателствата утре. Използването на все по-сложни самоделни взривни устройства,
кибер заплахите, умишленото увреждане на комуникационните системи и участието на служители по сигурността в атаките засягат все по-сериозно авиационния сектор. Целта на доклада е чрез анализиране на дейността на звената за сигурност на летищата да бъдат предложени мерки за ограничаване на възможността
за реализация на терористични заплахи и повишаване на общото ниво на сигурност в този вид обекти от критичната инфраструктура. Използвани са методи за
събиране на емпирична информация като наблюдение, проучване на документи
и изследване на положителния опит на държави като Великобритания и Израел.
Поддържането на високо ниво на сигурност на летищата е изключително актуален проблем на нашето съвремие, който има значение за нормалното протичане на
процесите в държавата, тъй като сигурността е измерение на държавността.

AVIATION TERRORISM AND VULNERABILITIES OCCURRING
IN THE PROCESS OF ENSURING AIRPORT SECURITY
Stoyanka Petrova
Abstract: The current report examines the issues connected to the main
vulnerabilities occurring in the process of ensuring airport security. Attention
has been paid to some of the characteristics of aviation terrorism and its negative
consequences. Ensuring airport security is about being able to recognize the growing
threats today in order to respond adequately to the challenges of tomorrow. The
increased use of sophisticated improvised explosive devices, cyber threats, the act of
causing deliberate damage to communication systems and the involvement of security
personnel in attacks are seriously affecting the aviation sector. The purpose of the
report is to analyze the activities of airport security units to propose measures to limit
the possibility of terrorist threats and to increase the overall level of security in this
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type of critical infrastructure. Methods have been used to gather empirical information
such as observation, document research and the study of the positive experiences of
countries such as the United Kingdom and Israel. Maintaining a high level of security
at airports is an extremely current issue of our time, which is important for the normal
course of processes in the country, as security is a dimension of statehood.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ В СИСТЕМАТА
ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
доктор Даниела Балева
Резюме: Докладът представя резултатите от изследване на организацията
на подготовката по първа помощ в образователната система в Република България. Направен е анализ на състоянието ѝ към настоящия момент и са определени основните ключови групи, които следва да повишат подготовката си с
оглед ограничаване на негативните последици за живота и здравето на децата
при възникване на инцидент.

FIRST AID TRAINING IN THE EDUCATION SYSTEM
IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
Daniela Baleva, PhD
Abstract: This report presents the results of a research on the organization of first
aid training in the education system in the Republic of Bulgaria. An analysis of the
current state is made and the main key groups that should increase their training in
order to reduce the negative effects of incidents on the life and health of children are
determined.

КОНФЛИКТЪТ В НАГОРНИ КАРАБАХ –
МЕЖДУ МИРА И ВОЙНАТА
Вергиния Атанасова
Резюме: Армения и Азербайджан влизат в състава на Съветския съюз, когато
той се формира през 20-те години на миналия век. Нагорни Карабах е регион с
предимно арменско етническо мнозинство, но въпреки това СССР дават контрола
върху него на азербайджанските власти. През следващите десетилетия арменците
в Нагорни Карабах отправят няколко призива да бъдат прехвърлени под контрола
на арменските власти. Но едва когато Съветският съюз започва да се разпада в
края на 80-те години, парламентът на Нагорни Карабах официално гласува да ста40

не част от Армения. Азербайджан се стреми да потисне сепаратисткото движение
в района, докато Армения го подкрепя. Това води до етнически сблъсъци и – след
като Армения и Азербайджан обявяват независимост от Москва – до тотална война. Арменските сили извоюват контрол над Нагорни Карабах преди да бъде обявено прекратяването на огъня с посредничеството на Русия през 1994 г. Въпреки
това районът остава част от Азербайджан по международните договорености – де
факто обаче се управлява от сепаратисти, самообявили самостоятелна Република.
Оттогава се провеждат мирни преговори, водени от т.нар Минска група (ОССЕ),
но до момента не е подписан окончателен мирен договор.

THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT –
BETWEEN PEACE AND WAR
Verginia Atanasova
Abstract: Modern-day Armenia and Azerbaijan both became part of the Soviet
Union when it was formed in the 1920s. Nagorno-Karabakh was an ethnic-majority
Armenian region, but the Soviets gave control over the area to Azerbaijan authorities.
The Armenians in Nagorno-Karabakh made several calls to be transferred to Armenian
authority control in the following decades. But it was only as the Soviet Union began to
collapse in the late 1980s that Nagorno-Karabakh’s regional parliament officially voted
to become part of Armenia. Azerbaijan sought to suppress the separatist movement,
while Armenia backed it. This led to ethnic clashes, and - after Armenia and Azerbaijan
declared independence from Moscow - a full-scale war. Armenian forces gained control
of Nagorno-Karabakh before a Russian-brokered ceasefire was declared in 1994. After
that deal, Nagorno-Karabakh remained part of Azerbaijan, but since then has mostly
been governed by a separatist, self-declared republic, run by ethnic Armenians and
backed by the Armenian government. Peace talks have taken place since then mediated
by the (OSCE) Minsk Group , but so far a peace treaty has not been signed.

ОЦЕНЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ЗА СИГУРНОСТТА
ПРИ КОМПЛЕКСНИТЕ АДАПТИВНИ СИСТЕМИ
Валери Иванов
Резюме: Разбирането за риска е съществен и определящ елемент на съвременността и предпоставя наличието на осъзната необходимост от неговото
управление. Комплексното качество на средата все повече се възприема като
присъщо не само вън, но и вътре във всички отношения на една система. Организираната система се проявява в комплексната среда по един също толкова
комплексен начин. Постигането на съответна степен на сигурност за системата
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предполага умело съчетаване на пространствените и времеви характеристики в
цялостното и комплексно взаимодействие в тази среда. Съответствието между
вътрешната и външната за системата среда се очертава на границата на самото
определяне на системата и характеризира нейната адаптивност. Адаптивността
е необходимо качествено условие за изграждането на устойчива стабилност на
баланса в постигането на равновесие на отправната точка с поставената цел и
посока в развитието на една система. Формирането на граничност в определянето на системата става при наслагване на отношения на средата, насочени от
и към системата, нейния център или периферия на идентификация. Във всяка
плоскост на развитие на системата можем да посочим поне три области на съотношение, определими като: действие, въздействие или влияние, съчетани с поне
три начина на тяхната реализация: пряко, непряко или косвено. При така очертаните условия, използването на динамичен модел за представяне на системата
за управление става все по-необходимо за прилагане на цялостен комплексен и
адаптивен подход в системния мениджмънт.

EVALUATING THE SECURITY RISK
OF COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS
Valeri Ivanov
AbstracUnderstanding risk is a substantial and determining element of our current
times and presupposes the conscious necessity of its governing. The complex quality of
the environment is increasingly understood as not only being characteristic of external
circumstances but also of those on the inside of a system. An organized system manifests
in a complex environment in an equally complex way. Achieving the required degree
of security for a system involves the skillful coordination of spatial and temporal
characteristics and a complex interaction within that environment. The correspondence
between the internal and external environment for the system occurs at the limit, or
border, of its determination and characterizes its adaptivity. Adaptivity is a necessary
qualitative condition for the establishment of a steady balance in achieving an equilibrium
of the starting point with its goal and direction in the development of a system. The
development of a border, or liminality, in the determination of a system occurs with the
addition and layering of relations with the environment that are directed at and from
the system, its center and periphery of identification. In every plane of development of
the system we can indicate at least three areas of relating that can be defined as: action,
impact and influence, combined with at least three ways of their realization: direct,
indirect or mediated. With all of these conditions in mind, the use of a dynamic model
for the development of a system of governance becomes increasingly more necessary in
order for a complex adaptive approach in systems management to be applied.
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ВТОРИ ПАНЕЛ
SECOND PANEL

Военният инструмент
на сигурността
The Military Security Instrument
ХИБРИДНАТА ВОЙНА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОКАЗВАНЕ
НА ПОЛИТИЧСКО ВЛИЯНИЕ. РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ
доцент д-р Хаял Искандаров, Република Азербайджан
доцент д-р Пьотр Гавличек, Полша, Военна академия на въоръжените
сили на Полша към Университета на Вармия и Мазур

HYBRID WARFARE AS AN INSTRUMENT OF POLITICAL
LEVERAGE RETROSPECTIVE ANALYSIS
Assoc. Prof. Khayal Iskandarov, PhD
Assoc. Prof. Piotr Gawliczek, PhD
Abstract: „Hybrid warfare”, the reasons necessitating it, as well as its implications
have become the focus of academic attention in the last two decades. The paper
introduces the characteristics of hybrid warfare based on retrospective analysis and
states that, even though the term has been recently coined, the techniques are as old
as the history of war itself. The authors endeavored to describe the current security
environment where hybrid concepts and strategies are applied in pursuit of political
objectives. Neoclassical realism has been chosen as the means to make sense of this
study. The main objective of this article is to introduce the characteristics of hybrid
warfare based on the retrospective analysis.

COVID-19, ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДСТВИЯ И ОТРАЖЕНИЕ
ВЪРХУ ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ
доктор Павлин Русанов
Резюме: Статията представя взаимовръзката между нивото на отбранителните разходи и функцията полезност (Utility Function) като количествен измерител на отбранителните способности. Тази взаимовръзка се разглежда в един
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дългосрочен десетгодишен период, в който разходите за отбрана са разчетени в рамките на базов сценарий, създаден преди настъпването на световната
пандемия. При анализа на новите макроикономически показатели за страната,
вследствие на коронакризата и свързаните с това променени стойности на отбранителните разходи, се налага извършването на преоценка на нивото на отбранителните способности. Конструират се икономически модели за възможните
последствия за икономиката на страната и респективно върху отбранителните
разходи на базата на три сценария, както и математически модели, с които се
трансформират тези входни показатели в отбранителни способности. Правят се
изводи за отражението на всеки от възможните сценарии върху отбранителните
способности и се предлага цялостно решение за недопускане на значителен спад
на способностите за посочения дългосрочен период.

COVID-19, ECONOMIC CONSEQUENCES AND IMPACT
ON THE DEFENCE CAPABILITIES
Pavlin Rusanov, PhD
Abstract: The article presents the relationship between the level of defence
spending and the utility function as a quantitative measure of defence capabilities. This
relationship is considered in a long-term ten-year period in which defence spending is
calculated in a baseline scenario created before the global pandemic. In the analysis of
the new macroeconomic indicators of the country as a result of the COVID-19 pandemic
and the related changes of defense expenditures, it is necessary to reassess the level of
defense capabilities. Economic models are constructed for the possible consequences
on the country’s economy and respectively on the defense expenditure on the basis of
three scenarios, as well as mathematical models which transform these input indicators
into defense capabilities. Conclusions are drawn for the impact of each of the possible
scenarios on the defense capabilities and a comprehensive solution is proposed to prevent
a significant decline in capabilities for the specified long-term period.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРАВНОНОРМАТИВНАТА БАЗА
ЗА УЧАСТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪВМЕСТНИ
ОПЕРАЦИИ С ОСТАНАЛИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ ЗАЩИТА
НА ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
доктор Живко Йорданов
Резюме: Във всички случаи дейността по защита на националната сигурност на държавата е строго регламентирана правна дейност, която се заключава
в изпълнително-разпоредителна дейност въз основа и в изпълнение на закона.
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Ето защо един от подходите за усъвършенстване на взаимодействието между
въоръжените сили и останалите институции в интерес на вътрешната сигурност
на Република България е усъвършенстването на нормативната база, регламентираща дейностите, изпълнявани от въоръжените сили.

IMPROVEMENT OF THE LEGAL REGULATORY BASE
FOR PARTICIPATION OF THE ARMED FORCES IN JOINT
OPERATIONS WITH THE OTHER INSTITUTIONS
AT PROTECTION THE INTERNAL SECURITY
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
Zhivko Yordanov, PhD
Abstract: In all cases, the activity for protection of the national security of the state
is a strictly regulated legal activity, which is concluded in executive-administrative
activity on the basis of and in implementation of the law. That is why one of the
approaches for improving the interaction between the Armed Forces and other
institutions in the interest of the internal security is the improvement of the normative
base regulating the activities performed by the Armed Forces.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СИНТЕЗ
И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА ОПОЗНАТА КАРТИНА НА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА
капитан I ранг доц. д-р Красимир Костадинов
Резюме: В доклада е разгледан и анализиран процесът на добиване и предоставяне на информация за обстановката в морските пространства. Представени са структурата и линиите на комуникация на системата на Военноморските
сили, осигуряваща тази дейност, както и изискванията за надграждане на способностите за наблюдение. Като резултат от изследванията са предложени възможности за усъвършенстване на системата на Военноморските сили за добиване на информация и изграждане на опозната картина на морските пространства.

OPTIMIZATION OF THE SYNTHESIS PROCESS AND PROVISION
OF INFORMATION FOR CONSTRUCTION
OF THE LATE PICTURE OF THE SEA SPACES
Captain Assoc. Prof. Krasimir Kostadinov, PhD
Abstract: The report examines and analyzes the process of extracting and providing
information about the situation in the sea. The structure and lines of communication
45

of the system of the Navy, providing this activity, as well as the requirements for
upgrading the monitoring capabilities are presented. As a result of the research,
opportunities have been proposed for improving the system of the Navy for obtaining
information and building a familiar picture of the sea areas.

ВЛИЯНИЕ НА ЛАГЕР „ЛИДЕРСКА ПОДГОТОВКА“ 2020
ВЪРХУ КУРСАНТИТЕ ОТ ВВМУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“
ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО ИМ КАТО ЛИДЕРИ
професор дпсн Валери Стоянов, доктор Анна Караденчева
капитан III р. д-р Тодор Коритаров, капитан Димитър Вълчев
Резюме: Лидерската подготовка е ядрото на командирското изграждане на
курсантите на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, като в него, наред с аудиторната
подготовка, използването на тренажори и психологически тренинги, съществено
място заема лагерът „Лидерска подготовка“. По време на провеждането му курсантите са поставени в различни сложни и екстремални ситуации, в които трябва да поемат отговорност, да ръководят подчинените си, да взимат решения при
дефицит на време и информация. Настоящото изследване има за цел да провери
влиянието на лагера „Лидерска подготовка“ 2020 върху мотивацията на курсантите за лидерска изява, върху саморефлексията относно социалните им умения и
сплотяването на екипажите. Резултатите показват, че лагерът е създал успешно
предпоставки за стимулиране на по-интензивна саморефлексия, самоконтрол, мотивация, както и необходимост от апробиране на различни видове социални умения. Изследването дава възможност да се оцени кои от тренингите и задачите се
възприемат като най-ползотворни от курсантите, и кои следва да се преосмислят
при внедряването им в ежегодните лагери по „Лидерска подготовка“. Извлечени
са много поуки в рамките на проведените фокус групи с десет екипажи и анкета с
всички участници в лагера.

INFLUENCE OF THE “LEADERSHIP TRAINING” CAMP 2020 ON
THE DEVELOPMENT OF NVNA’S CADETS AS LEADERS
Professor Dr.Sc. Valeri Stoyanov, Anna Karadencheva, PhD
Captain Todor Koritarov, PhD, Captain Dimitar Valchev
Abstract: Leadership training is the core of the commander’s features development
of the cadets of VVMU “Nikola Y. Vaptsarov”. In it, along with the classroom training,
the use of simulators and psychological training, the camp “Leadership training”
performs a significant role, during which the cadets are placed in various complex and
extreme situations forcing them to take responsibility, to lead their subordinates, to make
46

decisions in time and information restrictions. The present research aims to examine the
influence of “Leadership Training Camp” 2020 on cadets’ motivation for leadership,
their group cohesion and self-reflection of social skills. The results show that the camp
has successfully created prerequisites for stimulating more intense self-reflection, selfcontrol, motivation, as well as the need to test different types of social skills. The research
provides an opportunity to assess which of the trainings are perceived as the most useful
by the cadets, and which one should be reconsidered in order to improve the annual
camps “Leadership Training”. Many lessons have been learned from the conducted
focus groups with ten crews and a survey with all of the camp’s participants.

УЧАСТИЕ НА ПРОТИВОМИННИТЕ СИЛИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УЧЕНИЯ НА НАТО
капитан III ранг Христо Генчев
Резюме: Противоминните сили на Република България са предназначени за откриване на мини и ликвидиране на минната опасност в районите за действие на ВМС.
Участието в международни учения е основен метод за поддържане на адекватни способности за водене на противоминни действия, подобряване на оперативната съвместимост и придобиване на ценен опит. В настоящия доклад е разгледано участието на
ПМС в учения на НАТО и са извлечени поуки, подпомагащи бъдещи участия.

PARTICIPATION OF BULGARIAN MINE COUNTERMEASURES
FORCES IN NATO EXERCISES
LTCDR Hristo Genchev
Abstract: Mine Countermeasures Forces of Republic of Bulgaria are intended for
detection of mines and neutralizing of the mine danger in the areas of operation of the
Navy forces. Participation in international exercises is a key method for maintaining
adequate mine warfare capabilities, improving interoperability and gaining valuable
experience. This report examines the participation of MCM Forces in NATO exercises
and draws lessons to support future participation.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАНЕНИ ПО ВРЕМЕ НА БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ
старши лейтенант Верислав Бадев
курсант гл. с-на Стоил Ангелов
Резюме: В настоящия доклад се разглежда класификация на съвременните възможности за евакуация на ранени по време на бойни действия. Ак47

цент се поставя върху анализа на основните видове дейности и мероприятия, включващи процедурите по евакуиране на засегнатите в хода на бойни
действия.

CLASSIFICATION OF THE MODERN POSSIBILITIES FOR
EVACUATION OF THE WOUNDED DURING COMBAT OPERATIONS
First Lieutenant Verislav Badev
Cadet Sergeant Major Stoil Angelov
Abstract: This report will consider the classification of modern possibilities for
evacuation of wounded during hostilities. Emphasis will be placed on the analysis of
the main types of way of activities including the procedures for evacuation of those
affected by the course of hostilities.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯTA НА СИСТЕМАТА
ЗА ВИСШЕ ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ, НАЛАГАНИ
ОТ НАСТОЯЩИЯ КОНТЕКСТ НА СИГУРНОСТТА
полковник проф. Александру Херциу,
Национален военен университет „Карол I“, Букурещ, Румъния

REQUIREMENTS FOR TRANSFORMATION OF THE MILITARY
HIGHER EDUCATION SYSTEM IMPOSED BY THE CURRENT
SECURITY CONTEXT
Col. Prof. Alexandru Herciu
Abstract: The historical events of the last decade, culminating in Russia’s
aggression against Ukraine and the annexation of territories, have forced the
adoption by NATO and its member states of policies and strategies to counteract the
hybrid threats Russia has put into practice in Estonia, Georgia, and Ukraine. To deter
possible aggression on its flank, NATO decided to have a consolidated presence
in Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland (Enhanced Forward Presence - EFP) and
develop an adapted advanced presence in the Black Sea region (Tailored Forward
Presence (TFP). In this context, it is necessary to adjust to the new certainties, even
the level of military higher education and an openness to partners with common
interests, Bulgaria being for Romania one of the priorities for achieving the objectives
of the Alliance in its south-eastern flank.
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МНОГОЦЕЛЕВИ ПЛАТФОРМИ,
НАДЕЖДНИ ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
доц. Лучан Шипанов
Национален военен университет „Карол I“, Букурещ, Румъния

MULTIPURPOSE PLATFORMS, A CREDIBLE
NAVAL FORCE POSTURE
Assoc. Prof. Lucian Scipanov
Abstract: The main objective of the research is to identify some arguments
regarding the importance of adapting naval capabilities to the evolution of the regional
security environment through a credible posture, given that multipurpose platforms
are a consecrated instrument to demonstrate the naval power. Therefore, the novelty of
the research is a project proposal of transformation and modernization of the Navy’s
potential for action by promoting the acquisition of specially designed platforms
that respond to a wide range of threats manifested in the maritime and riverine
environment. The study is based on the foundations of Military Art Theory, especially
Naval Operational Art, using the comparative analysis and observation of the domain,
descriptive, and deductive methods. It can be noticed that the credible posture of a
modern naval force is strengthened by the operation of platforms that keep pace with
technology, and the maritime operational art adapts its principles to the use of such
capabilities. Technological advancement is not yet fully exploited in the mode of action
during the fulfillment of Navy missions. The advantages of multipurpose platforms are
tactical-operative and strategic. At the strategical level, they will represent a politicomilitary and naval diplomacy instrument, for the manifestation and defense of national
and international interests. At the tactical-operational level, these platforms will fulfill
different missions: independent context; missions in joint operations in support of
coastal actions; combined operations within multinational groups, so on.

АСПЕКТИ НА ЗНАЧЕНИЕТО НА СРЕДАТА
ПРИ МОРСКИ ОПЕРАЦИИ В ЛИТОРАЛНАТА ЗОНА
капитан II ранг д-р Тодор Димитров
Резюме: В литоралните зони се зараждат заплахите и там се пренасочва цялото защитно усилие на съвременната цивилизация. Военната активност в тях,
при пълния континуум на морските операции, дава известен приоритет в използвaнето на ВМС. Контролът върху литоралната зона има съществено значение за осигуряване на пространствено превъзходство. В нея операциите на ВМК
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могат да се провеждат в помощ на други компоненти. Едно по-широко интерпретиране на темата задължително обхваща отношенията между компонентите
на ВМС, ВВС и СВ.

ASPECTS OF THE RELEVANCE OF THE ENVIRONMENT IN
MARITIME OPERATIONS IN THE LITTORALS
Chief assistant professor, Todor Dimitrov, PhD
Abstract: Threats arise in the Littoral zones, and here the whole defensive effort of
modern civilization is redirected. The military activity in them with the full continuum
of naval operations gives a certain priority in the use of the Navy. Control of the
littoral area is essential to ensure spatial superiority. In it, the operations of the Naval
component can be carried out in support of other components. A broader interpretation
of the topic necessarily covers the relations between the components of the Navy, the
Air Force and the Armed Forces.

ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН –
РАЙСКО КЪТЧЕ ИЛИ БОЙНО ПОЛЕ
подполковник д-р Данко Фаразов
Резюме: След разпада на двуполюсния свят остават в миналото блоковото
противопоставяне и ядреният апокалипсис. Целият свят си отдъхна, падна Берлинската стена и всички прегради, разделяли хората десетилетия наред. За съжаление обаче наяве излизат много скрити и потискани огнища на локални пожари от близкото и по-далечно минало. Те се разгарят със страшна сила и светът
е обхванат от десетки регионални войни и конфликти. Тези процеси не подминават и Черноморския регион, който от три десетилетия е арена на конфликти.

THE BLACK SEA REGION - A PARADISE PLACE
OR A BATTLEFIELD
Lt. Col. Danko Farazov, PhD
Abstract: After the collapse of the bipolar model of the world, the bloc opposition
and the nuclear apocalypse are a thing of the past. The entire world sighed with
relief, the Berlin Wall fell, and so did all the barriers separating people for decades.
Unfortunately, many latent or suppressed local fires from the recent and distant
past have come to life again. They flared up with terrible force and the world was
engulfed in dozens of regional wars and conflict. These processes did not go past the
Black Sea region, which became an arena of conflicts for three decades.
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НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА
ПОДГОТОВКА НА ИНЖЕНЕРА В ОБЛАСТТА НА ПОЖАРНАТА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
главен асистент д-р Христо Проданов
Резюме: В работата е представена индивидуалната специфика на практическата подготовка, която следва да е преминал инженерът в областта на
пожарната безопасност и защита на населението. Основните задачи на подготовката на такива инженери налагат все повече образованието в тази област да обхваща широкопрофилни теоретични знания, както и задълбочени практически умения и навици, даващи цялостна представа за характера
на професионалното направление. Практическата подготовка в областта на
пожарната безопасност и защитата на населението следва да формира професионално подготвени инженери, умеещи да анализират явленията, протичащи при възникване, развитие и гасене на пожари и при ликвидиране на
аварии.

SOME SPECIFIC REQUIREMENTS FOR THE PRACTICAL
TRAINING OF THE ENGINEER IN THE FIELD OF FIRE SAFETY
AND CIVIL PROTECTION
Hristo Prodanov, PhD
Abstract: This article presents the individual specifics of the practical
training that the engineer should have undergone in the field of fire safety and
civil protection. The main tasks of the training of such engineers increasingly
require education in this field to cover broad-based theoretical knowledge, as
well as in-depth practical skills and habits, giving a comprehensive picture of the
nature of the professional field. The practical training in the field of fire safety and
civil protection should form professionally trained engineers, able to analyze the
phenomena in the occurrence, development and extinguishing of fires.

ЕВРОПЕЙСКОТО ВЛИЯНИЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО
НА ВОЕННОТЕОРЕТИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
НА Г. С. РАКОВСКИ
доцент д-р Анатолий Прокопиев
Резюме: В доклада се проследява еволюцията на възгледите на Г. С. Раковски
и заслугите му за военнотеоретическото наследство.

51

EUROPEAN INFLUENCE IN FORMATION OF THE MILITARY
THEORETICAL LEGACY OF G.S. RAKOVSKI
Assoc. Prof. Anatoliy Prokopiev, PhD
Abstract: The report traces the evolution of GS Rakovski’s views and his merits for
the military-theoretical heritage.

КОМПЛЕКС ВЪЗДУШНА ОБСТАНОВКА
полковник доц. д-р Петър Христов
Резюме: Развитието на технологиите създава възможности за прилагане на
иновативни решения в подготовката на формированията на въоръжените сили,
базирани на постиженията на родната индустрия и изследователски потенциал в
областта на автоматизацията и дистанционно управляемите системи. Чрез създаването и развитието на комплекс за въздушна обстановка (КВО) се решават
редица въпроси от подготовката, проверката на способностите и състоянието на
въоръжението и техниката на формировнията от ПВО на въоръжените сили със
значителен икономически ефект.

AIR SPACE SITUATION COMPLEX
Col. Assoc. Prof. Petar Hristov, PhD
Abstract: The development of technology creates opportunities for the
implementation of innovative solutions in the preparation of armed forces units based
on the achievements of the home industry and the research potential of automation and
remotely controlled systems.
Creating and development of the air space situation complex, solve a number of
issues from the preparation, capabilities verification and condition of the armaments
and equipment of the Air defence units with significant economic effect.

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
доктор Мария Гюлеметова
Резюме: Въпреки, че науката все още не е наясно с всички причини за глобалното затопляне, промяната в климата е факт, който засяга всички сфери на
обществото. Въздействието на климатичните промени върху водните ресурси,
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човешкото здраве, горските и агросистемите, селищата, енергетиката и индустрията като част от системата природа – общество – стопанство представлява
непрекъсната атака. При ускоряващите се климатични промени количеството
на природните бедствия ще нараства чувствително, а това ще има последици
за глобалната сигурност, според предупреждението на Съвета за сигурност на
ООН. Настоящият доклад се съсредоточава над влиянието на климатичните
промени върху екологичната сигурност като предизвикателство към устойчивото развитие.

CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL SECURITY CHALLENGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Mariya Gyulemetova, Phd
Abstract: Although science is still not aware of all the causes of global warming,
climate change is a fact that affects all spheres of society. The impact of climate change
on water resources, human health, forest and agro-systems, settlements, energy and
industry as a part of the system: nature - society - economy is under constant attack. With
accelerating climate change, the amount of natural disasters will increase significantly,
and this will have implications for global security, warned the UN Security Council.
This report focuses on the impact of climate change on environmental security as a
challenge for sustainable development.

ВЛИЯНИЕТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
ВЪРХУ ВОЕННАТА АВИАЦИЯ
капитан Ралица Бакалова
Резюме: Международните организации и правителства обсъждат темата относно изменението на климата и недвусмислено потвърждават, че повратната
точка, в която човечеството е на прага да се изправи пред драматични промени
на климата, е настъпила. В днешно време има достатъчно данни и научни изследвания, посочващи точните последици от глобалното затопляне, които водят
до изменение на климата и екстремни прояви на времето. Предизвиканите от
хората климатични промени вече са увеличили броя и силата на опасните метеорологични явения. Анализът на заплахите, пред които сме изправени, изисква
ускоряване на процеса на адаптиране към климатичните промени, научен подход, който да доведе до реални и устойчиви резултати.
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THE IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE
FOR THE MILITARY AVIATION
Captain Ralitsa Bakalova
Abstract: International organizations and governments deliberating the topic
concerning climate change unambiguously acknowledged that some tipping points
are passed and the humanity is on a threshold of dramatic environmental changes.
Nowadays the main stakeholders involved in the policies connected with climate
change put huge efforts to reduce the consequences of the dramatically fast changing
natural environment. From now on the people will experience these dynamic changes
in the climate in a very untypical and difficult to adapt way. Humanity has to deal
with all the weather events that are becoming more unusual, severe and devastating.
Pointing the real menace and consequences in the field of climate change should be
a cornerstone for future policy making in the area of adaptation and resilience. The
longer-term forecast is that in the next 1 to 10-15 years we should expect an increase in
the trend of meteorological events leading to an abnormal impact on military aviation.

ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ –
ЕЛЕМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
доктор Даниела Стоянова
Резюме: В днешно време нараства влиянието на медиите върху формирането на политиката и управлението на държавата. Също така те влияят върху потребностите на аудиторията, в частност на младежите и тяхното отношение към
различни събития. Обект на изследване е как обществените медии – БНР и БНТ
отразяват потребностите на младежката аудитория от образователни, патриотични предавания, за подготовка за армията. В статията се разглежда първо ролята
на обществените медии, тяхната мисия пред гражданското общество, задачите, с
които са натоварени от Закона за радио и телевизия, свързани с националната сигурност на страната. Използваният метод е анализ на емпирично изследване със
специално подготвени карти, проведено сред младежи на възраст 17 – 25 години
относно предпочитанията на младежката аудитория. Въз основа на контетнт-анализа на програмите на БНТ и БНР в частта за предаванията за младежи се идентифицира тематика, свързана с патриотизъм, образование, подготовка за армия, технически умения и др. и се дават препоръки за развитие на БНТ и БНР. Тези медии
притежават уникален национален архив, който не се реализира ефективно. Целта
е темите, свързани с националната сигурност да се разработват от обществените
медии по отношение на предаванията за младежката аудитория.

54

PUBLIC MEDIA – AN ELEMENT OF NATIONAL SECURITY
Daniela Stoyanova, PhD
Abstract: In our times the Media influence on politics and state governance is
growing. At the same time the Media also has an effect on the needs of the audience,
especially young and their attitude towards various events. The subject of the study is
how the public media – Bulgarian National Radio and Bulgarian National Television,
cover the needs of young viewers for educational, patriotic programs that could serve
as a preparation for joining the military forces. The article reviews the role of the public
media, in regards to national security and their mission before the civic society, regulated
by the Radio and Television Law. The employed methods include analysis of empirical
studies using a specific questionnaire about the preferences of the young audience,
conducted among 17-25 year olds. Based on the content analysis of the BNR and BNT
programs for youths, there were identified subjects connected to patriotism, education,
preparation for joining the military, technical skills etc. Recommendations for improving
BNT and BNR were also given. These media possess an unique national archive, that is
not utilized effectively. The main goal is the topics pertaining to national security to be
developed by public media, taking into account the young audiences’ programs.

РЕТОРИЧНИ И PR ТЕНДЕНЦИИ И МОДЕЛИ
В КОМУНИКАЦИЯТА НА ВОЕННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
доктор Елица Николова
Резюме: Докладът поставя акцент върху три значими реторични и PR тенденции – полифоничност, децентрализация и видимост. Те допринасят за развитието и дълготрайния успех на военните организации и предполагат промени
в прилаганите комуникационни подходи. Текстът представя и анализира актуалните модели за комуникация DART и Pragmatic Complexity model, които биха
могли да бъдат от полза за командирите и за работещите във военни организации през XXI век.

RHETORICAL AND PR TENDENCIES AND MODELS
IN MILITARY ORGANIZATIONS’ COMMUNICATION
Elitsa Nikolova, PhD
Abstract: The paper explores three key rhetorical and PR tendencies – polyphony,
decentralization and visibility, which contribute to military organizations’
development and sustained success. Moreover, these tendencies assume changes in the
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applied communicative approaches. The text highlights and analyzes current models
of communication, namely DART and Pragmatic Complexity Model, that would be
useful for military commanders and for military organizations employees in the 21st
century.

ВОЕННОВЪЗДУШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ –
УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
бригаден генерал Юлиян Радойски
полковник Асен Маринов
Резюме: Образованието на военните пилоти e неразделна част от прогресивното развитие на висшето военно образование. Високите изисквания към пилотите водят до необходимост от натрупване на определен опит от академии, подготвящи курсанти, които са водещи в света по ниво на летателна експлоатация
на техниката, която предстои да бъде въведена в българските ВВС.

AIR FORCE EDUCATION - CONDITIONS AND PROSPECTS
Brig. General Yuliyan Radoyski
Col. Asen Marinov
Abstract: The education of military pilots is an integral part of the progressive
development of higher military education. The high requirements for pilots require the
accumulation of certain experience from academies preparing cadets, which are world
leaders in the level of flight operation of the aircraft to be introduced in the Bulgarian
Air Force.

НАЦИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
НА БЪДЕЩАТА ВОЕННА АВИАЦИЯ
полковник доц. д-р Росен Димитров
Резюме: В доклада са разгледани авиониката, въоръжението и възможностите на бъдещия самолет F-16, блок 70.

NATIONAL CAPABILITIES
OF THE FUTURE MILITARY AVIATION
Col. Assoc. Prof. Rosen Dimitrov, PhD
Abstract: The report examines the avionics, armament and capabilities of the
future F-16 aircraft, block 70
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ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТ ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ
полковник доц. д-р Калин Градев
Резюме: Усилията на щаба в хода на процеса на планиране са фокусирани
към ефективното използване на тактическите действия на формированията и са
насочени към подпомагане на командира при вземането на решение за използването им по възможно най-рационалния начин с цел изпълнение на поставената
мисия и задачи. Възможно най-важната част от процеса на планирането на операциите (боя) се явява разработването на вариантите за действие на собствените
войски (формирования), поради факта, че от един или комбинацията от няколко
се оформя концепцията, а тя прераства в план или заповед за операцията (боя).

APPROACH TO DEVELOPING COURSE OF ACTION DURING
OPERATIONAL PLANNING
Col. Assoc. Prof. Kalin Gradev, PhD
Abstract: The efforts of the headquarters in the course of the planning process are
focused on the effective use of the tactical actions of the formations and are aimed at
assisting the commander in deciding to use them in the most rational way possible in
order to fulfill the mission and tasks. The most important part of the process of the
planning of operations (combat) is the development of options for the action of their
own troops (formations), due to the fact that one or a combination of several forms the
concept, and it grows into a plan or order for operation (combat).

ПОДХОДИ ЗА ОТГОВОР НА КРИЗИ ВЪВ ВЕРИГАТА
ЗА ДОСТАВКИ НА НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ
подполковник д-р Владимир Иринков
Резюме: Обща характеристика на веригите за доставки на нефт и нефтопродукти е, че те функционират в нестабилна външна среда, повлияни от
геополитически вълнения, глобална конкуренция и колебливост на цените.
В тези условия бизнесът се фокусира върху маржовете, а спестените разходи
се реализират чрез периодично подобрявани прогнози и графици с по-кратък
хоризонт на планиране. Цялостен и задълбочен анализ на факторите, които
влияят на обобщения модел на верига за доставки на нефтопродукти е невъзможно да бъде направен в рамките на подобен труд. Въпреки това използването на системния подход за изследване на някои характерни въздействия
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върху отделни елементи на веригата би позволило да се отчетат различни
механизми за справяне с риска при кризи от подобен характер и тяхната резултатност.

PETROLEUM SUPPLY CHAIN CRISIS RESPONSE APPROACHES
Lt. Col. Assoc. prof. Vladimir Irinkov, PhD
Abstract: A common feature of petroleum supply chains is that they operate in
an unstable external environment. The petroleum supply chains are mostly affected
by the geopolitical unrest, global competition and price volatility. Under those
circumstances, the petroleum business focuses on prices’ margins, while the saved
costs could only be realized by shorter planning horizons and frequently approved
forecasts. It is almost impossible to make an in-depth comprehensive analysis of the
influencing factors of the general petroleum supply chain model in the scope of such
work, but assessing some specific effects on particular elements of the supply chain
would allow different risk management mechanisms to be taken into account in case
of similar type of crisis.

МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНА ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА
майор Алипи Симеонов
Резюме: Докладът описва комплексния характер на военните конфликти от
следващо поколение. Разглежда сложността на наземно базираната система за
ПВО и тенденциите в развитието ѝ.

MODERN AND EFFECTIVE AIR DEFENSE
Mj. Alipi Simeonov
Abstract: The report describes the complex nature of next-generation military
conflicts. It examines the complexity of the ground-based air defense system and the
trends in its development.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ
НА ЕФЕКТИ В ОПЕРАЦИИТЕ
майор Станимир Станчев
Резюме: Ефектите в операциите представляват последици от едно или повече конкретни действия в рамките на пространството, в което се осъществява
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въздействието. Постигането на ефектите в операциите е от ключово значение
за изпълнението на мисията. Това налага необходимост от въоръжени сили със
способности да генерират добре развит и гъвкав процес по съвместен таргетинг,
който посредством най-удачните комбинации от разнообразни налични способности, да генерира широк набор от физически и психологически ефекти.

OPPORTUNITIES FOR PLANNING AND ACHIEVING
EFFECTS IN OPERATIONS
Mj. Stanimir Stanchev
Abstract: The effects in the operations are a consequence of one or more specific
actions within the space in which the impact takes place. Achieving effects in
operations is key to fulfilling the mission. This necessitates an armed force with the
ability to generate a well-developed and flexible co-tagging process that, through the
most appropriate combinations of the various capabilities available, generates a wide
range of physical and psychological effects.

ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА „АСАСТ“, ВЕРСИЯ 1.0
В ПРОЦЕСА НА РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИЯ КОМПОНЕНТ
майор ас. Андон Андонов
Резюме: В статията са представени резултатите от експеримент, извършен в
хода на съвместна щабна тренировка „Съвместни усилия 20“, проведена с обучаемия и преподавателския състав на Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Експериментът има за цел валидиране на резултатите и оценка
на приложимостта на софтуерен продукт „Автоматизирана система за анализ на
способностите при таргетинг“, версия 1.0 в процеса на разчет на средствата за въздействие, като част от таргетинг цикъла във военновъздушния компонент.

APPLICABILITY ESTIMATION OF “ASCA”, VERSION 1.0
IN THE WEAPONEERING PROCESS
OF THE AIR TASKING CYCLE
Mj. Assist. Prof. Andon Andonov
Abstract: Results of an experiment carried out during the Joint Staff Training
„Joint Efforts 20“, conducted by students and teaching staff of the Command and Staff
Faculty of Rakovski National Defence College are presented. The experiment aims to
validate the results and evaluate the applicability of the software product „Automated
59

System for Capability Analysis and Targeting“, version 1.0 in the weaponeering
process, as part of the Air Component targeting cycle.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНТЪРА НА ТЕЖЕСТТА
ПОСРЕДСТВОМ МРЕЖОВ АНАЛИЗ
полковник доц. д-р Емил Енев
Резюме: Приложима ли е все още концепцията „Център на тежестта“? Анализът на текущи и минали конфликти показва, че проблемът е в ограниченото
и некомплексно използване. Считана за полезна, докато благодарение на нея се
печелят решителни сражения в Кувейт, Ирак, Афганистан, Либия, впоследствие
се оказва, че освен чисто военни, центърът на тежестта има и други форми на
проявление. Поради това недоглеждане при планирането на операциите, сега
се проявяват последствията, отрицателните, нежелани ефекти от втори, трети
и следващи редове. Те са резултат от непълното, некомплексно мислене при използването на центъра на тежестта като цялостна концепция в хода на кампаниите и операциите. Късно, но все пак се преоткрива забравената истина, че
печеленето на решаващи операции не е достатъчно за спечелването на войната.

CENTER OF GRAVITY DETERMINATION
BY NETWORK ANALYSIS
Col. Assoc. Prof. Emil Enev, PhD
Abstract: Is the concept “Center of Gravity” still applicable? The analysis of
current and past conflicts shows that the problem is in the limited and non-complex
use. Considered useful while it won decisive battles in Kuwait, Iraq, Afghanistan,
Libya, it later turned out that in addition to purely military, the center of gravity has
other forms of manifestation. Due to this oversight in the planning of operations, the
consequences, the negative, side effects of the second, third and subsequent lines are
now manifesting. They are the result of incomplete, not complex thinking in the use of
the center of gravity as a holistic concept in the course of campaigns and operations.
Later, however, the forgotten truth is rediscovered that winning decisive operations is
not enough to win the war.

ПОДХОДИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМА
ОТ СИСТЕМИ В ОТБРАНАТА
подполковник д-р Петрана Кокудева
Резюме: Подходите при изграждането на система от системи в отбрана60

та се развиват, като същевремено поставят и много въпроси, засягащи конструирането (проектирането) и управлението на големи системи. Част от
предизвикателството е да се разпознае, че това всъщност е сложна система от
свързани системи, която трябва да се управлява. Това изисква използването
на архитектурен подход и оценка на това как системите могат да бъдат ефективно въведени (представени) и оттеглени от състава на голямата система,
т.е. ефективно управление на тези преходи. Важен фактор за доброто управление на системата от системи е да се използват отворени архитектури и да
се осигури модулно построение на системите, участващи в изграждането на
системата от системи.

APPROACHES TO BUILDING A SYSTEM OF SYSTEMS
IN DEFENSE
Lt. Col. Petrana Kokudeva, PhD
Approaches to building a SYSTEM OF SYSTEMS IN DEFENSE are evolving,
while at the same time the importance is the construction (design) and management
of large systems. Part of the challenge is to recognize that this is actually a complex
system of interconnected systems that needs to be managed. This requires the use of
an architectural approach and an assessment of how the systems can be effectively
introduced and withdrawn from the composition of the large system, ie. effective
management of these transitions. An important factor for the good management of
CoC is to use open architectures and to ensure modular construction of the systems
involved in the construction of CoC.

ОСОБЕНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В ОТБРАНИТЕЛНАТА СФЕРА
капитан II ранг д-р Тодор Димитров
Резюме: Приложенията на изкуствен интелект в отбранителната сфера бележат значителен ръст през последните години. Те спомагат за ускоряване на
процесите по вземането на решение, минимизирането на грешките, бързото
концентриране на сила и прецизност. Намират място във все повече сектори
в отбраната, като това води до еволюция на цялостния характер на бъдещите
конфликти.
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ASPECTS AND TRENDS IN THE USE OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN THE DEFENSE
Chief assistant professor Todor Dimitrov, PhD
Abstract: The applications of Artificial intelligence in the field of Defense have
grown significantly in recent years. They support decision-making processes and
minimization of errors as well as quick concentration of power and accuracy. They
find a place in more and more sectors of Defense, leading to the evolution of the overall
nature of future conflicts.
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ТРЕТИ ПАНЕЛ
THIRD PANEL

Научни подходи към бъдещето
на националната сигурност
Scientific approaches to the future
of national security
ОРГАНИЗАЦИОНЕН И СИСТЕМЕН ПОДХОД
В ДЕФИНИРАНЕТО НА НИВАТА И ЗОНИТЕ НА СИГУРНОСТ
В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ЯДРЕН БАЛАНС МЕЖДУ САЩ И РУСИЯ
Марио Маринов
Резюме: Сред факторите и процесите, съставляващи съвременната глобална
стратегическа среда, ядрените оръжия заемат ключова и екзистенциална роля в
междудържавните отношения. Изразяването на този сложен и динамичен процес на взаимодействия между основните ядрени сили става посредством понятието „стратегически ядрен баланс“. Настоящият доклад има за основна цел
да изследва и придаде специфични стойности на стратегическия ядрен баланс
между двете доминантни глобални ядрени суперсили – Съединените американски щати и Руската федерация. Динамиката на този процес между двете страни
е изследвана посредством използването на организационния подход и теорията
на системите, при което процесът се разглежда като съставляващ взаимодействията на две конкуриращи се сложни организации и рекурсивни системи в рамките на обитаваната от тях по-голяма международна система на взаимодействия, а всяка от страните се стреми към постигането на сигурност на номинални
нива спрямо другата организация в рамките на поставените от нея национални
цели. Изследването използва основни понятия за определянето на състоянието
„сигурност“ и следователно дефинира нива и зони на сигурност в границите на
йерархично формулирана сложна система на отношения, включваща както организационното национално ниво, така и по-високото международно системно
ниво. По този начин изследването прилага аналитичната рамка на принципните зони и нива на сигурност в разбирането на състоянието и стойностите на
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стратегическия ядрен баланс; дефинира съществуването на такива елементи
в съставните национални нива на системата; екстраполира техните ефекти на
по-високото международно измерение на системата.

ORGANISATIONAL AND SYSTEMS-BASED APPROACH FOR
DEFINING LEVELS AND ZONES OF SECURITY WITHIN THE
STRATEGIC NUCLEAR BALANCE BETWEEN THE UNITED
STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN FEDERATION
Mario Marinov
Abstract: Amongst the factors and processes that coalesce into the contemporary
global strategic landscape, nuclear weapons occupy a pivotal and existential role in
defining and shaping interstate relationships. The expression of this complex and
dynamic process of interactions between the chief nuclear powers is represented
through the concept of the “strategic nuclear balance”. The following paper has as
its primary goal to examine and apply specific values to the strategic nuclear balance
between the two dominant global nuclear superpowers of the United States of America
and the Russian Federation. Through the utilisation of the organisational approach
and systems theory, the dynamic of this process between the two states is examined
as consisting of the interactions between two competing complex organisations and
recursive systems within the larger international system they inhabit, with each of the
states examined as seeking to achieve security, at nominal levels vis-à-vis the other
and intrinsic to their set national objectives. The study applies principal concepts
in defining the security state and consequently defines levels and zones of security
within the framework of a hierarchically formulated complex system of relations
encompassing both the organisational national level, as well as the higher international
systemic level. The study thus applies the framework of analysis of principal zones and
levels of security in understanding the state and values of the strategic nuclear balance;
it defines the existence of such elements within the constituent national levels of the
system; and further extrapolates their effect on the higher international dimension of
the system.

ЕНЕРГЕТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ
Радостин Димитров, доцент д-р Владимир Туртански
Резюме: През последните две десетилетия са налице условия за нова технологична революция в редица ключови отрасли от нашето съвремие, включително сигурност и отбрана, където приложната електроника на микро- и нано64

ниво бележи своя технологичен разцвет. Този доклад цели да посочи заплахата
от използването на дистанционно управляемите летателни системи (ДУЛС) за
терористични цели като реална и асиметрична. Също така на базата на постигнатите знания и практическия опит са анализирани съществуващите основни
връзки и закономерности, както и енергетичните предизвикателства в отговор
на тази заплаха. Друг важен аспект е да се насочи вниманието на заинтересованите ръководители на специализирани ведомства към вземането на информиран
и добре обоснован избор при планирането и изпълнението на мероприятията за
противодействие на ДУЛС на енергетично ниво.

ENERGETICS’ APPROACH TO COUNTER REMOTELY PILOTED
AIRCRAFT SYSTEMS
Radostin Dimitrov, Assoc. Prof. Vladimir Turtansky, PhD
Abstract: In the last two decades, with the advent of the COVID-19 pandemic,
there have been conditions for a new technological revolution in a number of key
industry domains of our time, including security and defense, where micro- and
nano-level applied electronics are booming. This report aims to point out the threat
of using Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) for terrorist purposes as real and
asymmetric one. Also, based on the acquired knowledge and practical experience, the
existing basic connections and patterns, and energetics’ challenges in response to this
threat are analyzed. Another important aspect of this paper is to draw the attention of
the interested decision makers of specialized agencies in order to make an informed
and well-grounded choice in planning and implementation in RPAS countermeasures
at energetics’ level.

АНАЛИЗ НА ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
ПРИ МАЛКИТЕ ДРОНОВЕ
Антон Пулийски, Александра Стефанова
Резюме: В доклада се разглежда връзката между увеличаването на достъпността на малките дронове и повишаването на риска за другите участници във
въздушното пространство. Обсъждат се подходите за недопускане, намаляване и предотвратяване на този риск. През последните осем години се наблюдава непрекъснато нарастване на интереса към безпилотните въздухоплавателни
средства (дронове), използвани за мирни цели. Очаква се пазарът на дронове и
свързани услуги да се увеличи с над 1400% до 2025 г. Това увеличение влияе
пряко върху повишаването на риска от възникване на инциденти както с другите безпилотни летателни апарати, така и с представители на пилотируемата
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авиация. Поради това отчитането на тенденциите в разпространението на дроновете е от ключово значение за правилното планиране на бъдещите действия
за гарантиране на националната сигурност.

ANALYSIS OF THE APPROACHES TO RISK ASSESSMENT
FOR SMALL DRONES
Anton Puliyski, Alexandra Stefanova
Abstract: In this article we explored the correlation between the expanding
availability of small drones and the increasing risk for other actors in the airspace.
Different approaches for preventing, reducing and mitigating those risks are also
examined. In the last 8 years there has been a steady increase in the interest in
unmanned aerial vehicles (drones) used for peaceful purposes. The market for drones
and related services is expected to grow by more than 1400% by the year 2025. This
growth in the demand for drones will also have a direct impact on the increasing risk
of accidents with other unmanned aerial vehicles as well as with representatives of
manned aviation. Thus by studying and taking into account the future trends in drone
proliferation, we will be able to properly plan the future actions that are vital to ensure
national security.

КОНЦЕПЦИИ И ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
подполковник д-р Илиан Сотиров
Резюме: В доклада се представя разбирането на автора за таксономия на
способностите за отбрана, разглеждат се съществуващите концепции за тяхното изграждане и развитие, в резултат на което се извеждат някои дефицити.
Предлагат се подходи, които според автора ще осигурят нарастване на усилията,
по-висок интегритет и ефективност при определянето, изграждането и развитието на отбранителните способности на страната.

DEFENCE CAPABILITIES OF THE REPUBLIC OF BULGARIA,
CONCEPTS AND APPROACHES
Lt. Col. PhD Ilian Sotirov
Abstract: The paper presents the authors’ understanding of the taxonomy of defence
capabilities, examines existing concepts for their construction and development, because
of which some deficits are identified. In addition, some approaches are proposed that,
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according to the authors, will ensure increased efforts, higher integrity and efficiency
in determining, building and developing the country’s defence capabilities.

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРАВОРАЗДАВАНЕТО
Десислава Викторова
Резюме: Настоящият доклад има за цел да разясни ролята на съвременните
информационни и комуникационни технологии за подобряване достъпа до правосъдие, засилване на сътрудничеството между съдебните органи, укрепване на съдебната система и усъвършенстване дейността на съдебните органи и техните администрации. Новите технологии са разпознати като полезен инструмент в областите
създаване, съхранение и извличане на текст; подобрен достъп до закона; записване
на съдебни производства; управление на дела и изготвяне на данни за административни цели; продължаващо образование и комуникация. В заключение е посочено,
че съвременните технологии представляват инструмент за модернизация на правораздаването, който следва да бъде управляван с умение и отговорност.

NEW TECHNOLOGIES IN JUSTICE
Desislava Viktorova
Abstract: This report aims to clarify the use of the modern information and
communication technologies aimed at improving access to justice, increasing
cooperation between legal authorities, strengthening the justice system and improving
legal institutions and the overall administration of law. New technologies are recognized
as a useful tool in the following areas: creation, storage and retrieval of text; improved
access to the law; recording of court proceedings; case management and preparation
of data for administrative purposes; continuing education and communication. In
conclusion, it is stated that modern technologies are a tool for modernization of the
judiciary, which should be managed with skill and responsibility.

РАЗВИТИЕ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СИСТЕМА
ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КРИЗИ
Галина Стойкова
Резюме: Същността на управлението на всяка социална система обхваща
процесите планиране, организиране, прилагане на мерки за управление, координиране и контрол. Развитието на технологиите подпомага усъвършенстването
на нормативната рамка и способностите на държавното управление с възмож67

ността за използване на съвременни високотехнологични платформи. Поддържането на актуалността на законите и правилниците позволява внедряване на
способности за визуализация, сбор, обработка, анализ и споделяне на информацията, които на свой ред способстват за вземане на експертни ръководни решения, проследяване на тяхната практическа реализация и оценка на въздействието им върху управляваните обекти в реално време.

INPROVING THE NATIONAL HEALTH SYSTEM’S REGULATORY
FRAMEWORK FOR CRISIS MANAGEMENT
Galina Stoykova
Abstract: The management’s essence of any social system incorporates the processes
of planning, organizing, and implementing measures of management, coordination
and control. The advanced technologies’ development supports the continuous
improvement of the regulatory framework and public administration’s capabilities with
the new possibilities to use modern high-tech platforms. Keeping up to date the laws
and regulations allows the implementation of capabilities for visualization, collection,
processing, analysis and sharing of information, which in turn contributes to improve the
expertise of the management decisions, monitoring their practical implementation, and
assessing their impact on managed sites in real time.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
И МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ
„Г. С. РАКОВСКИ“ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19
полковник доц. д-р Петко Димов
Резюме: Настоящият доклад разглежда резултатите от проведени експеримент и анонимна анкета, свързани със Системата за академична комуникация
на Военна академия „Г. С. Раковски“ по време на COVID-19. Направен е извод за
важността на смесеното образование в комбинацията от платформи за дистанционно обучение и онлайн инструменти.

RESEARCH OF THE COMMUNICATION AND MEDIA LITERACY
PLATFORMS IN THE MILITARY ACADEMY “G. S. RAKOVSKI
”DURING COVID-19
colonel assoc. prof. Petko Dimov
Abstract: The current paper examines the results of a conducted experiment and
a questionnaire related to the System of Academic Communication during COVID-19
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in the Rakovski National Defence College. A conclusion has been made for the
importance of the mixed education.

СОЦИАЛНИЯТ СТАТУС И ИСЛЯМИСТКАТА
РАДИКАЛИЗАЦИЯ СРЕД РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ
В БЪЛГАРИЯ
Мария Вълнева
Резюме: Основната теза в настоящото изследване е, че ниският социален статус като комплексно явление сред представителите на ромските етнически групи
в градовете Пловдив, Пазарджик и Асеновград има връзка с по-високите нива на
ислямистка радикализация. До голяма степен унаследеният по рождение социален статус (пол, етническа принадлежност, религия, населено място) и придобитият впоследствие такъв (образование, професия) стават определящи за избора
на стратегическа ориентация по отношение на мислене, поведение и характер на
изповядваната религиозна идеология. Те увеличават или съответно намаляват риска от ислямистка радикализация на по-големи маси хора от ромските общности.

SOCIAL STATUS AND ISLAMIC RADICALIZATION AMONG
THE ROMA COMMUNITIES IN BULGARIA
Maria Vаlneva
Abstract: The main thesis in the present study is that the low social status among
the representatives of the Roma ethnic groups in the cities of Plovdiv, Pazardzhik
and Asenovgrad is related to the higher levels of Islamist radicalization. To a large
extent, inherited by birth social status / gender, ethnicity, religion, settlement / and
subsequently acquired / education, profession / become decisive for the choice of
strategic orientation in terms of thinking, behavior and character of the professed
religious ideology. They increase or decrease the risk of Islamist radicalization of more
people from Roma communities.

ПРОЕКТИРАНЕ НА НАНОМАЩАБНИ ХИБРИДНИ
МАТЕРИАЛИ ЗА БЪРЗА ДЕТЕКЦИЯ НА СТАФИЛОКОКОВ
ЕНТЕРОТОКСИН КАТО БИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ
доцент д.н. Александър Луканов
Резюме: В този доклад е демонстрирано проектирането и приложението
на модерни наномащабни хибридни материали за бързо откриване на агенти
за биологична заплаха, или т.нар. биологично оръжие. Те се характеризират с
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подобрена прецизност и чувствителност за разграничаване и идентифициране
на изключително ниски нива на биоагенти, които обикновено са извън ограниченията на настоящите конвенционални сензори. По-конкретно, изследвал съм
разнообразни полупроводникови квантови точки и метални наночастици с висока оптична мощност, които са свързани с органични лиганди, антитела или
ДНК аптамери. Тези хибридни наноматериали притежават висок афинитет и
селективност към някои инфекциозни агенти, получени от патогенни бактерии
или репликиращи се субекти, като болестотворни вируси. Освен това те могат
да бъдат използвани в много сложни проби и след това да бъдат детектирани
чрез използване на обичайни флуоресцентни или абсорбционни измервания.
Докладваното изследване предоставя решения на някои трайни проблеми в областта на националната сигурност.

ENGINEERING OF NANOSCALE HYBRID MATERIALS FOR
RAPID BIOLOGICAL WEAPON DETECTION
Assoc. Prof. Alexandre Loukanov, PhD, DSc
Abstract: The engineering and application of advanced nanoscale hybrid materials
for rapid detection of biological threat agents or biological weapon is demonstrated. They
are characterized with improved accuracy and sensitivity to distinguish and identify
extremely low levels of bio-agents, which are typically beyond the limitations of the
current conventional sensors. Specifically, I have investigated a variety semiconductor
quantum dots and metal nanoparticles with high optical output, which are coupled to
organic ligands, antibodies or DNA aptamers. These hybrid nanomaterials exhibited
high affinity and selectivity to some midspectrum or infectious agents produced by
pathogenic bacteria or replicating entities, such as disease-causing viruses. In addition,
they might be used in very complex samples and then detected by use of simple
fluorescent or absorption measurements. The reported research provide solutions to
some enduring problems in the national security arena.

ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЗЕМАНЕ
НА РЕШЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗМИТА ЛОГИКА
подполковник Ивайло Игнатов
Резюме: В доклада се разглеждат принципите за изграждане на системи за
вземане на решения в условията на липса на достатъчно информация за прогнозиране на събитията или наличие на голям брой параметри със случаен или вероятностен характер. За вземане на решение се използват размита логика и бази
знания, изградени посредством метода на прякото допитване до група експерти.
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COMPUTER SECURITY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA
AS PART OF DIGITAL COMPETENCE
Colonel Ivaylo Ignatov
Abstract: The article discusses the principles of building a decision-making system in
the absence of sufficient information to predict events or the presence of a large number of
parameters of random or probabilistic nature. Fuzzy logic and knowledge base, built by the
method of direct consultation with a group of experts, are used for decision making.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА COVID-19 ВЪРХУ КРЪВОДАРЯВАНЕТО
И ТРАНСФУЗИОННАТА СИСТЕМА
доктор Красимира Терзиева
Резюме: Според актуалната стратегия за национална сигурност политиката
в областта на здравеопазването е насочена към подобряване на здравето и гарантиране на здравна сигурност. Трансфузионната система (ТС) е съществена
част от здравеопазването и състоянието ѝ се явява стратегически компонент на
националната сигурност. Мисията на ТС е да осигурява на лечебните заведения
достатъчно количество ефективни и безопасни кръвни продукти. Най-добрият
начин за това е безвъзмездното доброволно кръводаряване.

IMPACT OF COVID-19 ON BLOOD DONATION AND THE BLOOD
TRANSFUSION SYSTEM
Krasimira Terzieva, PhD
Abstract: According to the current national security strategy, the health policy is
aimed at improving health and ensuring health security. The Blood transfusion system
(BTS) is an essential part of healthcare and its condition is a strategic component of
national security. The mission of the BTC is to provide medical institutions with sufficient
effective and safe blood products. The best way to do this is by voluntary blood donation.

СИНТЕТИЧНА БИОЛОГИЯ И РИСК ОТ СЛЕДВАЩО
ПОКОЛЕНИЕ БИОЛОГИЧНИ ОРЪЖИЯ: ВЪЗНИКВАЩА
ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Мая Минкова
Резюме: Представената обзорна статия разглежда генетично модифицираните инфекциозни агенти като възникваща заплаха за националната сигурност. Скорошният напредък в областта на синтетичната биология позво71

лява на учените да проектират и създават опасни вируси, да модифицират
генетично някои микроорганизми с цел получаване на смъртоносни токсини и дори
да направят патогенните бактерии по-смъртоносни. Сериозен проблем е, че апаратите и инструментите, необходими за производството на „синтетични организми“, вече
са налични в търговската мрежа и са леснодостъпни за любители и дори терористи. Съществуват множество лесни протоколи, чрез които могат да се променят гените
на патогенните микроорганизми с цел да се постигне резистентност към почти всички известни антибиотици. По този начин заразените хора със сигурност биха били
нелечими. Пресъздаването на известни вируси и превръщането им в по-опасни, с потенциал да модифицират човешкия геном е също реална заплаха. Такива генноинженерни биоагенти с променени характеристики могат да се разглеждат като следващо
поколение биооръжия. Следователно синтетичната биология трябва да бъде призната
като важен въпрос на националната сигурност, който заслужава особено внимание.

SYNTHETIC BIOLOGY AND RISK OF NEXT GENERATION
BIOWEAPONS: AN EMERGING NATIONAL SECURITY THREAT
Maya Minkova
Abstract: The presented critical review examined the emerging threat of genetically
engineered infectious agents on the national security. The recent advances in the area of
synthetic biology enabled scientists to recreate dangerous viruses from scratch, modify
genetically some microbes with aim to churn lethal toxins and even make the pathogen
bacteria more deadly. A serious problem is that the equipment and tools necessary to produce
“synthetic organisms” are already commercially available on the market and easy to access
for hobbyists and even terrorists. Fairly simple protocols can be used to tweak the genes of
pathogenic microorganisms and make them resistant to almost all known antibiotics. Thus,
the infected people for sure would be untreatable. The re-creating of known viruses and
make them more dangerous one with potential to modify the human genome is a real threat
too. Such genetically engineered bio-agents with altered characteristics can be consider
as the next generation bioweapons. Therefore, the synthetic biology should be absolutely
recognized as an important matter of the national security that deserves focused attention.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ
СИСТЕМИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА РИСКА ПРИ ЗАЩИТА
ОТ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
доцент д-р Георги Павлов, доцент д-р Веселина Александрова,
полковник доцент д-р Красимир Димитров, Виолета Василева
Резюме: Катастрофалните природни бедствия са все по-чести през последните
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години, което води до сериозни заплахи за живота и собствеността на хората. Бързото развитие на пространствените информационни технологии е широкоприложимо при природните бедствия, аварии и картастрофи и те се превръщат в мощен
инструмент за смекчаване на последствията от тях. В доклада се анализират възможностите за приложение на пространствените информационни технологии в
България във връзка с идентифициране, разпространение, оценка на риска и зониране, оценка на загубите, прогнозиране и динамичен мониторинг при природни
бедствия, аварии и катастрофи в интерес на националната сигурност.

APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS
FOR RISK MANAGEMENT IN CRISIS MANAGEMENT OF
NATURAL AND TECHNOGENIC NATURE
Assoc. Prof. Georgi Pavlov, Ph.D., Assoc. Prof. Veselina Aleksandrova, Ph.D.,
Assoc. Prof. Krasimir Dimitrov, Ph.D. and Violeta Vasileva
Abstract: Catastrophic natural disasters have become more frequent in recent
years, leading to serious threats to human life and property. The rapid development of
spatial information technologies is widely applicable to natural disasters, accidents and
catastrophes and they are becoming a powerful tool for mitigating their consequences.
The report analyzes the possibilities for application of Spatial Information Technologies
in Bulgaria in connection with identification, dissemination, risk assessment and
zoning, loss assessment, forecasting, and dynamic monitoring of natural disasters,
accidents and catastrophes in the interest of national security.

КИБЕРАТАКИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА COVID-19
Цветомир Алексов
Резюме: Докладът обхваща променящата се киберсреда по време на пандемията и бързата адаптивност на хакерите към новата възможност за осъществяване
на кибернападения с цел придобиване на чувствителна информация и финансово
облагодетелстване. Докладът включва извършване на всеобхватни и различни по
мащаб и действие кибератаки и промяната в киберпространството след Covid-19.

CYBER ATTACKS THROUGH THE PRISM OF COVID-19
Tsvetomir Aleksov
Abstract: The report covers the changing cyber environment during the pandemic
and the rapid adaptability of hackers to the new opportunity to carry out cyber attacks
in order to gain sensitive information and financial benefits. The report includes the
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implementation of comprehensive and different in scale and action cyber attacks and
the change in cyberspace after Covid-19.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИМИГРАЦИЯТА И КУЛТУРАТА
ВЪРХУ ИДЕНТИЧНОСТТА
доктор Станислав Георгиев
Резюме: Разглежда се влиянието на културата сред имигрантската общност
и върху идентичността на приемащите нации. Анализирани са основни фактори,
които въздействат върху адаптацията на имигрантите, попаднали в новата културна среда. Миграцията се свързва със сблъсък и обмен на различни култури.
Обикновено нито „приемащата“, нито „пристигащата“ страна остава една и съща.

IMMIGRATION PROCESSES AND IMMIGRANT’S CULTURE IMPACT ON THE IDENTITY OF THE HOST SOCIETIES
Stanislav Georgiev, PhD
Abstract: The influence of culture among the immigrant’s community and among
the identity of the host nations is considered. The main factors impact on the adaptation of
immigrants in the new cultural environment are analyzed. Migration is associated with а
conflict and exchange of different cultures. Usually neither the “receiving” nor the “arriving”
country remains the same - a process that practically evolves the development of society.

ПОНЯТИЕ И СЪЩНОСТ НА БИТОВИТЕ УБИЙСТВА
Десислава Викторова
Резюме: Настоящият доклад има за цел да представи съвременна дефиниция на понятието „битово убийство“. Направен е анализ на криминологическите
особености на явлението, в частност време и място на извършване, взаимоотношения между извършителя и жертвата на престъплението, както и на видовете
конфликти между тях. В заключение е отделено внимание на някои мерки, които следва да бъдат предприети от правоохранителните органи с цел профилактика на разглежданите престъпления.

CLASSIFICATION OF MURDERS COMMITED AS A RESULT OF
EVERYDAY MANNER’S MOTIVATIONS
Desislava Viktorova
Abstract: This report aims to present a modern definition of the term domestic
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murder. The author analyses the criminological features of the phenomenon, in
particular the time and the crime scene, the relationship between the perpetrator and
the victim of the crime, as well as the types of conflicts between them. In conclusion,
special attention is paid to some measures that should be taken by law enforcement
agencies in order to prevent the crimes mentioned.

ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНОТО
СТРАНОЗНАНИЕ
доцент д-р Мариан Нинов
Резюме: Обосновава се необходимостта от дефиниране на понятието „разузнавателно странознание“ по подобие на туристическото и лингвистичното
такова. Определят се обектът и предметът на този клон на странознанието. Изложени са функциите на разузнавателното странознание.

OBJECT, SUBJECT AND FUNCTIONS OF THE INTELLIGENCE
COUNTRY KNOWLEDGE
Assoc. Prof. Marian Ninov, PhD
Abstract: It is based on the necessity to define the intelligence country knowledge
as the touristic and linguistic one. The object and subject of this part of country
knowledge are defined. The functions of the intelligence country knowledge are shown.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ГРАЖДАНСКА ГОТОВНОСТ
ИЗВЪН ПАНДЕМИЯТА НА COVID-19
Деница Хинкова
Резюме: Докладът ще представи сравнителен анализ на системите за подготовка на населението при извънредни ситуации и националните подходи в
отговор на пандемията КОВИД-19 (на страните от Европейския съюз, модела на
НАТО и САЩ, Япония, Израел, Индия, Бразилия). Ще бъдат представени поуки
за всеобхватен модел за национална сигурност в рисково общество.

STRATEGIC APPROACHES TO CIVIL PREPAREDNESS BEYOND
THE COVID-19 PANDEMIA
Denitza Hinkova
Abstract: Before the next wave, facing the reality of complex emerging threats and
dynamic risk factors, the national security systems are challenged today to adapt and
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enhance their civil preparedness in multiple dimensions. The paper aims to reveal the
opportunities towards strategic approaches in civil preparedness, based on cases of
the EU-members national preparedness plans and responses to the COVID pandemia,
compared with five cases of civil preparedness (USA, Japan, India, Brazil, Israel) and
the model of NATO. The paper will cover statistical data and policy documents till
October 2020 and will provide recommendations for the national security of Bulgaria
beyond the COVID-19 situation. The vision for the security in the future, if we are
challenged to overcome the upheavals and disruptions, build back better after each
crisis, with lessons learned from Ulrich Beck’s for the “risk society”, demands bold
approaches, preparedness and comprehensive security model in building a democratic
culture for national security.

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР. ПОГЛЕД 65 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
подполковник д-р Калин Ранчев
Резюме: В доклада е направен кратък исторически обзор на участието на
България в коалиционните военни и политически структури на Организацията на Варшавския договор (ОВД). Посочени са причината и последователността
на стъпките за изграждане на Източния блок, в чиято сфера на влияние попада
България. Направена е периодизация на развитието на източноевропейския военно-политически съюз. Посочени са Московското съвещание (29 ноември – 2 декември 1954 г.), на което е лансирана идеята за изграждане на бъдещата източноевропейска военно-политическа организация, и учредителната конференция във
Варшава от 11 до 14 май 1955 г., където на 14 май тържествено е подписан общият Договор за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ, с който е създадена
Организацията на Варшавския договор. Направен е анализ на приетите точки на
Варшавския договор, от които се вижда чисто военният аспект на Съюза.

BULGARIA AND THE WARSAW PACT. A LOOK 65 YEARS LATER
Lt Col PhD Kalin Ranchev
Abstract: The article provides a brief historical overview of Bulgaria’s participation
in the coalition military and political structures of the Warsaw Pact. The reason and the
sequence of the steps for construction of the Eastern bloc, in the sphere of influence of
which Bulgaria falls, are indicated. A periodization of the development of the Eastern
European military-political union has been made. The following are mentioned: the
Moscow meeting of (November 29 - December 2, 1954), which launched the idea of
building the future Eastern European military-political organization and the founding
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conference in Warsaw from 11 to 14 May 1955, where it was solemnly signed on 14
May the general Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance, which
established the Warsaw Pact Organization. An analysis was made of the adopted points
of the Warsaw Pact, which show the purely military aspect of the union.

ЕФЕКТЪТ ОТ COVID-19 ВЪРХУ ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ
КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА
НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
доцент д-р Красимир Коев
Резюме: С оглед на пандемията COVID-19 e направен извод, че епидемиите
и пандемиите вече трябва да се възприемат като напълно реални здравни кризи,
които могат да настъпят внезапно, а не както са разглеждани досега като хипотези, заложени в стратегическите документи за национална сигурност. Обоснована е необходимостта от нова стратегия за национална сигурност, където
здравеопазването трябва да бъде изведено като отделна политика за сигурност,
именно като здравна сигурност, като в нея бъдат развити въпросите за пандемиите и епидемиите и своевременното им противодействие. Представено е заключението по повод пандемията COVID-19, че системата за национална сигурност включва не само т.нар. силови елементи, като полиция, армия и специални
служби, но и други, с не по-малко значение, като здравни служби, където при
сегашната криза водеща е ролята на Министерството на здравеопазването, а
Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната имат
поддържаща такава.

THE EFFECT OF COVID-19 ON HEALTH SECURITY AS AN
ELEMENT OF THE NATIONAL SECURITY PROTECTION SYSTEM
Assoc. Prof. Krassimir Koev, PhD
Abstract: In view of the COVID-19 pandemic, an analysis has been made that
epidemics and pandemics must now be perceived as completely real health crises that
can occur suddenly, and not previously considered as hypotheses set out in strategic
documents for national security. The need for a new national security strategy is
justified, where healthcare must be presented as a separate security policy, namely
as health security, in which the issues of pandemics and epidemics and their timely
counteraction are developed.The conclusion from the COVID-19 pandemic is presented
that the national security system does not have only the so-called force elements, such

77

as police, army and special services, but there are others of no less importance as
health services, where in the current crisis the leading role is played by the Ministry
of Health, and the Ministry of Interior and the Ministry of Defense have a supporting
one. It is stated that the „Crisis Management“ part should also be further developed in
the direction of health crisis management. The need to develop active health security
to prevent pandemics was emphasized.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕ-АКТИВНИ СМУЩЕНИЯ
ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЯЕМИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ
Радостин Димитров, доцент д-р Владимир Туртански
Резюме: В съвременната електронна война изборът на сили и средства за
нейното провеждане се свежда до това с какъв обем от предварително добита
информация се разполага относно целта, по която се въздейства. В доклада
авторът цели да даде отговор на въпроса има ли приложение на ре-активните смущения в борбата с дистанционно управляемите летателни системи (ДУЛС), използвани за терористични цели. В зависимост от това какво
е известно за целта, е направена обосновка за ефективното използване на
ре-активните смущения в опит за намиране на решение за противодействие
на дистанционно управляемите летателни системи. Този доклад засяга само
ДУЛС, които имат гражданско приложение и са свободно достъпни от глобалната търговската мрежа.

IMPLEMENTATION OF RE-ACTIVE RADIO JAMMING TO
COUNTER REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS
Radostin Dimitrov, Assoc. Prof. Vladimir Turtansky, PhD
Abstract: In modern electronic warfare, the choice of forces and means for its
conduct comes down to how much pre-obtained information is available about the
target where counteractions are to be taken upon. In the article, the author aims to
answer the question of whether there is an implementation of re-active radio jamming
to counter Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) used for terrorist purposes.
Depending on what is known about the target, a justification has been made for the
effective use of re-active radio jamming, in an attempt to find a solution to counter
RPAS. This report concerns only those RPAS that have a civil application, and are
freely accessible from the global market.
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ВОЕННА ПОДГОТОВКА НА ОРГАНИТЕ
ЗА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА СТРАНАТА
подполковник д-р Калин Ранчев
Резюме: В доклада е разгледан въпросът за военната подготовка на партийния, държавния и стопанския ръководен състав на страната.

MILITARY TRANING OF THE COUNTRY’S MILITARYPOLITICAL LEADERSHIP BODIES
Lt. Col. PhD Kalin Ranchev
Abstract: The report addresses the issue of military training of the party, state and
economic leadership of the country.

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ
В ОТБРАНАТА – СЪЩНОСТ, ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ
ЗА УЧАСТИЕ
доцент д-р Максим Алашки, Росен Иванов
Резюме: Направени са детайлен преглед и анализ на Европейската програма
за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) и са посочени основните принципи, процедури и ред за участие в нея.

EUROPEAN DEFENCE INDUSTRIAL DEVELOPMENT
PROGRAMME (EDIDP) - ESSENCE, RULES AND PROCEDURES
FOR PARTICIPATION
Assoc. Prof. Maxim Alashki, PhD, Rosen Ivanov
Abstract: A detailed review and analysis of the European Defence Industrial
Development Programme (EDIDP) and is made the main principles, procedures and
procedures for participation in it are indicated.

ЗАЩИТА НА ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ
полковник доц. д-р Георги Георгиев
Резюме: Изследва се мястото на обектите от критичната инфраструктура в
средата за сигурност. Анализира се вероятното въздействие на смущенията в критичната инфраструктура върху населението и икономиката на страната. Очер79

тани са спектърът от терористични въздействия върху ключови инфраструктурни обекти и механизмите на противодействие на всички нива от заинтересованите страни.

PROTECTION OF ELEMENTS OF THE CRITICAL
INFRASTRUCTURE FROM TERRORIST ATTACKS
Colonel associate professor Georgi Georgiev, PhD
Abstract: The report examines the place of elements of the critical infrastructure
in the security environment. The probable impact of the disturbances in the critical
infrastructure on the population and the economy of the country is analyzed. The
spectrum of terrorist impacts on key infrastructure sites is outlined, as well as the
mechanisms of counteraction at all levels by the stakeholders.

МАТЕМАТИЧНИ ПОДХОДИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ
НА КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО
доцент д-р Любосвет Стоев
Резюме: Докладът тръгва от съвременния публичен образ на киберпространството с неговата основа във фантастичния фендом. Разгледани са дълбоките
математични, философски и антропологически последствия на киберявленията.
По-нататъшните задълбочени изследвания на структурата и съдържанието на
киберпространството ще разкрият нови хоризонти за изследователска дейност.

MATHEMATIC APPROACHES TO CYBERSPACE MODELLING
Assoc. Prof. Lyubosvet Stoev, PhD
Abstract: The report starts from the modern public image of cyberspace with its
basis in the fantastic fandom. The deep mathematical, philosophical and anthropological
consequences of cyber-phenomena are considered. Further in-depth studies of the
structure and content of cyberspace reveal new horizons for research.

ЗАЩО И КАК РАВНОПОСТАВЕНОСТТА Е ЖИЗНЕНОВАЖНА
ЗА ВОЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ
полковник Невяна Митева
Резюме: Темата е адаптиран превод на първа глaва от ръководство, създадено
от the Security Sector Reform Working Group (chaired by DCAF) в сътрудничество с Education Development Working Group към Partnership for Peace Consortium
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of Defence Academies and Security Studies Institutes. Като автор в изданието
Teaching Gender in the Military и изпълнявайки една от препоръките на екипа от
автори и редактори за по-широко представяне на ръководството, полковник Митева допринася за по-доброто разбиране на въпросите и политиките за равнопоставеността. В допълнение през 2020 г. се навършват 20 години от приемането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените
нации (Р1325 на СС на ООН). През октомври 2000 г. Съветът за сигурност на
ООН предприема важна стъпка за поставяне на акцент върху правата и условията на жените от социалната и икономическата програма към програмата за
международен мир и сигурност. През следващите години – до 2020 г., Съветът
за сигурност допълва и подчертава значението на Резолюция 1325 с пакет от повече от десет резолюции, с което темата за жените, мира и сигурността очертава
своите рамки. С последователния си подход посредством добре информираните
си решения Съветът за сигурност на ООН продължава и днес тенденцията за
по-задълбочено разбиране на концепцията за сигурност.

WHY AND HOW GENDER IS VITAL TO MILITARY OPERATIONS
Colonel Nevena Miteva
Abstract: The topic is an adapted translation of the first chapter of the handbook
created by the Security Sector Reform Working Group (chaired by DCAF), in
collaboration with the Education Development Working Group, the Consortium of
Peace Partnership for Defence Academies and Research Institutes of security. As one
of the authors in the publication “Teaching Gender in the Military” and implements
a recommendation of the team of authors and editors for wider presentation,
reproduction and translation of the handbook, Col Miteva contributes to a better
understanding of policies and practices for equality in Bulgaria. In addition, 2020
marks the 20th anniversary of United Nations Security Council Resolution 1325
(UNSCR 1325). In October 2000, the UN Security Council took an important step to
emphasize the rights and conditions of women in the social and economic agenda to
the International Peace and Security Agenda. In the years leading up to 2020, the UN
Security Council has complemented and emphasized the importance of Resolution
1325 with a package of more than ten resolutions, outlining the agenda of Women,
Peace and Security (WPS). With its consistent approach, the UN Security Council
continues today with well-informed decisions towards a deeper understanding of the
security concept.
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АРХИТЕКТУРНИЯТ ПОДХОД: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ ПРИ C4ISR
И ВОЕННОТО КОМАНДВАНЕ НА НАТО
доктор Христина Добрева
Резюме: В доклада се използва дефиницията за архитектурен подход на версия 2.0 на архитектурната рамка на Департамента по отбрана на САЩ. Рамката
се опира на три гледни точки: оперативна, системна и на стандартите. Направени са изводи за предизвикателствата при прилагането на архитектурния подход
в C4ISR – основно при съгласуваността на елементите, взаимната съвместимост
на системата, изграждането на мрежова система, потребността от адаптация на
мисиите. Посочени са също изводи за прилагането на архитектурния подход във
военното командване на НАТО – основно при преминаване от строго йерархична към пълноканална мрежова структура както в случая със Съюзното командване за операции (АСО), така и в случая със Съюзното командване за трансформация (АСТ). Общите изводи са във фазата на планиране да се комбинират
йерархичният и мрежовият подход, да се отчитат както командната верига, така
и способностите.

THE ARCHITECTURE APPROACH: THE CHALLENGES
IN ITS APPLICATION IN C4ISR AND THE NATO MILITARY
COMMANDMENT
Hristina Dobreva, PhD
Abstract: The paper uses the architecture approach definition of 2.0 version of
the US DoD Architecture Framework (DoDAF). The framework stands on three
viewpoints: operational, systems and standards viewpoint. Secondly, conclusions
have been made about the challenges in the application of the architecture approach
in C4ISR- mostly concerning the coherence of the elements, the interoperability of
the system, the construction of a network system, the necessity for adaptation of the
missions. Thirdly, conclusions have been outlined in the application of the architecture
approach in the NATO Military Commandment- mainly concerning the transition from
strictly hierarchical to a multi-channel network structure both in the case of the Allied
Command Operations (ACO) and in the case of the Allied Command Transformation
(ACT). The general conclusions suggest a combination of the hierarchical and network
approach in the planning stage, taking into consideration both the chain of command
and the capabilities.
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ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БИОЛОГИЧНИТЕ
БОЙНИ АГЕНТИ
Мария Неновска
Резюме: Към днешна дата молекулярните биолози са компетентни да създадат жизнеспособни инфекциозни патогени просто от информация за генетичната последователност. По този начин присъствието на биологичните заплахи
в съвременната среда за сигурност придобива по-голяма значимост и налага
предвиждане, откриване и бързо реагиране на тези заплахи. Това включва идентифициране на източници на биологична заплаха, начини на разпространение,
последици и изводи, потребности и възможности.

PERFORMANCE OF BIOLOGICAL THREATS IN THE
CONTEMPORARY SECURITY ENVIRONMENT
Maria Nenovska
Abstract: Nowadays, molecular biologists are competent to create viable infectious
pathogens simply from information about the genetic sequence. Thus, the presence
of biological threats in the modern security environment becomes more important
and requires anticipation, detection and rapid response to these threats. This includes
identification of sources of biological threat, distribution methods, consequences and
implications, needs and opportunities.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – ФАКТОР
ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРАДИГМА
Екатерина Петрова
Резюме: Геополитическата конюнктура е фактор за международната сигурност
във всичките ѝ аспекти. Тази конюнктура има историческа обосновка, но и настоящи
фактори, които дават обяснение за реализираните политически събития. Международното политическо пространство във всеки момент се характеризира с конкретни
политически и правни обекти и субекти, които имат реално проявление, формиращо геополитическата реалност. По своята същност геополитическите предизвикателства представляват осъществените и планувани стратегически политики. Политиките се реализират от значими геополитически субекти. Тези геополитически
субекти, като Китай, Руската федерация, САЩ, Турция, Иран, Европейския съюз,
НАТО, БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество, Евразийската икономическа общност, както и други субекти на международната политическа сцена са
значими по същество, но също и за изясняване същността на доклада.
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GEOPOLITICAL CHALLENGES A FACTOR
IN POLITICAL PARADIGM
PhD student Eng. Ekaterina Petrova
Abstract: This conjuncture has historical justification, but also current factors
that explain the political events that have taken place. The international political
space is at all times characterised by specific political and legal objects, entities
that have a real manifestation forming the geopolitical reality. By their very nature,
geopolitical challenges are the implemented and planned strategic policies. Policies
are implemented by significant geopolitical actors. These geopolitical entities, such as
China, the Russian Federation, the UNITED States, the Republic of Turkey, Iran, the
European Union, THE EU, THE BRICS, the SCO, the EIO, and other entities on the
international political scene are essential but significant, and to clarify the substance
of the report.

СОЦИАЛНИЯТ СТАТУС НА БЪЛГАРСКИТЕ
ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 1995 Г.   
Теодора Грозданова
Резюме: В настоящата публикация са изложени някои основни социологически подходи за концептуализиране на категорията „социален статус“. Основната
цел е да се очертае перспективата на неговата динамика като следствие от трансформацията на Българската армия след 1989 г. Предмет на изследването е социалният статус на военнослужещите като обективна позиция както във военната
йерархия, така и в социалната стратификация на обществото в конкретната историческа ситуация на обществени отношения, като според основната теоретична постановка на всеки индивид и социопрофесионална група се приписва
социален статус в зависимост от валидните за конкретното общество измерения
на социално неравенство. Реформата в Българската армия поставя началото на
значими процеси на социална мобилност за военнослужещите, които са съпроводени с настъпващи промени по отношение на заеманите позиции в системата
на социалното неравенство. Значимостта и мащабът на прехода на обществото
от една политическа система към друга задават перспективата в динамиката на
статуса не само в стратификационната структура на обществото, но и спрямо
вътрешната организация в пирамидалната структура на армията. Обобщените
ретроспективни данни от социологически изследвания за периода 1990 – 1995 г.
дават основания да се направи заключението, че осъществявайки процеса на
реформа в армията, държавата чрез нейната правнорегулаторна рамка създава
институционален механизъм, посредством който се определя статусът на воен84

нослужещите. Изследваният период задава теоретико-методологичната рамка
за детайлизирано изследване на социалния статус и същевременно може да се
разглежда като основополагащ за разбирането на перспективата за неговата динамика в съвременния социално-икономически контекст.

THE SOCIAL STATUS OF THE BULGARIAN SERVICEMEN
IN THE PERIOD 1990-1995
Teodora Grozdanova
Abstract: The publication outlined some of the main sociological approaches to
conceptualizing the category of “social status“ and the main goal is to outline the
perspective of its dynamics as a consequence of the transformation of the Bulgarian
army after 1989. The subject of the study is the social status of military personnel
as an objective position in the military hierarchy and in the social stratification in a
specific historical situation of social relations, and according to the basic theoretical
statement of each individual and socio-professional group, social status is attributed
depending on the dimensions of social inequality that are justified for a particular
society. The reform in the army marked the beginning of significant processes of social
mobility for military personnel, which are accompanied by upcoming changes in their
positions in the system of social inequality. The significance of society’s transition
from one political system to another sets the perspective of status dynamics in the
stratification structure of society, but also against internal organization in the pyramid
structure of the army. The generalized retrospective data of sociological research for
the period 1990-1995, give grounds to conclude that, implementing the process of army
reform, the state, through its legal and regulatory framework, creates an institutional
mechanism through which the status of military personnel is determined. The study
period establishes a theoretical and methodological basis for a detailed study of social
status and at can be considered as a basis for the prospects of its dynamics in the
modern socio-economic context.

СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
НА СЕМЕЙСТВАТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
ПРИ СМЯНА НА ГАРНИЗОНА
доктор Теодора Георгиева
Резюме: Целта на доклада е да разгледа основните предизвикателства, с
които се сблъскват семействата на военнослужещите при смяна на гарнизона.
Разработката е структурирана в няколко тематични части. Първата част адресира теоретичните концептуализации на проблема в наличната литература и
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създадените институционални политики и програми за помощ на семействата
на военнослужещите в Американската армия. Във втората част се резюмират резултатите от количествени и качествени изследвания на перцепциите на военнослужещите от българските въоръжени сили за основните социалнопсихологически проблеми, които техните семейства са преживели при смяна на гарнизон.
Докладът завършва с конкретни препоръки за подобряване социалната политика на Министерството на отбраната за по-комплексно посрещане проблемите на
семействата на военнослужещите.

PSYCHOSOCIAL EFFECTS OF RELOCATION ON MILITARY
FAMILIES IN THE BULGARIAN ARMED FORCES
Teodora Georgieva, PhD
Abstract: The purpose of the report is to present the main problems faced by
military families when changing garrisons. The paper’s structure is organized as
follows. First section examines the theoretical conceptualization of the problem
in existing literature, as well as the institutional policies and programs designed to
address service member and family needs during relocation in the US army. Second
section summarizes the quantitative and qualitative studies results of the Bulgarian
armed forces service members’ perceptions on the main socio-psychological problems
that their families had experienced when changing the garrison. The report provides
specific recommendations for improving the MoD social policy in the area.

НЕФАРМАЦЕВТИЧНИ МЕРКИ В УСЛОВИЯТА
НА ПАНДЕМИЯ – НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ
ОПИТ ОТ ИСПАНСКИЯ ГРИП, 1918 – 1920 Г.
Боян Жеков
Резюме: През XX век човечеството се изправя пред три големи грипни пандемии. Без съмнение, най-мащабната от тях е така нареченият испански грип,
който се разразява през 1918 г. и скоростно обхваща значителна част от света.
При липсата на ваксина и адекватни средства за лечение повечето държави се
ориентират към прилагането на нефармацевтични мерки, за да намалят щетите
от разпространението на болестта. Целта на настоящия доклад е да представи
някои аспекти на прилаганите нефармацевтични мерки с цел извличането на
исторически опит от тяхната ефикасност. Този опит би бил полезен в днешните
условия, когато човечеството отново се намира в пандемична обстановка, причинена от грипен вирус. Анализът в доклада се основава на идеографския разказ
и на историко-типологичния метод.
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NONPHARMACEUTICAL MEASURES DURING A PANDEMIC SOME ASPECTS OF THE HISTORICAL EXPERIENCE
FROM THE “SPANISH” FLU, 1918-1920.
Boyan Zhekov
Abstract: In the XXth century the humanity faced three huge flu pandemics.
Assuredly the largest of them was the so called “Spanish” flu which broke out in 1918
and rapidly spread across the globe. In the absence of vaccine and adequate medical
treatment most states headed towards implementing nonpharmaceutical measures
to reduce the damage from the spread of the disease. The paper aims at presenting
some aspects of the nonpharmaceutical measures applied in order lessons about their
effectiveness to be drawn. This historical experience would be useful in the present
situation when once more the humanity is in a pandemic setting caused by a flu virus.
The analysis is based upon the ideographic narrative and on the typological method.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ
В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА
майор Христин Митев
Резюме: Настоящият доклад разглежда различни аспекти от принципите на
GDPR, които оказват влияние върху организациите в сферата на сигурността и
отбраната. Подходът е насочен към обосновано предположение за едни бъдещи
рискове за организациите в държавния сектор и анализ на влиянието им върху
организациите.

OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF THE REGULATION
FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA ON SECURITY AND
DEFENSE ORGANIZATIONS
Major Hristin Mitev
Abstract: This report examines various aspects of the GDPR principles that affect
organizations in the field of security and defense. The approach is aimed at a reasonable
assumption of some future risks for public sector organizations and analysis of their
influens over organizations.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩАТА ПОЛИТИКА
ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА Европейския съюз
доктор Ивайло Иванов
Резюме: Промяната на средата за сигурност в Европа и ерозирането на международния ред и институции принудиха ЕС да преразгледа схващането си за
същността на Общата политика за сигурност и отбрана. През последните няколко години ЕС стартира множество инициативи в сферата на отбраната с цел да
насърчи развитието и придобиването не само на конкретни способности, но и да
стимулира окрупняването на европейската отбранителна индустрия. Последното е необходимо в икономически план, за да може европейският отбранителен
сектор да бъде конкурентоспособен на този от САЩ, Русия и Китай, както и за
да се преодолее технологичното изоставане. В политически план това трябва да
доведе до преодоляване на различията в сферата на отбраната между страните
членки и до възникването на реална обща външна политика на Съюза.

EU COMMON SECURITY AND DEFENSE AT THE CROSSROAD
Ivaylo Ivanov, PhD
Abstract: Changes in European security environment and the erosion of
international order and institution forced EU to review the role of its common security
and defense policy. Since 2016 Brussel started different defense initiative in order
to encourage development and acquisition not only of new defense capabilities but
to create financial incentive for consolidation of the fragmented defense industry.
From economic point of view the latter is necessary to boost competitiveness of
European defense industry against rivals from US, Russia and China and to overcome
technological gap with them. From political point of view consolidation of defense
industry has to narrow contradictions between member states in the realm of security
and defense and to support formulating and implementation of truly Common security
and defense policy.
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ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ
FOURTH PANEL

Ролята на спорта в системата
за национална сигурност
The Role of Sport in the National
Security System
ВОЕННА СИГУРНОСТ, ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА, СПОРТ
професор дн Симеон Йорданов
доцент д-р Павел Йорданов
Резюме: Военната сигурност е една от важните подсистеми на националната сигурност на страната. Осигуряването ѝ в много голяма степен зависи от
ефективността на бойната подготовка, в това число на физическата подготовка и
спорт, и готовността на военнослужещите да изпълняват бойните задачи.

MILITARY SECURITY, PHYSICAL PREPARATION, SPORT
Prof. Simeon Yordanov, Dr.Sc.
Assoc. Prof. Pavel Yordanov, PhD
Abstract: Military security is one of the most important sub-systems of the national
security of the country. Its provision to a great extent depends on the effectiveness of
combat preparation, including physical preparation and sport and the readiness of the
military staff to perform their combat tasks.

РОЛЯ И МЯСТО НА ФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И СПОРТ
В ОБУЧЕНИЕТО НА КУРСАНТИТЕ ОТ АМВР
професор д-р Ивайло Николов
Резюме: Обучението по физическа подготовка и спорт на курсантите от АМВР
е структурирано и подчиняващо се на определен нормативен ред, което има за цел
89

да осигури най-добрата професионална подготовка. Актуалността на разглеждания проблем произтича от факта, че физическата подготовка и спортът в Академията на Министерството на вътрешните работи играят огромна роля и представляват неизменна съставна част от професионалната подготовка и квалификация
на бъдещите служители и тяхната форма винаги е била предмет и цел на обществено внимание и интерес с постоянната публичност на техните изяви.

ROLE AND PLACE OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
IN THE TRAINING ON STUDENTS OF ACADEMY
OF THE MINISTRY OF INTERIOR
Prof. Ivaylo Nikolov, PhD
Abstract: The physical training and sports in the training of the cadets from AMVR
is structured and subject to a certain normative order, which aims to provide the best
professional training. The relevance of this problem stems from the fact that physical
training and sports in the Academy of the Ministry of Interior plays a huge role and
is an integral part of the training and qualification of future employees and their form
has always been the subject and goal of public attention and interest with the constant
publicity of their performances. Not a small part of the citizens‘ attitude towards the
work of the Ministry of Interior is formed by the behavior and performances of its
employees, as well as by their vision and the professional work done.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ
ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ
професор дн Елеонора Милева
Резюме: През последните две десетилетия висшите училища в България
натрупаха значителен опит при организирането и разработването на различни
курсове и програми за дистанционно обучение. Този процес е съпроводен с приемането на редица наредби и нормативни актове в страната. Ключов документ
за утвърждаване на дистанционното обучение в системата на висшето образование в България е Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

CHALLENGES FOR DISTANCE LEARNING IN HIGHER
EDUCATION IN BULGARIA
Prof. Eleonora Mileva, Dr.Sc.
Abstract: In the last two decades, higher education institutions in Bulgaria have
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gained significant experience in organizing and developing various courses and
programmes for distance learning. This process is largely supported by the adoption
of official regulations in the country. A key document for the establishment of the
distance learning in the system of higher education in Bulgaria is the Regulation on
the state requirements for organizing distance learning in higher education. Despite
the good results achieved, a large part of the higher education institutions in Bulgaria
turned out to be unprepared for the development of distance learning.

КОНДИЦИОННА (ФИЗИЧЕСКА) ПОДГОТОВКА В СПОРТА
професор дпн Кирил Аладжов
Резюме: Кондиционната подготовка е съществена част от учебно-тренировъчния процес. Нейното приложение е насочено към непрекъснатото, системно усъвършенстване на физическите качества на спортистите. Нивото на физическите качества пряко рефлектира върху спортната успеваемост. Физически
добре подготвеният спортист, по време на официални състезания, на практика
демонстрира своите индивидуални физически качества, които е натрупал по
време на многогодишния тренировъчен процес: бързина, сила, ловкост, отскокливост, обща и специална издръжливост.

CONDITIONAL (PHYSICAL) TRAINING IN SPORTS
Prof. Kiril Aladzhov, Dr.Sc.
Abstract: Conditional preparation is a significant part of the sport education and
training process. Its application is focused on the constant systematic improvement of
the physical qualities of athletes. The level of physical abilities has a direct influence
on the sport achievement! During official competitions, a well-prepared athlete
demonstrates in practice his/her individual physical qualities, gained in the course of
a long-term training process: speed, strength, agility, general and special endurance.

СПОРТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА ЗА СПОРТА
доцент д-р Стайко Цонев
Резюме: Явлението „спорт“ е изключителен феномен, създаден от вида Homo
Sapiens. Чрез своите външни изяви (спортни състезания, научни прояви, делови контакти) спортът заема растящо присъствие в глобалното медийно пространство. От средата на миналия век, а особено в XXI в., той привлича трайно
вниманието на учените. Приложението на научна методология при неговото
изучаване създаде нова област на научното познание, която се означава като
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„спортология“ (от „спорт“ и „логос“), наука за изучаване на спорта. Спортологията е комплексна наука. Спортуващият индивид, спортистът е централната
фигура в спортното пространство. Като тяло, съзнание, дух и социален актьор
той вече привлича вниманието на всички науки, свързани с природата, обществото и човека. Като протоспортология се означават създадените през миналия
век основни спортни дисциплини, като психология на спорта, теория на спортната тренировка, спортна педагогика, спортна медицина, история на спорта и
др. Сега се установява процес на интензивно проникване в спорта като обект
на изучаване от множество утвърдени науки. Вече са обособени над 50 области
на интердисциплинарно научно познание. Формират се национални и международни научни общности от учени, които провеждат съответни изследвания,
преподават новите знания в университети, провеждат международни научни
форуми. Особен интерес представлява връзката на спортологията с военната
наука. Различието между военния и гражданския спорт представлява определен научен интерес, свързан с взаимното проникване на постиженията в тези
области на съвременното научно познание.

SPORTOLOGY AS A SCIENCE OF SPORT
Assoc. Prof. Stayko Tsonev, PhD
Abstract: The appearance of sport is an exceptional phenomenon created by the
species Homo Sapiens. Through its external events - sports competitions, scientific
events, sport is gaining a growing presence in the global media. From many years and
especially in the 21st century, sport has been attracting the attention of scientists. The
application of scientific methodology in its study has created a new field of scientific
knowledge, which is referred to as "sportology". It is formed by the concept of "sport"
and the concept of "logos" - i.e. the science of studying sports. Sportology is a complex
science. The athlete is the central figure in the sports space. As a body, mind, spirit,
and social actor, he is already attracting the attention of all sciences related to nature,
society, and man. Proto-sportology means the main sports disciplines created in the
last century, such as sports pedagogy, sports medicine, psychology of sports, theory
of sports training and others. Now, a process of intensive penetration of sport is being
established as an object of study by many acknowledged sciences. More than 50 areas
of interdisciplinary scientific knowledge have already been identified. National and
international scientific communities are formed by scientists who conduct relevant
research, hold international scientific forums. Of particular interest is the connection
between sportology and military science. The difference between military sport and
civilian sport represents a certain scientific interest related to the mutual penetration of
achievements in these areas of modern scientific knowledge.
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ЛИДЕРСКА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ И КУРСАНТИ
В ПРОЦЕСА НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ
професор дн Симеон Йорданов
доцент д-р Евгени Йорданов
Резюме: Лидерството е една от вечно актуалните теми, дискутирани от
древността до съвременния етап на развитие на човечеството. По наше мнение тази подготовка следва да започне целенасочено още от ученическите
години и да продължи през студентските и курсантските години до момента
на формиране на младия лидер. Може сполучливо да се реализира и във формите на спортна дейност.

LEADERSHIP TRAINING OF STUDENTS AND CADETS
IN THE COURSE OF SPORTS ACTIVITY
Prof. Simeon Yordanov, Dr.Sc
Assoc. Prof. Evgeni Yordanov, PhD
Abstract: LEADERSHIP is one of the eternally relevant topics discussed from
antiquity to the modern stage of human development. In our opinion, the education
on leadership should start purposefully from the school years and continue during
the student and cadet years, until the formation of the young leader. It can be
successfully realized through the forms of sports activity.

НОВОСТИ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНАТА ДЕЙНОСТ
ПО БОЙНИ СПОРТОВЕ
професор д-р Анжелина Янева
доцент д-р Ивайло Прокопов
Резюме: В началото на ХХІ век бойните изкуства добиват все по-голяма
популярност. Повечето от тях се развиват като бойни спортове, докато други
се стремят да запазят своята чистота. Навлизането на все повече нови бойни
системи и съответно по-големият брой желаещи да се занимават с бойни изкуства води до необходимостта от включване на иновативни методи и средства за
тренировка, отговарящи на нуждите и очакванията на трениращите. Модерните спортни системи, като ММА (смесени бойни изкуства), са бойни изкуства,
които са по-популярни поради възможността бойците, практикуващи различни
бойни изкуства, да мерят силите си, без да са ограничени от правилата на отделните бойни изкуства/спортове, като джудо, карате, самбо и т.н. С настоящото
научно изследване представяме нагласите на трениращите бойни спортове за
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прилагане на иновативни методи, средства и подходи в тренировъчния процес,
както и ефекта от тяхното прилагане.

INNOVATIONS IN MARTIAL ARTS TRAINING
Prof. Anzhelina Yaneva, PhD
Assoc. Prof. Ivaylo Prokopov, PhD
Abstract: At the beginning of the 21st century, martial arts are gaining in popularity.
Most of them develop as martial arts, while others strive to maintain their purity.
The entry of more and more new martial art systems and, accordingly, the growing
number of people wishing to practice martial arts lead to the need of including
innovative methods and training tools that meet the needs and expectations of the
trainees. Modern sport systems such as MMA (mixed martial arts) are martial arts
that are more popular due to the fact that fighters are able to measure their strength
without being limited by the rules of individual martial arts / sports such as judo,
karate, sambo, etc. This research presents the attitudes of martial arts practitioners to
apply innovative methods, tools and approaches in the training process, as well as the
effect of their implementation.

МЕТОДОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ СИСТЕМИ ЗА ФИЗИЧЕСКА
ГОДНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ МВР
професор дн Вихрен Бачев, доцент дн Петър Георгиев
доктор Петър Стойчев, доктор Боян Златев
Резюме: Целта на изследването е посредством ретроспективен анализ на
системи за физически упражнения и спорт в професионалната подготовка на
личния състав на МВР да се формира методологичен пример от доказали ефективността си изследователски подходи при изграждането на подобни системи в
институциите за сигурност и отбрана. Обект и предметни области на изследване са научните подходи, методи и резултати при създаването на системите за
физически упражнения и спорт в професионалната подготовка на личния състав
на МВР. Като основни изследователски методи са приложени анализи на документи, методи за характеристика на специализирана трудова дейност, експерименти, математико-статистически методи, теоретичен ретроспективен анализ и
синтез на информационни източници, авторски опит и постижения. Обобщени
и анализирани са резултати, характеризиращи прилаганите в периода 1990 –
2020 г. научно-методологични подходи при създаване на системите за физически упражнения и спорт в професионалната подготовка на личния състав на
МВР в България. Те са многократно теоретично обосновани, доказали своята
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ефективност в многогодишен период на действие и се систематизират като пример за бъдеща изследователска и приложна дейност при изграждането на подобни системи в институциите за сигурност и отбрана..

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR PHYSICAL FITNESS
SYSTEMS OF EMPLOYEES OF THE MINISTRY OF INTERIOR
Prof. Vihren Bachev, Dr.Sc., Assoc. Prof. Petar Georgiev, Dr.Sc.
Petar Stoychev, PhD, Boyan Zlatev, PhD
Abstract: The aim of the study is, through a retrospective analysis of systems for
exercise and sports in the training of a specific staff of the Ministry of Interior, to
form a methodological example of the proven effectiveness of research approaches in
building such systems in security and defense institutions. Object and subject areas of
research are included in the scientific approaches, methods and results in the creation
of systematized for physical exercises and sports in professional training of the specific
staff of the Ministry of Interior. As main research methods with applications: document
analysis, methods for characterization of specialized work, experiments, mathematical
and statistical methods, theoretical retrospective analysis and synthesis of information
sources, author's experience and achievements. Improved and analyzed results are
characterized in the period 1990-2020 scientific and methodological approaches in
creating a system of exercise and sports in vocational training of the specific staff
of the Ministry of Interior in Bulgaria. Action and is systematized as an example of
future research and applied activities in building such systems in security and defense
institutions.

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И СПОРТ
В НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
капитан д-р Методи Атанасов
Резюме: Професионалната подготовка на охранителите в Национална служба за охрана е насочена към развитието и усъвършенстването на основните и
специалните умения, които трябва да притежават охранителите в своята дейност. Планирането, организирането, провеждането, контролът и оценката на
цялостния процес на подготовка на служителите от НСО е направена на базата
на знания и умения в сферата на стрелковата подготовка, физическата подготовка, теоретичната подготовка, бойно приложни техники, тактиката и езиковата
подготовка. Спортът в Национална служба за охрана е неизменна част от подготовката на офицерите и сержантите. Обучението на охранителите се извършва
целогодишно под формата на учебни занятия по различни дисциплини. Профе95

сионалното обучение на служителите от НСО се планира, организира и провежда от учебен център в две форми – текущо обучение по месторабота и курсове
с откъсване от работа. Изследването на служителите се извършва чрез изпитни
практически тестове в съответните области, с което на базата на изпитна комисия и разработени нормативи се оценява и установява моментното състояние по
дадената дисциплина. Тестовите батерии са диференцирани по полов и възрастов признак. Резултатите от тестовете се оценяват по точкова система, като полученият резултат се трансформира в точки по скала с фиксирано максимално,
средно и минимално ниво. Балът за класиране се образува от сумата на точките
по отделните тестове. Целта е да се анализират резултатите от годишните изпити по физическа подготовка на офицерите и сержантите от НСО, за установяване физическата им дееспособност.

PHYSICAL TRAINING AND SPORTS IN THE NATIONAL
SECURITY SERVICE
Captain Metodi Atanasov, PhD
Abstract: „The professional training of close protection officers in the National
Security Service is focused on the development and improvement of the basic and
special skills that security guards must have in their activity. The Law on the National
Security Service is the main legislation that regulates the functions, structure, tasks and
rights of officers and sergeants. Planning, organization, implementation, control and
evaluation of the entire process of training of NSP employees is based on knowledge
and skills in the field of shooting training, physical training, theoretical training, close
combat and self defence techniques, tactical training and language classes.
Sporst in the National Security Service is an integral part of the training of officers
and sergeants.

СПОРТЪТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Чавдар Атанасов
Резюме: Спортната дейност заема централно място в процесите на поддържане на високо ниво на работоспособност, противодействие на стреса, здравословен начин на живот и целѝ физическо укрепване и възстановяване, както и
подобряване на двигателните умения и способности, необходими за професионалните сили на служителите на Министерство на вътрешните работи. Това
е основна форма за реализиране на тяхната физическа подготовка и е елемент
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от тяхното професионално обучение. Тази взаимовръзка е регламентирана в
Наредбата за професионалното обучение на служителите на МВР и нейното
приложение – Специализирани методи за физическа подготовка на служителите на МВР, за обучение по стрелба и лична защита на полицията, както и във
Вътрешни правила за организиране и провеждане на обучение и състезания.

SPORTS IN THE MINISTRY OF INTERIOR AS AN ELEMENT
OF THE PROFESSIONAL TRAINING OF EMPLOYEES
Chavdar Atanasov
Abstract: Sports activity occupies a central place in the processes of maintaining a
high level of working capacity, counteracting stress, healthy lifestyle and aims at physical
strengthening and recovery, as well as improving motor skills and abilities necessary
for the professional powers of employees of the Ministry of Interior. It is a basic form
for the realization of their physical training, and it is an element of their professional
training. This interrelation is regulated in the Ordinance for the professional training of
the employees of the Ministry of Interior and its application - Specialized methods for
physical training of the employees of the Ministry of Interior, for shooting training and
police personal protection, as well as in Internal rules for organizing and conducting
training and competition. Activity of the employees of the Ministry of Interior.

ЗНАЧЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ И СПОРТА
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ
НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
полковник Венелин Дерибеев
Резюме: Физическата подготовка е основна дисциплина на бойната подготовка в Българската армия. Редовните занимания с физически упражнения и
спорт способстват за формиране на адекватна готовност у военнослужещите за
изпълнение на бойните задачи. Наред с подобряването на физическата годност в
учебно-тренировъчната дейност се подобряват и морално-волевата, психологическата и специалната готовност за бойна дейност.

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EXERCISES AND SPORT FOR
THE IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL FITNESS
OF THE MILITARY STAFF
Col. Venelin Deribeev
Abstract: Physical training is a basic discipline in the combat training of the
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Bulgarian Armed Forces. The regular performance of physical exercises and sport
helps servicemen to gain the necessary fitness in order to perform their military tasks.
In the course of military training activities, the improvement of the physical fitness is
combined with the improvement of the moral-will power, the psychological and special
readiness for combat actions.

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ,
ОБУЧАЕМИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
ОТ ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ
подполковник Цветан Георгиев
Резюме: Целта на проведеното изследване е да се проучи и опише системата
за физическа подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ чрез
систематизиране на информацията от регламентиращите документи в областта
на спортната дейност на военнослужещите, обучаемите и цивилните служители в нея. Спортната дейност е една от основните в Академията и елемент на
учебния процес и на индивидуалните и колективните занимания. Може да се
каже, че системата за физическа подготовка на военнослужещите, обучаемите и
цивилните служители от Военната академия обхваща всички целеви групи. Тя
е структурирана правилно, като обхваща широк кръг цели, задачи, принципи за
обучение и възпитание, методи, форми и средства за повишаване на физическата подготовка, осигуряване на ефективен учебен процес и здравословен начин
на живот на военнослужещите, обучаемите и цивилните служители.

PHYSICAL TRAINING OF SOLDIERS, TRAINEES AND CIVIL
SERVANTS AT THE DEFENCE COLLEGE
Lt. Col. Tsvetan Georgiev
Abstract:Abstract: The purpose of this study is to examine and describe the system
of physical training at the RAKOVSKI National Defence College by systematizing
the information from the regulatory documents in the field of sports activities of
servicemen, trainees and civilians of the Defence College.
Sport activities are among the main activities in the college and are an element of
the educational process and of the individual and collective activities.
It can be said that the system of physical training of servicemen, trainees and
civilians of the Defence College covers all target groups.
It is properly structured, covering a wide range of goals, objectives, principles
of training and education, methods, forms and means to increase physical training,
ensuring an effective learning process and a healthy lifestyle for servicemen, trainees
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and civilians of the college.
With this report we tried, and to a large extent managed, to clarify and describe
the system of physical training of servicemen, trainees and civilians at the Rakovski
National Defence College.
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