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В съвременните военни конфликти Военновъздушните сили, в частност авиацията, играят решаваща роля при тяхно-
то разрешване. Показателно за това е участието на авиацията в операциите от началото на XXI век и особено през 

последното десетилетие.
Например в операция „Обединен защитник“ (НАТО и „приятели“ в Либия) в периода 19.03.2011 – 31.10.2011 г. са 

изпълнени общо 25 952 полета за офанзивни, дефанзивни и поддържащи действия от въздуха. Малко по-късно Руски-
те Въздушно-космически сили в периода 30.09.2015 – 01.09.2018 г., над територията на Сирия, са изпълнили 39 000 
пилотируеми полети, от които повече от 20 000 – нощем и над 25 000 полета от дистанционно управляеми летателни 
системи (ДУЛС), като са разунати над 47 522 обекта и нанесени повече от 77 000 авиационни удара. 

В този период от време бойната авиацията от състава на Военновъздушните сили на Република България се на-
мира в един „непрекъснат“ процес на „модернизация“ и трансформация, като единствено са придобити нови транспорт-
ни самолети и вертолети. Постояното говорене за придобиване на нов боен самолет след многократно „засилване и 
отлагане“ се увенчава с успех, когато на 03.06.2019 г. Държавният департамент на САЩ дава принципното си съгласие 
за продажбата на 8 самолета F-16C/D Blok 70/72, ведно с поддръжката и оборудването на стойност 1,673 милиарда 
щатски долара, което е изпратено от Агенцията за сътрудничество в отбраната и сигурността (DSCA) на САЩ и одобре-
но от Конгреса на 30.05.2019 г. След редуциране на част от одобреното от Агенцията за сътрудничество в отбраната 
и сигурността на САЩ оборудване и въоръжение, стойността на сделката е сведена до 1 256 153 980 щатски долара 
(около 2 188 220 233 лева), и в началото на месец юли 2019 г. министърът на отбраната на Република България подпис-
ва договор за покупката на 8 самолета F-16C/D Blok 70/72, който е одобрен от българския парламент на 26.07.2019 г.

С тази кратка хронология авторът на доклада се стреми да въведе аудиторията в целта на доклада, а именно – да 
запознае широката аудитория с основните възможности на новата платформа, нейното оборудване и въоръжение, 
както и какви нови способности придобиват българските ВВС. Авторът е използвал открити източници на информация 
и в някои елементи от оборудването може да има разминаване с реално вграденото в платформата, което се дължи 
на динамичните процеси по самата сделка.

Изложение
Осемте самолета F-16C/D Block 70/72 за българските ВВС трябва да са оборудвани с двигател General Electric 

- F110; система за тактическо разпространяване на информация, навигация и разпознаване (MIDS) – JTRS; модулен 
борден компютър (MMC) 7000AH; подобрен генератор на дисплея на програмата (iPDG); радиолокационна система 
с фазирана антенна решетка AN/APG-83; насочваща система AN/AAQ-33 SNIPER; навигационна система LN-260 с 
вграден GPS/INS (EGI) и 20-mm оръдие – M61 Vulcan; APX-126 разширено разпознаване на приятел или противник 
(AIFF) с защитени комуникации и криптографски апликации; радиостанции AN / ARC-238 UHF/VHF SATURN; AIM-120C 
AMRAAM; съвместна система за планиране на мисията (JMPS); съвместима система за поставяне на каска (JHMCS) II 
с съвместимост с нощно виждане; устройства за нощно виждане.

Основното външно, окачваемо, управляемо и неуправляемо въоръжение и полезен товар включва: ракети „въз-
дух-въздух“ за средни дистанции AIM-120C7 (AMRAAMs); ракети „въздух-въздух“ за близки дистанции Sidewinder AIM-
9X; многоцелеви ракетни държатели (изстрелващи устройства за управляемите ракети) LAU-129; усъвършенствани 
Paveway II на GBU-49; комплект GBU-54 Laser JDAM; бомби с малък диаметър GBU-39 (SDB-1); FMU-152 Fuzes; бомби 
MK82 (инертни); група MAU-210 (ECCG); AN/ALQ-211 вътрешни интегрирани защитни пакети за електронна война; ди-
поли за противодействие на AN/ALE-47; топлинни капани; устройства MK-124 Signal/Smoke Illumination и др. Освен 
изброеното в договора са предвидени полетен симулатор, тестови станции, агрегати и оборудване, необходими на 
инженерно-техническия състав за поддръжка и обслужване на платформите и системите, както и логистични елементи. 

Кои са основните генератори на възможностите на платформата F-16C/D Block 70/72:
● Модулен бордови компютър Modular Mission Computers (MMC) 7000AH: повишава бързодействието на авиони-

ката и оръжейните системи, чрез замяна на трите компютъра на предшествениците от семейството на изтребителя 
F-16 C/D. Смята се, че новият бордовия компютър е по-ефикасен от предходните, като е с 55% редуцирано тегло, с 
42% по-малък обем и с 32% намалена консумация на енергия. Той е по-надежден и по-евтин. Средното време между 
повреди е около 1245 часа. Бордовият компютър значително подобрява ситуационната осведоменост на пилотите, 
възможностите за водене на въздушен бой, точността на поразяване на целите и обмена на информация. Компютърът 
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позволява на екипажите да използват шлемновизирното устройство, високоточните оръжия, контейнерите за разузна-
ване и навигационните системи.

● Навигационната система LN-260 Embedded GPS/INS (EGI) комбинира възможностите за точност на глобалната 
система за позициониране (GPS) и автономност на инерциална навигационна система (INS). Навигационната система 
предоставя непрекъната информация, необходима за определяне на точното местоположение на платформата. Сис-
темата има: фиброоптичен жироскоп (разработен по последна и доказана фиброоптична технология) с тегло 11,8 кг и 
може да работи в 3 режима: 1. GPS и INS, 2. GPS и 3. INS. 

● Системата Paveway – Precision Avionics Vectoring Equipment е допълнително авиационно оборудоване за прециз-
но насочване, чрез което се създава допълнителна способност за GPS насочване на боеприпаса (използва се в сложни 
метеорологични условия). С тази GPS способност УАБ с лазерно насочване може да „запамети“ местоположение на 
лазера за 10 секунди, в случай че се загуби лазерния подсвет. УАБ може да се използва само в режим GPS по цели, 
чиито координати са известни предварително.

● Вградена система за предупреждение от облъчване и противодействие на заплахата – AN/ALQ-211. Система, 
която открива и интегрирана с други системи противодейства на заплахи от земно базирани средства за ПВО чрез оси-
гуряване на мултиспектрална (радиочестотна, инфрачервена и/или лазерна) ситуационна осведоменост. При открива-
не на излъчване, системата определя разстоянието от самолета. Ако самолетът е в зоната за поразяване на зенитните 
комплекси, ALQ-211 започва радиочестотно противодействие, изстрелват се диполни отражатели или сигнални ракети. 

● AN/ALE-47 Countermeasure Dispensers (including I spare) е система, поставена на борда за противодействие 
срещу изстреляните (с радиолокационна система за насочване или с инфрачервена глава за самонасочване) ракети от 
типа „В-В“ или от земно базираните средства за ПВО. Системата изстрелва диполни отражатели или сигнални ракети. 
ALE-47 използва информацията от система за предупреждение от облъчване, за да избере най-доброто противодей-
ствие срещу изстреляните (от повърхността или въздуха) ракети. Когато сензорите на борда регистрират заплаха, 
системата за противодействие създава радиосмущения от системите за електронна война или изстрелват диполни 
отражатели или сигнални ракети. Тя също е проектирана да е съвместима с перспективни системи.

● Системата за тактическо разпространяване на информация, навигация и разпознаване Link-16 Multi-Functional 
Information Distribution System  MIDS JTRS е защитена срещу електронно заглушаване и използвана от самолети на 
партньорски държави. Съвместната тактическа радиосистема MIDS (MIDS JTRS) от Data Link Solutions (DLS) замества 
много наследени радиостанции във военните платформи, намалявайки всяка необходимост от прекомерни резервни 
части и логистична поддръжка. MIDS JTRS е 4-канално радио, което управлява сложната вълнова форма Link 16 плюс 
до още три комуникационни протокола, включително мрежовата технология за тактическо насочване (TTNT). Този 
усъвършенстван терминал може също така да хоства и предоставя компютърна обработка за стартиране на маршру-
тизация и специфични за платформа приложения, като намалява разходите за интеграция. Като използва софтуерни 
приложения за разширени възможности, терминалът MIDS JTRS надхвърля традиционните тактически връзки за данни 
със значително разширена оперативна ефективност, но въпреки това не изразходва допълнително пространство, те-
гло или мощност във всяка платформа. С16 военните самолети, както и корабите и сухопътните сили могат да обменят 
своята тактическа картина в почти реално време. Link 16 също поддържа обмен на текстови съобщения, данни за 
изображения и осигурява два канала за цифров глас (2,4 kbit/s и/или 16 kbit/s във всяка комбинация). Спецификацията 
му е дефинирана в споразумението за стандартизация на НАТО STANAG 5516.

● Мултифункционалната система за разпространение на информация (MIDS) е усъвършенствана система за 
управление, комуникации и разузнаване, включваща висококачествени, устойчиви на задръстване цифрови комуника-
ционни връзки за обмен в почти реален времеви мащаб на времето, като тактическа информация, включително данни 
и глас по въздух, земя и море. Едновременна работа с 4 канала за връзка Link 16, TACAN (tactical air navigation system) 
съчетава способността за комуникация, насочена към мрежата на утрешния ден с оперативната картина в реално 
време на днешния ден – всичко в едно цяло. Това четириканално софтуерно програмируемо радио осигурява Link 16 
и TACAN функционалност, както и три канала за бъдещ растеж, включително напреднали мрежови вълнови форми на 
JTRS, като тези, които отговарят на изискванията на Joint Aerial Network – Tactical Edge (JAN-TE). Специалният канал 
Link 16 сигурява пълна оперативна съвместимост с полеви MIDS терминали и обратна съвместимост със старите 
комуникационни системи за обмен на тактическа информация за картина в реално време. 

● Управляемата ракета клас „въздух-въздух“ AIM-120C AMRAAM1 е ракета за далечен въздушен бой (средна и 
голяма далечина на действие). Ракетата тип AIM-120 е произведена съгласно стандартна аеродинамична схема и 
включва 3 отделения: челно, бойна глава и опашка. Разполага с кръстообразно крило с малка площ, осигуряващо дос-
татъчно добра маневреност при ниски скорости на полет, и кръстообразни кормилни елементи при опашката. Корпусът 
на УР е изработен от стомана със сив цвят, със способност да издържа на значително кинетично нагряване. В челното 
отделение се съдържа по-голямата част от оборудването за автономно насочване, осъществявано чрез комбинирана 
система – командно-инерционна в началния и средния участък от траекторията на полета и активно радарно насочване 
във финалния участък. Разстоянието на АРГС за захват на цел с ЕОП = 3м2 е 16 – 18 км. Активната радиолокационна 

1 Максималната далечина на пуск за различните модификации на ракетата:
- AIM-20А – 50 км.;
- AIM-120C-5 – 105 км.;
- AIM-120C-7 – 120 км.;
- AIM-120C-8 – 180 км.
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апаратура осигурява автоматичното насочване на ракетата след надежден захват на целта. Антената на радиолока-
ционната апаратура се намира под радиопрозрачен обтекател с дължина 530 мм и диаметър 17 мм. Изработена е от 
керамика и армирано стъклено влакно. Високопроизводителният микрокомпютър с работна честота 30 MHz, е един 
за командно-инерционната и радарната система. Изпълнява всички функции за управление и контрол, комуникация 
на командите, обработка на сигналите на радарното оборудване и взривателите, както и вградено управление при 
проверка на работоспособността на основните компоненти на оборудването. В отсека за бойната част (БЧ) е разполо-
жена собствена бойна глава, неконтактен радио взривател, както и елементи на предпазно-изпълнителния механизъм 
и пиротехническата верига. Бойната част е осколочна с насочено действие, при сработване разлетът на осколките 
се извършва в тесен кръгъл или ограничен сектор. Последното е възможно само когато ракетата наближи целта под 
строго определен ъгъл. При директен удар на УР в целта се задейства контактен взривател. Задвижващата система 
представлява ракетен двигател на твърдо гориво с двоен режим, с висок импулс, използващ гориво с нискодимно 
изгаряне, без алуминиев оксид, с тегло 45 кг.

● Управляемата ракета клас „въздух-въздух“ AIM-9X е ракета за близък въздушен бой (малка далечина на 
действие) с инфрачервена глава за самонасочване. Като най-новият вариант на AIM-9 Sidewinder е на въоръжение в 
22 страни. Инфрачервената глава за самонасочване служи за проследяване и насочване на авиационната ракета към 
целта. Системата за насочване работи в средния инфрачервен диапазон (λ = 2,5 – 50 μm) и има инфрачервена матрица 
(focal-plane array (FPA). 

● Многоцелевият ракетен държател (изстрелващи устройства за управляемите ракети) LAU-129 Multi-Purpose 
Launchers е авиационно пусково устройство, предназначено за окачване на управляеми ракети различен клас. 

● Управляеми авиационни бомби (УАБ) от бранда BLU-133 (Mk-82 – 500 lb/227 kg.) GBU-49 или GBU-54 LJDAM. 
Същите са с лазерно или комбинирано насочване, които чрез поставяне на апаратура за управление и насочване на 
авиационни бомби –  Enhanced Paveway II Kits, се насочват по отразената от целта лазерна енергия или с използване 
на спътникова навигационна система GPS към целта.

● PGU-27A/B 20mm training and combat munitions е снаряд за обучение на пилотите с оптимална аеробалистична 
форма, която увеличава скороста на снаряда и вероятността за попадение. Снарядът няма експлозив в него. Той се 
използва в учебни стрелби или изпитания на нови оръдия. 

● MK-124 Signal/Smoke Illumination devices е димна сигнална ракета, която се използва по време на (бойно) търсе-
не и спасяване за определяне на местоположението на екипаж, извършил аварийно напускане на ВС във всяка част на 
денонощието. Ракетата се носи в летателния костюм. Mk124 се състои от алуминиев цилиндричен корпус с 2 гумени за-
пушалки. При активиране единият край свети оранжево за през деня, а другият свети в червено за през деня или нощта.

● APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (AlFF) units with Secure Communications and Cryptographic Appliques 
е комбинирано устройство за запитване/транспондер за радиолокационно опознаване (свой – чужд) на Ф-16. Система-
та използва режим 5 и S за предотватяване на приятелски огън, опознаване на приятелските самолети и определяне 
на противника. В комплекта на това устройство има система за опознаване Mark XII или Mark XIIA (режим 4 и режим 
5) за радиолокационно опознаване (свой – чужд) в един агрегат, криптограф KIV-78, съвместим със STANAG 4193 и 
системата е със защита срещу радиоелектронно въздействие (подавяне) и др. 

● AN/APX-125 and AN/APX-126 utilize the KIV-78 crypto2, осигурява криптографски услуги за Mark XIIA (режим 4 и ре-
жим 5) за радиолокационно опознаване (свой – чужд). Той е съвместим с CYZ-10, PYQ-10, KIK-20 и други EKMS308/608, 
съвместми с DS-101 устройства за зареждане на код. Интерфейса на KIV-78 е описан в документ на Министерството на 
отбраната на САЩ (Department of Defense) AIM 04-900 и сертифициран от АНС.

● AN/ARC-238 UHF/VHF SATURN Radios, осигурява радиокомуникациите на новия изтребител Ф-16 блок 70 с AN/
ARC-238 – софтуерно дефинирано радио (SDR –  Software Defined Radio). AN/ARC-238 е американската версия на 
приемо-предавателно устройство R&S MR6000R/L и се състои от 2 приемо-предавателни устройства – едното разпо-
ложено в секция на самолета (управлявано дистанционно) и другото – в кабината на пилота. Устройството работи в 
честотния диапазон от 30MHz до 400MHz и поддържа алгоритъм за подскок на честотата (frequency hopping algorithms) 
(TRANSEC) HAVE QUICK II и SATURN. Rohde & Schwarz R&S SECOS комбинира TRANSEC и COMSEC в единна форма 
на вълната и предпазва информацията от глас и данни в комуникация от електронното разузнаване на ПС.

● Радиолокационната система с фазирана антенна решетка AN/APG-83 е активен радиолокатор/радар3 тип SABR 
APG-83 AESA (Scalable Agile Beam Radar – с изпращане на електронен импулс за пълна ефективност на управлението 
на огъня) – за изтребители F-16 и за други предходни модели самолети. Възможностите на този усъвършенстван 
радар с електронно сканиране на антенната решетка (AESA) се базират на продуктовата гама на Northrop Grumman от 
изключително успешните AESA радари за изтребители от 5-о поколение, а именно APG-77 за F-22 и APG-81 за F-35. 
APG-83 AESA осигурява следните подобрения на възможностите в сравнение с предходните радари с механично ска-
ниране APG-66 и APG-68, за да се гарантира, че F-16, F-18 и други самолети от 4-то поколение продължават да бъдат 
оперативно жизнеспособни и използваеми през следващите десетилетия. Системата позволява:

– автономно и прецизно прехващане на цели във всякаква среда;
– BIG SAR карти, покриващи голяма площ и с висока разделителна способност;

2 General Dynamics произвежда повече от 40 години системи за криптиране Type 1 (криптографска апаратура, 
сертифицирана от Агенцията за национална сигурност (АНС) (National Security Agency – разузнавателна организация 
на САЩ) за кодиране и декодиране на класифицирана или чувствителна информация) – б.а.

3 от англ. radio detection and ranging – „радио откриване и определяне на разстоянието“ – б.а.      



16     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

– високо качество и генериране на координати;
– по-голям обхват на откриване и проследяване на целите;
– по-бързо търсене и прехващане на цели;
– откриване на малоразмерни цели;
– проследяване на много цели;
– подобрена радиоелектронна защита (A/A и A/G).
● AN/AAQ-33SNIPER Targetink Pods4, прицелно оборудване Sniper, включващо: виждаща надалеч инфрачервена 

(FLIR) камера с висока резолюция, лазер с 2 режима на работа, HDTV, лазерно проследяване, лазерен маркер, връзка 
за видео данни и цифров рекордер на данни. Прицелното оборудване разполага с автоматично проследяване и лазер-
но обозначаване на тактически цели чрез изображения в реално време, извеждани на дисплеи в пилотската кабина. 
Прицелното оборудване Sniper е напълно съвместимо с най-новите боеприпаси от серията J за прецизно поразяване 
на множество движещи се и неподвижни цели. Усъвършенствано прицелно оборудване – сензори с подобрен дизайн 
(ATP-SE) включва подобрени сензори, усъвършенствани процесори и автоматизирани NTISR режими.

• GBU-39/B SDB I, Малокалибрен управляем боеприпас с възможност за поразяване на цели със закалена броня 
и осигуряване на по-голяма точност в сравнение с JDAM5. SDB I е окомплектован с GPS приемник, с модул срещу сму-
щения, както и с инерциално устройство Honeywell, препрограмируем електронен взривател, задвижващи механизми 
на опашните стабилизатори, разгъваеми MBDA крила, с бойна глава TAM Garland с кован корпус и тегло от 50 фунта.6

• Свободно падаща бомба Mk-82 7 е универсална бомба за свободно падане с тегло 500 фунта. Бомбата във вари-
ант LDGP (стабилизатори MAU-93/B LDGP) е с тегло 240 – 241 кг, съдържа 87 – 89 кг взривни вещества (TNT, Minol-II 
или H-6). 

• Инертни учебни бомби Mk-82 – учебни авиационни боеприпаси, пълни с мокър пясък или цимент. Наричат ги 
още „тъпи бомби“. Въпреки че първоначално са били предназначени за обучение, въздушните сили започват да ги 
използват по време на война, за да намалят косвените щети. Инертна бомба няма да експлодира, което означава, че 
не може да предизвика взривни ефекти.

В комплекта на оборудването и въоръжението на платформата F-16C/D blok 70/72 за българските ВВС са включе-
ни и редица други системи и компоненти, които биха представлявали интерес за по задълбочен анализ.

От разгледаните възможности на бъдещия самолет могат да се направят следните 

Изводи
1. Придобиването на нов тип боен самолет за българските ВВС е крайно належащо, за да се компенсира многого-

дишното техническо и технологично изоставане.
2. Придобиването на платформата F-16C/D blok 70/72 за българските ВВС е решение, което повишава способно-

стите на вида въоръжени сили и довежда до успешното изпълнение на мисиите и задачите на авиацията.
3. Възможностите на платформата да функционира в мрежова среда генерират нови способности за българските 

ВВС, но само в коалиционен формат, тъй като Република България не разполага с национални способности за осигу-
ряването им.

4 Целеуказващ контейнер, въведен на въоръжение в американската армия под наименованието „Усъвършен-
стван прицелен контейнер Sniper“ (Sniper Advanced Targeting Pod – ATP). Други варианти на наименованието са Sniper 
Extended Range (XR), както и експортното производно наименование на Sniper XR – PANTERA. F-35 е с бордови сензо-
ри, еквивалентни на тези на Sniper XR. Най-модерната версия е Sniper Advanced Targeting Pod – Sensor Enhancement 
(ATP-SE).                 

5 Оптималното насочване е една уникална характеристика, предназначена за привеждане на корпуса на бом-
бата напълно точно с вектора на скоростта на оръжието в точката на удара, тъй като с това максимално се увеличава 
проникването в целта – цялата кинетична енергия на бомбата се използва за навлизане навътре, докато с по-старите 
системи за насочване не може да се постигне това. – б.а.

6 SDB I е най-ефективно за използване при авиационна поддръжка в градска среда, както и за по-обхватна 
близка авиационна поддръжка, за изолиране района на бойните действия и за унищожаване на вражеската противо-
въздушна отбрана (DEAD) – б.а.              

7 Продуктовата група бомби с общо предназначение MK-80 е разработена през 1950 г. в отговор на потребно-
стите от авиационни бомби с ниско аеродинамично съпротивление (LDGP - Low Drag General Purpose). Всички бомби 
от групата MK-80: Mk-81, Mk-82, Mk-83, Mk-84 са сходни по отношение на конструктивните си характеристики, но са 
различни по тегло и размери.  – б.а.
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Планирането на операции е структуриран процес, насочен към превръщане на намерението на командира в план за 
използване на въоръжени сили, за постигане на определени цели и крайно състояние (Министерство на отбраната, 

2018). Този процес създава условия за своевременната и ефективна подготовка на формированията и личния състав 
от въоръжените сили на Република България за провеждане на или за участие в операции в отговор на потенциални 
или възникващи кризи.

Планирането на операции е сложен процес, включващ оценка на средата; анализ на мисията; разработване, ана-
лиз и сравняване на варианти за отговор и варианти за действие; избиране на най-подходящия вариант и изготвяне 
на план. Плановете описват необходимите действия за достигане на крайното състояние (цели), избор на правилна 
и съгласувана последователност от действия във времето и пространството (начини), за да се създадат оптимални 
условия за използване на военните способности и други ресурси (средства).

Разработването на варианта за действие (ВД) представлява специфична дейност, извършвана от един или повече 
военнослужещи, която ангажира координацията между щабните елементи за разработването на начин (подход) за 
действие на всички включени в състава формирования (подразделения или части) в зависимост от действията на про-
тивостоящите сили (Министерство на отбраната, 2013). Всеки ВД трябва да се разработва по начин, по който, ако бъде 
одобрен от командира, ще има ефект върху изпълнението на задачите на подчинените при провеждане на операцията. 
За всеки ВД е необходимо да се представят пред командира разчети таблици и схеми, за да се предостави възможност 
той да добие ясна представа за използването на собствените/приятелски войски и предимствата като цяло, вземайки 
предвид наложените ограничения, реалната ситуация в зоната за операция и заключенията направени по време на 
анализа на мисията и предишните стъпки от указанията на командира.

Изходният резултат от разработването на ВД трябва да представлява идейна концепция на операцията (боя), в който 
пред командира (командването) се представя за всеки елемент от оперативното построение (бойния ред) най-съществе-
ното: какво ще се направи, с каква цел, количеството на необходимите сили, времето и мястото, където се очакват да се 
случат събитията за всеки от ВД. Идейният ВД трябва да е опростен, кратък и напълно завършен (Министерство на от-
браната, 2020). При представянето на ВД (след допълнително обмисляне, разчети, координация и синхронизация) всеки 
участник в разработването (отделение, секция, група) трябва да може да отговори на следните въпроси:

● Каква по състав военна сила (Министерство на отбраната, 2017) е необходима за изпълнението на задачата?
● Под чие командване определените за използване сили трябва да действат?
● Къде и как трябва да бъдат развърнати формированията (определената групировка) или сборно формирование 

(тактически или оперативни групи) във въздушното, морското и земното пространство на зоната за отговорност?
● Какви важни задачи трябва да се изпълнят и в каква последователност?
● Мерки (Какво да не се допусне, за да не бъде разединена групировката или формированието по време на про-

веждането на операцията?)
● Какви са възможните взаимовръзки, които могат да се изградят със съседи, старша инстанция и други участни-

ци?
Когато се пристъпи към детайлното разработване на ВД, обикновено операцията (боя) се планират по фази или 

етапи от началото до самия край. Обикновено за основа се използва разработеният преди това дизайн (модел) на 
операцията, където са определени продължителността и наименованията на фазите или етапите. 

ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТ ЗА ДЕЙСТВИЕ 
ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ

полковник доц. д-р Калин Градев  
Военна академия „Георги Стойков Раковски“, k.gradev@rndc.bg

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).

Ключови думи: планиране; разработване; вариант за действие.

Colonel Kalin Gradev, Assoc. prof., PhD. APPROACH TO DEVELOPING COURSE OF ACTION 
DURING OPERATIONAL PLANNING 

Rakovski National Defence College, k.gradev@rndc.bg
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 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).

Key words: planning, developing, course of action.
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Една от най-открояващите се черти за всеки ВД би следвало да бъде (въпреки, че не е описано в нито един доку-
мент свързан с планирането както на национално, така и на съюзническо ниво) възможността за реализиране на бъде-
щите операции. Имено това изискване ще допринесе за бързото преминаване от един етап (фаза) в друг с най-малко 
загуба на време, което от своя страна е пряко обвързано с инициативата.

На оперативно ниво е възприет подход, при който, за да се постигне желания резултат, планиращите елементи 
подхождат по обратния ред, като се започне от желаното крайно състояние (края на операцията) и се работи в обра-
тния ред към началото ú, за да се определи за всяка определена фаза какви ефекти е необходимо да бъдат постигнати 
и за всеки от тях кой и какви действия е необходимо да бъдат предприети и се нарича „модел (дизайн) на операцията“.

Такъв „обратен“ подход може да се приложи и при разработването на ВД както на оперативно, така и на тактическо 
ниво. Приблизителната последователност на действие, която може да помогне при такъв подход е да се разработи 
първата част от ВД в следните няколко стъпки1:

Стъпка 1. Определяне на какви по състав и възможности сили (формирования) ще са необходими в зоната на 
бойните действия (операцията) в последната фаза (етап), какво ще извършват формированията (групировките) и какво 
ще бъде географското им разположение. Изчертаването на схема (план) на ВД, който ще помогне да се визуализират 
очакваните намерения е възможно най-удачният вариант.

Стъпка 2. Като се разглежда схемата на ВД и се работи в обратна последователност, се определя най-подходящи-
ят начин да се извърши маньовъра (да се прегрупира или да се придвижи) на формированието (групировката), която 
е определена в стъпка 1. Планира се така, че да осигури направленията (маршрутите) от тяхното най-крайно местопо-
ложение (в края на операцията) до тяхната изходна позиция (район, рубеж) от собствена (приятелска) територия. Това 
ще помогне да се формулира желаният начален план за действие на групировката (формированието) – т.е. схемата 
на маньовъра на ВД.

Стъпка 3. Като се използва зададената мисия като отправна точка, се определят и задачите на групировката 
(формированието) за изпълнение по направлението им към крайната позиция в края на операцията. Изготвянето (на-
чертаването) на схема (план) за осъществяването на маньовъра е задължително.

Стъпка 4. Определят се основните изисквания за разполагане на групировката (формированието) на собствена (прия-
телска) територия и задачите им за изпълнение до достигане на изходната позиция (район, рубеж). Тук следва да се отчита 
и вероятното въздействие от страна на противостоящите сили, като на тази основа се определят и приблизителните загуби и 
рискове за собствените войски (формирования). Така подготвената карта, план или схема се прилага като част от разработ-
вания план. След изпълнението на тези стъпки всеки разработчик (всяка група за разработване) на ВД трябва да е в състоя-
ние да даде отговор на въпроса – „Защо такава е първоначалната групировка и построение (формирование и боен ред)?“.2

Стъпка 5. Да се определи дали групировките (формированията), които са определени, са достатъчни за изпълне-
ние на всички определени задачи. Задължително условие е съобразяване на възможностите с поставените задачи и 
разполагане на силите така, че да съответстват на задачите. Задължително е да се отчитат и вероятните степени за 
поразяване (въздействието) от страна на средствата за далечно огнево поразяване и прогнозните загуби за изпълне-
нието на всяка от задачите както за противостоящите, така и за собствените сили. След изпълнението на тези стъпки 
всеки разработчик (всяка група за разработване) на ВД трябва да е в състояние да даде отговор на въпроса – „Какво 
може постигне определената групировка (формирование) в този си състав?“.3

Стъпка 6. След като се определят задачите за изпълнение, се изисква да се определи в какъв ред (последовател-
ността на изпълнение) групировките (формированията) да бъдат развърнати в зоната на операцията (ТО). Необходимо 
е да се вземе под внимание вида им: бойни, за комуникации, за защита, за поддръжка и др. След изпълнението на тази 
стъпка разработчикът на ВД трябва да е в състояние да даде отговор на въпроса – „Кога и в каква последователност 
следва да се осъществи операцията (боя)?“.4

Стъпка 7. След изпълнението на стъпки от 1 до 6 вече се разполага с почти цялата необходима информация за 
да се отговори на останалата част от въпросите относно задачите на групировките (формированията) – основните и 
произтичащи задачи и тяхната последователност на изпълнение по фази, поддръжката и връзката с тях.

Според разполагаемото време и естеството на мисията, командирът ще определи колко ВД да бъдат разгледани. 
Щабът непрекъснато развива разработването на ВД чрез процес на оценяване на адекватността, изпълнимостта и 
приемливостта съгласно нормативните документи, свързани с планирането на операциите. Допълнително щабовете 
работят, за да придадат завършеност на ВД, като съставят допълнителни разчети, свързани с алтернативите и по 
разкриване на вероятните нежелани ефекти.

Променливостта или особеностите на всеки ВД са изразени по отношение на:
– направление на основното усилие;
– плана за маньовър (въздушен, земен, морски);
– организация на задачите;
– предвиденото използване на резерви;
– метода за изпълнение на мисията;
– времето за провеждане; 
– механизма за осуетяване намеренията на противостоящите;
– важния въпрос с логистиката.

1 Представените стъпки ще бъдат като подстъпки в стъпка №3 Разработване на ВД. 
2 Реален отговор на въпросите „Кой?“ и „Къде?“ от мисията.
3 Реален отговор на въпросите „Какво?“ от мисията.
4 Реален отговор на въпросите „Кога?“ и „Защо?“ от мисията.
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Обсъждане на разработените ВД
Тази стъпка (етап) от процеса на планиране е подходящо да се осъществи от възможно най-много щабни офицери 

(специално създадена под група) в следната последователност:
● Преглед на анализа на мисията и указанията на командира.
● Възможните ВД може да са базирани на разнообразното използване на родовете войски и сили или разнообраз-

ната употреба на методи за използването им (маньовър, разузнаване, огнева поддръжка, командване и управление 
или защита на войските).

● Важно условие е да не се забравя, че ВД са приблизителни концепции, затова всичко, което се изисква е да се 
подредят и планират задачите и маньовъра в трите основни фази на конфликтите и кризите (за оперативно ниво), а 
именно:

– застрашаващия период;
– по време на военните действия;
– след приключване на военните действия.
За тактическо ниво задачите и маньовъра следва също да се осъществят по етапи на боя, но съществено е да се 

знае кой къде ще се намира и какво ще изпълнява преди началото на боя, в хода на боя и след приключването му. По 
същия начин се постъпва и тогава, когато се планират операции по неутрализиране на бунтовнически формирования 
в операции, различни от война (Петков, 2013).

Всеки разработен ВД, освен по критериите определени в Ръководството за планиране на операции – част II и 
част III – осъществим, приемлив, подходящ, разграничим и завършен, може да се изследва за валидност и следните 
критерии, допълващи:

● Разнообразност: с какво съществено се отличава ВД? Отличителните характеристики на ВД включват едно-
временно текущите и следващите (бъдещите) операции, организиране на задачите, план на маньовъра, механизма за 
разгром или основното усилие.

● Съответствие: придържа ли се ВД към замисъла за операцията (боя) на старшия командир: Придържа ли се ВД 
към тактическата доктрина, правила за поведение, международни конвенции и т.н?

● Гъвкавост. Всеки ВД трябва да е гъвкав, за да се предостави възможност на командира по време на операцията 
и да използва подчинените му сили и средства, съгласно предварително определените допускания в хода на работата 
на групата за маньовъра, и предположенията, направени за евентуалните действия от страна на противостоящите 
сили (ПС). 

● Достатъчност: Всеки ВД трябва да създава боен потенциал, който командира да използва за успешно изпълне-
ние на мисията по задачи, по направления, по време и по място.

Анализ и доклад на ВД
Анализът на ВД или проиграването на боя е процес, посредством който всеки ВД е тестван срещу противниковите 

ВД. Процесът на анализ на ВД е визуализиране на това как ще протече операцията и е важна стъпка за оформяне 
на концепцията за провеждане на операцията. Този начин на действие реално разкрива силните и слаби страни на 
всеки разработен ВД, предвижданията за развитие на боя, определя организацията на задачите за боя, необходимото 
взаимодействие между съседи и старша инстанция, поддържащи и осигуряващи, особено с артилерията, тъй като 
планирането на огневата поддръжка е важен фактор за намаляването на бойния потенциал на противостоящите сили 
(Чалъков, 2019). В този етап се определят и евентуалните точки във времето и пространството, от които е възможно 
да се промени подхода за реализиране на първоначалното намерение, решението и се определят изискванията за 
поддръжка, като всеки от елементите се докладва от разработчика на ВД.

Добре разработеният вариант за действие осигурява разпределение на силите за последващи действия и гъв-
кавост, за да отговори на неочаквано развитие на тактическата обстановка по време на изпълнението. Той дава на 
подчинените максимална свобода на действие и инициатива. По време на разработването на варианти за действие 
командирът и щабът не следва да спират дейностите по оценката на риска, фокусиране над разкриване и оценяване 
на опасностите за изпълнение на мисията, както и въвеждането на контролни мерки за намаляване на риска във 
вариантите за действие.

Така представения подход за разработване на ВД предоставя възможност за получаване на много по-точна ин-
формация за необходимите сили и средства в началото на операцията (боя), което пък, от своя страна, свежда до 
минимум усилията свързани с усложняване на схемата на маньовъра. Също така минимизира вероятността за рязка 
промяна в обстановката и необходимостта от вземане на „бързи“ и понякога не дотам обосновани решения в хода на 
операцията (боя). При необходимост от стриктно спазване на изискванията на доктриналните документи и прилагането 
на описаните там подходи за разработване на ВД, този подход може да се приложи при стъпката „Проиграване на вари-
антите за действие“, като се търси отговорът на същите въпроси. Дали ще се възприеме и заложи в стандартните опе-
ративни процедури на формированията „обратния“ подход при разработване на ВД, е въпрос на желание и интуиция 
от страна на командирите и достатъчно придобит опит на офицерите от щаба. Подходът може да се приложи първо-
начално като експериментален и едва след анализ на преимуществата му да се заложи в учебни програми на курсове 
за преквалификация, подготовка и обучение на офицери (Хинов, 2017) от щабове на тактическо и оперативно ниво.
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Кризите в нефтената индустрия не са рядкост, тъй като тя се влияе в голяма степен от геополитическите промени, 
нарастващата конкуренция и нестабилните цени на нефта (Amor, 2018). От своя страна, стойностната верига в 

петролната индустрия е особено чувствителна към цената на суровината, тъй като тя съставлява 65 – 70% от крайната 
нетна цена на продуктите (бензин и дизелово гориво) и в общия случай се регистрира с 2 месеца закъснение в крайния 
субект по веригата за доставки (European Commission Report, 2019).

Целта на изследването е да се анализират някои характерни въздействия върху отделни елементи на веригата 
за доставки на нефт и нефтопродукти по време на кризата, породена от пандемията от коронавирус COVID-19, да се 
изследват подходите за овладяване на кризата и чрез статистически анализ да се отчете тяхната резултатност.

Всички цени в изследването, освен конкретно упоменатите, се отнасят за ICE Brent Futures (Front Month).

Основно изложение
Веригата за доставки на нефт и нефтопродукти включва всички субекти, участващи в движението и трансформи-

рането на потоците от суровини и готови продукти, от началния източник до крайния потребител, като преминава през 
процесите проучване, добив, транспортиране, съхранение, преработка и дистрибуция до крайния клиент. В по-голяма 
част от научните трудове това движение на продуктите е обособено в три потока. Възходящ, включващ проучването 
и добива; междинен поток, обхващащ транспортирането и съхранението на нефта и низходящ поток, в който попадат 
преработката на суровината в готови продукти, съхранението на продуктите и тяхната дистрибуция до крайния потре-
бител/клиент (Amor, 2018 и Álvarez и колектив 2018).

Съществуват различни дефиниции на понятието „криза“ в зависимост от сферата, която е засегната, явленията, 
които я пораждат и причините за тяхното възникване и развитие. От гледна точка на веригите за доставки, криза би 
била ситуация, при която възниква негативно въздействие върху една или повече дейности и това води до сериозно 
нарушаване на нормалния поток на продуктите в съответната верига. Характерни черти на кризите са крайно ограни-
ченото време за решаване на ситуацията и високото ниво на неопределеност (Дойков, 2018).

Поредното сътресение в петролния бранш изглежда по-страшно от всякога, защото влияе едновременно на входа 
и изхода на веригата за доставки, което впоследствие се отразява на почти всички логистични дейности вътре в нея. 
Редица анализатори считат, че глобалната пандемия от коронавирус свива търсенето в началото на 2020 г. с около 
20%, а впоследствие – дори с 30%. Това означава, че светът на ден изразходва с около 30 милиона барела петрол 
(мб/д) по-малко. Наред с това, Русия и Саудитска Арабия си обявяват ценова война, която срива цените на черното 
злато до най-ниските му нива от 2002 година насам – под 25 долара за барел ($/б). Пазарът, влизайки в контанго, води 
до повишаване на нивата на запасите, което от своя страна предизвиква невиждан в историята спад на американския 
нефтен сорт WTI с над 250% за един ден, достигайки цена минус 37,63 $/б.

За начало на кризата във веригата на доставки може да се приеме датата 5 март 2020 г., когато се провежда 
регулярната 8-а среща във формат OPEC + (алианс между 13-те държави членки на OPEC, Русия и още 10 държави, 
които не са членки), с цел по-дълбоко свиване на производствените квоти и по-стриктното им спазване. Вместо това 
срещата завършва с отказ от страна на Русия да свие своето производство. В отговор Саудитска Арабия обявява, че 
ще продава петрола си с 6 до 8 долара отстъпка спрямо местните референтни сортове. Освен това, считано от 1 април 
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Резюме: Обща характеристика на веригите за доставки на нефт и нефтопродукти е, че те функционират 
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характерни въздействия върху отделни елементи на веригата би позволило да се отчетат различни механизми 
за справяне с риска при кризи от подобен характер и тяхната резултатност. 

Ключови думи: верига на доставки, логистика, нефт, горива, нефтопродукти, кризи.

Assoc. Prof. Vladimir Irinkov, PhD. PETROLEUM SUPPLY CHAIN CRISIS RESPONSE 
APPROACHES  

Rakovski National Defence Academy, v.irinkov@armf.bg
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 
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ще повиши добива си на петрол – от малко под 10 мб/д до над 12 мб/д. Останалите страни членки на ОРЕС също 
спират да спазват ограничителните си квоти. Цената на нефта рязко пада с 20%.

Като разглеждаме възходящия поток на веригата за доставки, кризата заварва страните, производители на нефт, 
в доста различно съотношение производство/износ, спрямо това преди няколко години. Някои от засегнатите в това 
пазарно преразпределяне са страни традиционни износителки на нефт. Иран от среден добив 4 мб/д, спада до 2 мб/д 
към март 2020 г., след като през май 2016 г. САЩ се оттеглят от ядреното споразумение и налагат санкции на страната. 
Венецуела от малко под 3 милиона барела дневно през 2014 г., към март 2020 г. добива под 900 хиляди барела на ден. 
Санкциите на САЩ през 2017 г. свиват производството на страната от 2,1 мб/д до 0,8 мб/д. Либия, която след граждан-
ската война от 2011 г. на два пъти възстановява и губи добива си на нефт от малко над 1,5 мб/д през 2013, към месец 
март 2020 г. добива едва 145 хиляди барела дневно. 

Към статистиката могат да се добавят и други страни, но не всички търпят негативна промяна в производството и 
износа си като посочените. Например, САЩ увеличава производството си от малко над 6 мб/д през 2012 г. до рекорд-
ните 13 мб/д през 2019 г. Дори стига до там, че за първи път от десетилетия насам се превръща в нетен износител на 
нефт и нефтопродукти. Най-голяма заслуга за това има производството на шистов нефт в Пермския басейн.

В комплексната кризисна ситуация изявленията на страните износителки на петрол са разнопосочни. Русия твър-
ди, че може да издържи на ниските цени 5 – 6 години. Саудитска Арабия съобщава, че възнамерява да залее пазара, 
произвеждайки дори 13 милиона барела и подготвя своя бюджет за цени на петрола между 10 и 20 $/б. Изглежда, че от 
„ценовата война“ между Саудитска Арабия и Русия най-много би пострадал шистовият нефт на САЩ, поради високите 
производствени разходи.

Анализ на загубите на икономическите субекти, участващи във възходящия поток на веригата за доставки, би 
бил доста относителен, поради сравняването на осреднени и недотам точни данни за цената на нефта и разходите за 
производството му. В разходите попада стойността за проучване, производство, инвестиции, амортизация, транспорт, 
такси, данъци, лихви и т.н. В допълнение, не може да се разчита на коректни данни за производствените разходи от 
компаниите по разбираеми причини. Според Wall Street Journal (Barrel Breakdown, 2016) към 2016 г. разходите за един 
барел шистов нефт в САЩ са 23 долара, от които за производство (добив) – 6 $/б. Общите разходи за 1 барел в Русия 
са 19$, от които само за добив са 3 $/б. В Саудитска Арабия общите разходи за 1 барел петрол са най-малки – 9$, но в 
тях, производствените са както в Русия – 3 $/б.

Реалната стойност на нефта също е доста относителна и е трудно да се осредни за всички сортове. Това се дължи 
на разлики в качеството, дестинацията на купувача и продавача, товаро-разтоварни и застрахователни разходи, ком-
плексността в търгуването на даден еталонен клас и т.н. (Fattouh, 2011). Като сравним фючърсните цени на най-масово 
използваните еталонни сортове нефт в споменатите държави, а именно WTI (референтен за Америка), Arab Extra Light 
(за Саудитска Арабия) и Urals (за Русия) се вижда, че при „нормално“ пазарно състояние (нормален депорт) Arab Extra 
Light е най-скъп, а останалите се търгуват с отстъпка спрямо сорта Brent.

Във времена на бързо променящо се поведение на пазарите разликите в цените между сортовете (и между фи-
нансовите и физическите сделки с един и същи еталонен клас нефт) не следват обичайния си ход. След началото на 
„ценовата война“ (5 март 2020) нефтът на Саудитска Арабия се търгува по-евтино спрямо Brent, както и Urals спрямо 
WTI. Анализът показва, че при приета стойност от 20 $/б и по-ниска за сортовете Urals и WTI, наистина големият губещ 
се оказва шистовият нефт на САЩ. 

Арсеналът на страните износителки на петрол и компаниите в бранша за защита на техните интереси (в случая 
за вдигане на цените) включва широк набор от икономически, политически, информационни, военни, хибридни и други 
инструменти.

Традиционно доказали се фактори, влияещи на цените на нефта в посока повишение, са прогнозите за висок 
икономическия ръст на азиатските страни, данни за занижени складови запаси от нефт и новин, свързани с изостряне 
на военно-политическото напрежение в Близкия Изток. Оценката на събитията през 2019 г. показва, че последният от 
изброените фактори не оказва такова влияние на цените, както през предходните години. Пример за това е новината 
за взривени поне 7 петролни танкера в Оманския залив (пристанището на Фуджейра, ОАЕ) на 12 май 2019 г. Тя покачва 
цените само за 4 дни, преди отново да тръгнат надолу. На 20 юни 2019 г. новината за свален Американски военен дрон 
от ПВО на Иран и военно напрежение между двете страни вдига цената за барел едва с 5$ за по-малко от седмица. Це-
ните на петрола се повишават най-много (с 12 $/б) след като на 14 септември 2019 г. в Саудитска Арабия са атакувани 
с дронове 2 големи инсталации за производство на горива, но само за 2 дни.

В настоящата криза основните прилагани видими стратегии са познати икономически и политически такива. САЩ 
се опитват да се договорят със Саудитска Арабия и Русия за стабилизиране на пазара чрез свиване на производ-
ството с 10 – 15 мб/д. Вашингтон започва да изкупува американски нефт на изгодни за бранша цени за запълване на 
стратегическия резерв на страната. Облекчават се данъците и таксите за производителите на шистов нефт. Тези две 
мерки, от една страна, желание за ограничаване на добива, а от друга – за спасяване на производството, са с проти-
воположно послание. Поради тази причина президентът Тръмп опипва почвата за прилагане на друга непопулярната 
мярка – облагане с такса на вносния (от Саудитска Арабия) петрол с толкова, с колкото е по-евтин от местния (базовата 
американска цена). Саудитска Арабия наема десетки танкери за доставки на нефт през месеците май – юни, с което 
потвърждава намеренията си за заливане на пазара и се застрахова от липса на танкери за бъдещите доставки. Русия 
сключва сделка за продажба на 10 милиона барела нефт сорт Urals на Китай. Държавната компания Роснефт продава 
на новосъздадена държавна руска компания 100% от активите си във Венецуела, за да освободи 2 свои дъщерни 
компании от санкциите на САЩ и да поеме свежи пари в размер 9,5% от приходите при продажбата. Националната 
петролна компания на Ирак (INOC) чрез нейния южен клон (Basra Oil Company) иска международните петролни компа-
нии, които добиват нефт за нея срещу фиксирана такса за услугата, да намалят производствените квоти наполовина и 
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да дадат отсрочка за плащането на старите задължения. Ниските цени на нефта принуждават редица страни от Южна 
Америка и Африка да оттеглят свои оферти за продажби на нефт със срок на доставка май – юни, а почти всички меж-
дународни петролни компании съкращават планираните си капиталови разходи.

 Производителите се стремят да въздействат на цените чрез съгласувано редуциране на добива. Тази мярка дава 
резултати, стига да е в достатъчни размери и „справедливо“ разпределена между износителите на нефт. В настоящата 
криза и двете условия изглеждат трудно реализуеми. Въпреки някоу отлагания и разногласия, на 12 април държавите 
от съюза OPEC+ се договарят за съкращаване на дневното производство с 9,7 мб/д, считано от 1 май 2020 г. Тази 
редукция важи до края на юни 2020 г., след което намаляването на добива до края на 2020 г. се договаря да бъде със 
7,7 мб/д. За цялата 2021 г., включително до април 2022 г., договореното намаление е 5,8 мб/д. Въпреки обявените 
съкращения в добива, цените на нефта продължават да падат до края на април 2020 г. Причина за това са редица 
логистични проблеми във веригата за доставки, както и непредсказуемото поведение на производителите. Едва когато 
производствените квоти влизат в сила през май 2020 г., цената започва плавно да се вдига. Комплексната криза налага 
още по-драстични мерки и на 6 май 2020 г. членовете на алианса от ОПЕК+ решават да удължат рекордно съкратените 
квоти от 9,7 мб/д с още един месец (тоест до края на юли 2020 г.). Едва след тази новина, заедно с информацията за 
спад в складовите резерви, цените се стабилизират на ниво малко над 40 $/б.

На фигура 1 е представена графика, съпоставяща нетните цени на дребно на бензин А95-Н и дизелово гориво В6 
в България (Цени на горивата за 7 юли 2020, 2020) и цената на ICE Brent Futures (Front Month) (Brent Oil Futures – Jan 
21 (BF1) за първото полугодие на 2020 г. (в лева за литър). Цената на нефта е отнесена към курса лев/$ за съответния 
ден. Анализът показва, че преди началото на кризата (на 5 януари 2020 г.) цената на суровината се равнява на 66% от 
крайната нетната цена на дребно на бензина в страната и 60% от тази на дизеловото гориво. В началото на кризата (9 
март) делът на суровината в цената на крайния продукт спада двойно: 33% при бензина и 30% при дизеловото гориво. 
Процентното съотношение на цената на нефта към тази на горивото продължава да намалява до 21 април, когато це-
ните на нефта бележат пиковия си спад. Тогава суровината формира едва 27,5% от крайната цена на бензина и 23.8% 
от цената на дизеловото гориво. Стабилизирането на пазара на суровината през месец май води до възстановяване 
на процентното съотношение от преди началото на кризата, но 1 месец по-късно, на 22.06, цената на нефта е 66,8% от 
крайната нетна цена на бензина и 58,8% от тази на дизеловото гориво.

Фиг. 1. Графика на нетните цени на нефта и на горивата на дребно в България за първото полугодие на 2020 г.,  
в лева за литър

Тези разлики в голяма степен се дължат на наличието на запаси от нефт и горива, закупувани на по-ранен етап и 
съответно на различни цени. Те се съхраняват в различните етапи от движението на нефтопродуктите по веригата за 
доставки. Освен това презапасяването действа като буфер, поемащ излишно произведените суровини и стоки, което 
допълнително отлага повишаването на цените спрямо бъдещо нарастване на търсенето.

Резките промени в дейностите на междинния поток от веригата за доставки на нефт и нефтопродукти (транс-
портирането и съхранението на нефт) са следствие от реакциите на субектите във веригата. Запасяването с нефт 
и нефтопродукти, когато пазарът е в контанго, изглежда логична спекулативна стъпка от страна на търговците. През 
финансовата криза от 2008 – 2009 г. подобен подход на складиране на нефт, според различни експертни оценки, 
донася 40 – 50% финансова възвращаемост на годишна база. В средата на март 2020 г. търговската къща Vitol наема 
танкери, за да ги ползва като плаващ склад, както прави и през 2016 г. Свръхзапасяването, което масово се изнася и на 
вода, покачва навлото на танкерите с капацитет 280 000 тона (VLCC) средно 6 пъти. На 13 март 2020 г. дори се наема 
танкер от същия тип за рекордните 279 259 долара на ден (Tanker Shipping: Sky High Freight Rates Replaced By Reality 
Of Falling Global Oil Demand, 2020). По данни на една от най-големите агенции за докладване на цените Argus Media, 
към месец юли 2020 г. 60 танкера от типа VLCC се ползват като плаващи складове. Повече от половината от тях са 
закотвени на северния бряг на Китай. Търсенето на свободен складов капацитет повишава наема на резервоарите и на 
сушата. Месечният наем нараства с 25% на годишна база (Oil Storage Market to Reach Valuation of US$ 24 Bn by 2030: 
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Transparency Market Research, 2020) и през април 2020 достига 7 $ за куб.м.
Подобни високи разходи за съхранение са оправдани, ако се очаква увеличение на търсенето и съответно 

повишение на цените. Продължителността на кризата обаче не позволява тези очаквания да се сбъднат и се дос-
тига до запушване на веригата на доставки. Зависимостта на дейностите една от друга по веригата за доставки 
води до още по-големи разходи за транспортиране. Освен повишените навла, доставчиците на нефт трябва да 
плащат огромни денгуби, поради невъзможност за разтоварване на суровината на крайните пристанищни терми-
нали. По данни на Argus Media, към средата на м. юли 2020 г. на северния бряг на Китай са закотвени 50 танкера 
от типа VLCC. От тях 31 се ползват за плаващи складове, а останалите изчакват средно 21 дена за разтоварване. 
Рекордьор в това отношение е танкерът Kirkuk, който чака за разтоварване 37 дни. При нормални обстоятелства 
дневната такса за забавяне на танкер е 1 – 1,25% от цената на дневния наем. Докато през април 2020 г., корабо-
дателите изискват денгуби в размер 100% от дневното навло (за цитирания период то достига пикове от 180 000 
$/ден) (Sameer Mohindru, 2020). Друг пример за огромни щети на субект в междинния поток на веригата е Шел. 
Фирмата наема на 7 април 2020 г. танкерa Eliza за 120 000 $/ден, който е закотвен на източния бряг на Канада 
като плаващ склад. Към момента на настоящото изследване (края на м. юли 2020), 107-те дни наем на танкера 
струват на Шел 12,8 милиона долара. Отнесено към разхода за транспониране на нефт от САЩ до Китай, през 
юли 2020, тази сума е двойно по-голяма. Разликата се дължи на поевтиняването на транспортните разходи след 
стабилизирането на цените на нефта и неправилно прогнозираното потребление. Поради грешни прогнози за 
потреблението на горива, икономически катастрофи претърпяват и други икономически субекти. Такъв пример 
според Bloomberg е сингапурската търговска къща Hin Leong Trading Pte, която губи 800 милиона долара от не-
сполучлива търговия с нефт.

Кризата засяга субектите във веригата за доставки на нефтопродукти последователно, започвайки от тези на-
миращи се във възходящия поток. С известно закъснение негативните последици се отразяват и на дейностите в 
низходящия поток. Свитото търсене и невъзможността за реализиране на произведените продукти принуждават неф-
топреработвателите да съкращават производството, на места с над 1/3. Това води до невъзможност за точни прогнози 
за потребностите от суровини и свободни обеми за тяхното съхранение при бъдещите доставки. Хеджираните доставки 
през април – май 2020 г. не позволяват на някои рафинерии (които не са част от вертикално интегрирани компании) 
да се възползват от ниските цени (февруари – март) и да реализират по-голям марж на печалба. Китайските рафи-
нерии започват да повишават своето производство през средата на месец март 2020 (с 8% в сравнение с февруари). 
Те бележат ръст в производственият марж (разлика в цената на 1 барел нефт, купен от рафинериите, и цената на 
продадените продукти, произведени от него) едва през втората седмица на април (сравнено с първата), но маржът 
за периода остава отрицателен. За сравнение, стойността на производствения марж на рафинериите в САЩ през 
същия период (2-ра спрямо 1-ва седмица на април 2020) е в низходяща посока. Основни механизми на компаниите в 
нефтопреработвателната индустрия за справяне с последствията от кризата остават съкращаването на планираните 
инвестиции и провеждането на технически профилактики в периода на свито търсене.

Дистрибуцията и съхранението на готови нефтопродукти като дейности, попадащи в низходящия поток на верига-
та за доставки, също не са пощадени от кризата. Повишаването на навлото на танкерите, превозващи нефтопродукти, 
следва закъснение с около месец спрямо това на танкерите за нефт. В началото на април 2020 г. от Персийския залив 
до западна Европа (Амстердам, Ротердам) танкер от типа LR2 (с капацитет 80 000 тона), транспортиращ бензин се 
наема за $4,5 милиона. Това означава транспортни разходи на едро – 7 стотинки на литър. В началото на май 2020 г. 
танкер от същия тип е нает за рекордните 7 милиона долара, за превоз по маршрут Yanbu-UKC. Това са над 11 ст. на 
литър. Закъсненията в разтоварните планове на танкерите с горива са идентични като време с тези на танкерите за 
нефт. Таксата за забавяне на танкер през месец май е 27 000 $/ден.

Практиката да се наемат танкери за плаващ склад намира приложение и при съхранението на готовите нефтопро-
дукти. В края на април 2020 г. над 150 танкера за горива (основно LR2) се използват като плаващи складове. Разходите 
за това достигат 30% от стойността на товара (Sameer Mohindru, 2020). 

На национално ниво публикуваните транспортни и складови разходи от търговците на едро не се променят вслед-
ствие на кризата. Например транспортната цена на един от големите търговци на горива в рамките на страната е 
1,92 лв./км с ДДС, а за съхранение – 9 лв./м3/месец. Допускайки средно транспортно разстояние за страната 200 км и 
съхранение от 1 месец, логистичните разходи в дистрибуцията на едро в България са малко над 2 ст. на литър. Тук не 
се отчитат разходите за съхранение на крайния търговец на едро. Логистичната теория ги определя средно за Европа 
на около 25% от стойността на съхраняваните стоки на годишна база.

Изследването на цените на едро показва, че международните пазари на горива на едро реагират доста по-бързо 
на динамиката в търсенето и предлагането, отколкото националния пазар (диаграмите на фигура 2), което е логично. 
На фигура 2 са представени FOB цените на борсите в Средиземно море, излъчени от най-голямата агенция за доклад-
ване на цените S&P Global Platts и нетните цени на едро в страната, излъчени от българската фирма „Сакса“, съответно 
за бензин А-95-Н и за дизелово гориво от март до юни 2020 г. Цените са в лева за литър, като са отчетени по курса 
долар/лев за съответния ден и при плътност на бензина 0,75 и 0,85 на дизеловото гориво.

Анализът на нетните цени на горивата на едро и дребно в България показва разликата в реакциите на съответ-
ните пазари по отношение на динамиката на търсенето и предлагането преди и по време на кризата. За сравнителни 
периоди са взети 5 януари (преди кризата), началото на кризата (9 март), пикът в спада на цените на нефта (21 април) 
и 1 месец след стабилизирането на цените на нефта (22 юни). В таблица 1 са показани разликите в нетните цени на 
горивата на едро и дребно в България през посечените дни. Цените са в лева за литър.
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Фиг. 2. Графика на нетните цени на едро в България и FOB цените на борсите в 
Средиземно море, в лева за литър, съответно на бензин А-95-Н и дизелово гориво

Таблица 1 
Разлики в нетните цени на горивата на едро и дребно в България

Дата Разлика между нетните цени на дребно и 
едро на дизеловото гориво

Разлика между нетните цени на 
дребно и едро на А-95-Н

05.01.2020 г. 0,17 лв./л 0,19 лв./л
09.03.2020 г. 0,36 лв./л 0,28 лв./л
21.04.2020 г. 0,30 лв./л 0,25 лв./л
22.06.2020 г. 0,12 лв./л 0,05 лв./л

Следва да се отчете, че цените на горивата на дребно са осреднени за страната. При големите вериги търговци 
на дребно (почти всички в страната са част от вертикално интегрирани нефтени компании) разликата между цените на 
едро и дребно в периода март – април 2020 г. са по-големи от посочените в таблица 1. Това се обяснява с наличието 
на повече запаси от горива в сравнение със запасите на неинтегрираните търговци на дребно. В допълнение, неинте-
грираните търговци имат свободата за избор на доставчик. Само месец след стабилизирането на цените на нефта (юни 
2020) и ожесточената конкуренция на пазара поради ограниченото търсене, разликата между цената на едро и дребно 
става прекалено малка. Това поставя неинтегрираните търговци на дребно в доста трудно положение.

На фигура 3 е представена сравнителна диаграма на добавената стойност по веригата за доставки на бензин 
и дизелово гориво (стойностната верига) за България между избраните дни (преди и по време на кризата). Цените 
са в лева за литър, при отчитане курса $/лев за съответните дни със следните допускания: цената на суровината 
е цена на фючърсен договор за сорт Urals; разходът за транспортиране на нефта по вътрешнотериториален тръ-
бопровод е изчислен на база 15,67 $/mt и плътност 0,9; разходът за транспортиране на нефта по море е изчислен 
за кораб тип Aframax (80 000 mt) за 30 транспортни дни и плътност 0,9%; разходите за съхранение на суровината и 
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готовите продукти са приети за по 30 дни, като не са отчетени складовите разходи за съхранение на суровината в 
рафинерията и за съхранение на горивата в бензиностанциите; транспортните разходи за дистрибуция в страната 
са изчислени на база 200 км.

Фиг. 3. Сравнителна диаграма на добавената стойност по веригата за доставки 
на бензин и дизелово гориво за България по дни

Изследването на стойностната верига показва, че процентът на логистичните разходи към стойността на 
суровината преди кризата е 6%, в началото на кризата е 12%, а в най-големия ѝ пик логистичните разходи дости-
гат 27% от цената на суровината, докато при стабилизирането на цените на нефта те са 8,3%. Отношението на 
логистичните разходи спрямо крайната нетна цена на готовия продукт за България е доста по различно. Преди 
кризата логистичните разходи в дистрибуцията на бензина съставляват едва 5,6%. В началото на кризата дори 
намаляват до 5,3%, в нейния пик процентът нараства до 9,2, като остава такъв и след стабилизирането на це-
ните на нефта (22 юни). Отношението при дистрибуцията на дизеловото гориво е същото с това при бензина, 
но стойностите са с 2% надолу, поради по-високата му цена. В разгара на кризата във веригата за доставки на 
нефтопродукти (април 2020 г.) делът на логистичните разходи нараства 4,5 пъти спрямо цената на суровината, 
докато делът на логистичните разходи за дистрибуция на горивата в България нараства едва 1,6 пъти. Причина 
за това е, че разходите за съхранение и транспорт в страната остават непроменени и колебанията в цените на 
продуктите не са толкова големи и резки.
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Заключение
Оценката от тази криза е, че приложението на традиционно доказали се подходи за минимизиране на негативните 

последствия са все по-трудно реализуеми. Големите темпове на растеж на производството и увеличаващият се из-
нос от страни, които не са членки на OPEC, затруднява налагането на справедливо разпределени редуцирани квоти. 
Създаването на изкуствено напрежение в Близкия Изток не повишава устойчиво цените на петрола, поради инфор-
мираността на субектите във веригата за доставки. Шансът за възстановяване на икономиките на страни износителки 
на петрол като Иран, Венецуела и Либия намаляват. Освободените от тях пазарни ниши отдавна са заети. В най-не-
изгодна позиция от ниските цени се оказват страни с договори за добиване на нефт срещу такса (Oil Service Contracts) 
като Ирак. Естествени печеливши от ниските цени са държавите-вносителки, между които са големите азиатски и цен-
тралноевропейски икономики. Подобна оценка в известна степен е относителна, поради участието на големи петролни 
компании от тези страни, които в кризата търпят огромни загуби. Кризи от подобен характер, с комплексно въздействие 
на входа и на изхода на веригата за доставки, влияят негативно върху логистичните дейности в самата верига. Това 
повишава логистичните разходи, в някой случаи до нива, надвишаващи половината от стойността на суровините.
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Продължаващата криза COVID-19, както всяко нещо, ще се осъществи и приключи един ден. Времето, необходимо за 
„нормализиране“ след овладяването на пандемията, не може да се предвиди със сигурност, но това което е сигурно 

е, че пандемията ще свърши.
Очаквано, тогава нещата ще се върнат към нормалното, но дали това ще бъде нормалното преди COVID-19 или 

ново нормално? Каква ще бъде степента на промяна все още е в сферата на спекулациите. Често се случва да се цити-
ра физика Нилс Бор, който казва, че „Прогнозирането е много трудно, особено ако става въпрос за бъдещето“. Въпреки 
това трябва да се спекулира и прогнозира, така ще сме от части подготвени за всеки бъдещ сценарий.

Общ преглед
В преобладаващата среда за сигурност има повишена несигурност, водеща до значително намаляване на стабил-

ността и баланса, съществували по-рано. Границите между държави и недържавни участници често се размиват, което 
затруднява идентифицирането на естеството на заплахата. Друга причина за безпокойство е технологичният напредък, 
настъпващ с асиметрични темпове на регионално и глобално ниво, с увеличаване на несъгласуваността между про-
тивниците, което поражда по-нататъшна нестабилност и по този начин тласък към разчитане на неконвенционални и 
нередовни методи за изравняване срещу висш противник.

Условията, водещи до събития, които водят до нестабилност, ще бъдат изпитани във все повече полета за по-дъл-
ги периоди, като нестабилността ще се превърне в условие по подразбиране.

Въздушната война от пето поколение
Естеството на водене на войната вече е плавно, тъй като се води в множество области и сфери, без единодушие 

относно вида и поколението на войната, които водим днес. Докато повечето страни се борят с индустриализираната 
война от „трето поколение“, водена от конвенционални армии за земя и ресурси, части от света са свидетели на вой-
ната „четвърто поколение“, която представлява конфликти за идеи или конфликт, характеризиращ се с размиване на 
границите между война и политика, военни и цивилни.

Не е изненадващо, че няма единодушие относно това какво поколение война ще бъде и какви ще са контурите 
на тази война. Докато някои анализатори наричат Роенето четвъртото поколение, то за други Роенето е следващото 
поколение война или така нареченото „пето поколение“. Трети анализатори смятат че „пето поколение“ е с използване 
на съвременното ракетноядрено оръжие т.е. няма да включва армии. От друга страна, военновъздушните сили имат 
различно отношение към това. Въздушната война от пето поколение ще включва и комбинира аспекти като мрежо-
во-ориентиран подход, оперативна конструкция на бойния облак, битка с няколко домейни и ядрена война.

Вече съвсем обосновано се предполага, че началото на всяка война между силни противници ще започне с дву-
бой, но не между влитащи самолети и средства за ПВО, а ракетен двубой между ракети и управляеми авиобомби, от 
една страна, и зенитно-ракетните комплекси за противоракетна отбрана (ПРО) и изтребителната авиация, от друга. 
Това е така, защото бомбардировъчната авиация използва оръжията си извън зоната за противовъздушна отбрана 
(ПВО) и поради това съвременните зенитно-ракетни комплекси задължително трябва да имат възможност за използ-
ване и като противоракетно средство. Ракетният двубой е определящ, защото той ще реши въпроса за завоюване на 
господство във въздушно-космическото пространство и от изхода му ще зависи по-нататъшният ход на войната.

Боен облак
Концепцията се основава на взаимната свързаност и мигновеното споделяне на информация. Първото изискване е да се 

събира информация – извършва се чрез „сензорна мрежа“, състояща се от всички компоненти от спътници, АУАКС (AWACS) и 
др. Всеки обект действа като сензор и се превръща в отделен възел, способен да качва и споделя информацията. Това става 
чрез „информационна мрежа“, която приема, обработва, съхранява, защитава и съобщава информация бързо и сигурно.

Информацията от възлите, чрез връзка за връзка с данни, се подава в реално време към „бойния облак“, който е 
централното хранилище за цялата информация и може да се използва за извличане на комбинираната „голяма кар-
тина“. Вместо разчетът (екипажът) или отделният човек да са наясно какво се случва само въз основа на собствените 
си сензори, „бойният облак“ предоставя широкообхватна, интегрирана повърхностна и въздушна картина за всички, 
простираща се на стотици километри, значително подобрявайки осъзнаването на ситуацията.

Предимствата от използването на „боен облак“ са очевидни – той позволява извличане на информация и обо-
значение на един възел от друг, без двете директно да комуникират помежду си. Това, от своя страна, позволява на 
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ударния самолет да атакува целта, без да се налага да използва собствени бордови сензори. Недостатъкът е почти 
пълното разчитане на данни и свързаност за успех, тъй като всяка повреда или загуба на данни ще доведе или до 
непълна или неточна „голяма картина“. Това може да доведе до несигурност и загуба на ангажираност на целите или 
по-лошо, до ангажиране на приятелски или неутрални елементи. Разчитането на данни също предполага уязвимост от 
хакерство, физическа атака, електронно заглушаване и кибер атаки.

Бъдещата въздушна заплаха
Самолетите ще бъдат основното лице на въздушната заплаха, но все повече ще се допълват от безпилотни 

въздушни системи (UAS). БЛА ще представлява най-голямото предизвикателство както в качествено, така и в ко-
личествено отношение. Технологичният напредък ще направи безпилотните летателни апарати по-способни и все 
по-смъртоносни да функционират в целия спектър от конфликти. Рояците автономни миниатюрни БЛА ще предста-
вляват сериозно предизвикателство за осигуряването на цялостно прикритие за ПВО. Хеликоптерите ще бъдат само 
пределна и вторична заплаха, докато крилатите ракети ще бъдат по-мощната заплаха.

Преодоляването на ПВО ще остане предизвикателство, независимо колко напреднали са ПВО и представляват 
сериозна заплаха. Потискането на противовъздушната отбрана ще бъде основна област на фокус и ще е необходимо 
да има въведени техники за противодействие.

Балистичните ракети с конвенционални бойни глави ще бъдат използвани както за тактически, така и за страте-
гически цели. Разграничаването на ракета с конвенционална бойна глава или ядрена бойна глава ще засили страте-
гическата неяснота.

Бъдеща противовъздушна отбрана – предизвикателствата
Безспорно е, че динамичното разработване на нови ракети ще създаде огромни предизвикателства за противовъз-

душната отбрана – било то чрез нови тактически балистични ракети, крилати ракети, безпилотни летателни апарати 
и бойни самолети от пето поколение. Въздушната отбрана ще продължи да придобива все по-голямо значение през 
следващите години. Това се отнася не само за противовъздушната отбрана със среден обсег, но също така и за за-
щитата с малък обсег. Съществуващите системи за ПВО вече не са в състояние да се справят с тези сложни заплахи. 
Поради тази причина беше и все още е важно да се разработят нови системи за противовъздушна отбрана, които 
едновременно дават отговор на бъдещи заплахи и определят нови стандарти по отношение на гъвкавостта. Основната 
грижа тук е интеграцията и свързването на други системни компоненти като сензори и намаляването на личния състав 
и разходите.

Способността за интегриране и свързване на допълнителни компоненти е особено важна (Кокудева, 2019) за 
съвременната ПВО. Това позволява безпроблемно сътрудничество с партньори от ЕС и НАТО и по-гъвкав отговор на 
различните заплахи.

Тъй като сухопътните сили и военновъздушните сили работят в съответните им области, основна грижа е инте-
грирането на двете по безпроблемен начин. В идеалния случай двете трябва да имат общи операционни платформи 
и комуникации, но при липса на една и съща сензорна и комуникационна решетка трябва да бъдат интегрирани за 
съответните потребители. Това е от решаващо значение за наземно базираната противовъздушна отбрана, тъй като 
те ще се нуждаят от достъп както до нужната информация от Сухопътни войски, така и до информационния поток 
на военновъздушните сили. Друго предизвикателство за наземно базираните системи за противовъздушна отбрана 
(GBADS) ще бъде да отговорят на изискванията на сухопътните войски, тъй като те изпълняват хибридните операции 
за четвърто и пето поколение и в същото време да противодействат на въздушните операции, извършвани в по-кон-
центрирана мрежова среда. По този начин GBADS ще трябва да се разпръсне в две различни среди и трябва да може 
да се адаптира към двете.

Системите за противовъздушна отбрана ще зависят не само от видовете въздушни заплахи, но и от стратегиче-
ската среда, в която е вероятно те да бъдат използвани, и от типа война, която ще се води в бъдеще. Това поставя 
по-голямо напрежение върху GBADS, тъй като конфликтът ще бъде пренесен върху разнообразен терен през различни 
поколения. Това означава, че оръжията, подходящи за една среда, няма да са подходящи за друга. Следователно 
необходимостта от редица GBADS ще отговаря на различни нужди.

ПВО системата трябва бъде разглеждана на два слоя (две нива). Това са стратегическо и тактическо и ПРО. 
Тактическото AD ще бъде използвано на оперативно и тактическо ниво, чийто опорен елемент ще бъдат ракетите 
„земя-въздух“, като например ЗРК с различни възможности и обхват. Но те ще трябва да бъдат допълнени от други 
оръжия и по-важното, за противодействие на безпилотните летателни системи. Вероятно ще бъде разумно да се вклю-
чат насочени енергийни оръжия (DEW).

По същия начин системите за електронна война (EW) ще бъдат предпочитаната опция за операции пред ЗРК. 
Напредъкът на лазерната технология в крайна сметка може да направи използването на ЗРК излишно, но ефектив-
ното използване на лазери за противодействие на въздушните и ракетните заплахи все още е далеч. Това би било 
възможно само ако лазерите се превърнат в истинска алтернатива на конвенционалните зенитни ракети. Системите 
за противоракетна, артилерийска, минометна отбрана (C-RAM) ще са необходими не само за защита на силите, но и 
за защита на собствени системи.

Цялостната система трябва да бъде многопластова, а тактическата AD система ще трябва да се съчетае със 
стратегическата AD система, за да осигури безпроблемна интеграция. Киберзащитата трябва да защити системата от 
кибер атаките на противника.

Системни изисквания. Оперативната съвместимост ще бъде ключово изискване, за да се гарантира, че един вид 
оръжие може да бъде интегриран с друг. Освен това интеграцията в целия спектър от операции с поддържаните оръ-
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жия ще бъде задължителна, така че оръжейните системи за ПВО да могат да работят при всякакви условия на терена, 
в целия спектър от операции.

Другите изисквания ще бъдат:
– наличието на автономни едно-платформени системи;
– всяка единица (индивидуална оръжейна система) ще трябва да може да действа като възел, закачен към мре-

жата ѝ;
– възможност за работа изолирано и въпреки това да остане интегриран с цялостния оперативен план чрез свърз-

ване към сензора и информационната мрежа.
Интеграцията на изкуствения интелект (AI) ще бъде важна, особено за сензорите и работата на информационната 

мрежа, но ще трябва да бъде „човек в цикъла“.
Едно от ключовите изисквания в бъдеще ще бъде способността за бързо сближаване и разпръскване при небла-

гоприятни условия. При това всички системи ще трябва да бъдат мобилни и да работят „затворени“, за да могат да 
работят в единна среда .

Разгръщане. Разполагането винаги трябва да бъде от комбинация от оръжия, за да се отговори на различни 
заплахи. Мобилността ще бъде ключов фактор.

Заключение
Ключовите фактори, които са важни за бъдещите наземно базирани системи за ПВО (GBADS), ще бъдат мрежо-

вите оръжейни системи с необходимата мобилност и гъвкавост Всичко останало ще произтичат от тях. Структурно ще 
трябва да бъдат малки и гъвкави с минимални логистични изисквания и способност да работят самостоятелно, дори 
когато са изолирани.

Важно е също така да се напомни, докато обсъждаме и спекулираме относно бъдещето на войната, че почти всич-
ки планове за действие при извънредни ситуации всъщност са се провалили. Всъщност много малко нации и техните 
въоръжени сили са се поучили от миналото си. По този начин ключът към разбирането на бъдещето може да се крие в 
нашето изучаване на историята и миналите конфликти, за да осмислим утрешния ден и следващия.

Както всичко останало, така ще бъде и с противовъздушната отбрана.
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Планирането на операциите е ориентирано към постигането на желаното крайно състояние и стратегическите цели, 
установени от държавното ръководство. На стратегическо ниво то има за цел превръщането на политическите 

параметри във военни указания за командирите на оперативно ниво. На оперативно ниво планирането има за цел 
да трансформира стратегическите указания в серия от интегрирани, с приемлив риск, военни действия за ефективно 
постигане на целите.

Оперативното изкуство е творческо прилагане на знания, умения и опит при планиране и провеждане на кампании 
и операции. То е мисловен процес, при който се разглежда сложен и често неструктуриран проблем, с цел да му се 
придаде достатъчна яснота и логика (понякога по интуитивен път), което позволява подробно планиране, ясни запове-
ди и конкретни действия. 

Основен принцип за планиране на операции – общ за всички видове планиране, е прилагането на методологията „от 
стратегия до задача” (Strategy-to-Task). Този принцип осигурява ясно разбиране за връзката между целите, поддържащи-
те ги ефекти и действията, осигуряващи желаните ефекти. Принципът на прилагане на методологията „от стратегия до 
задача” гарантира, че оперативното ниво осигурява връзката между стратегическия замисъл и провеждането на бойните 
действия и операциите на тактическите формирования са насочени за постигане на целите на стратегическото ниво.

Процесът на функциониране на съвместния таргетинг трябва да се изгражда посредством всеобхватен подход, 
при който да се използват разнообразни смъртоносни и несмъртоносни въздействия за генериране на физически и 
психологически ефекти. В процеса на съвместния таргетинг участват всички нива на командване и управление, но 
определящата роля е на оперативното ниво, което установява и управлява цикъла на съвместния таргетинг (ЦСТ) за 
създаване на специфични ефекти за постигане на военните цели и достигане на желаното крайно състояние. 

На оперативното ниво се реализира интегрирането на Съвместния таргетинг в процеса на синхронизирането на 
кампанията, явяващ се елемент от цикъла на решение. Целта на съвместните операции е да се синхронизира из-
ползването и интегрирането на способностите, осигурени от сухопътните, военноморските, военновъздушните и на 
силите за специални операции компоненти, командвания. Процесът на синхронизиране на операциите/кампанията се 
осъществява под ръководството на оперативния щаб. Този процес се явява елемент от цикъла на решение на команд-
ващия на Съвместното командване на силите (КСКС).

В общ смисъл ефектите представляват кумулативна последица от едно или повече конкретни действия в рамките 
на пространството, в което се осъществява въздействието. Генерирането на ефектите води до промяна на ситуацията 
в една или повече от следните области: политическа, военна, икономическа и социална, инфраструктурна и инфор-
мационна. Всеки ефект може да подкрепи постигането или да попречи на напредъка към постигане на дадена цел. 

Ефектите преодоляват разликата между цели и действия, като описват какви промени в системата се изискват, 
включително промени в способностите, поведението или мненията (възприятията) на участниците в оперативната и 
в стратегическата среда. Те представляват промяна в поведенческото или физическото състояние на система (или 
елементи на системата), която е резултат от едно или повече действия или други причини.

Съвместни ефекти – изменения във физическото и/или функционалното състояние, постигнати чрез интегрирано 
използване на смъртоносни и/или несмъртоносни въздействия върху дадена система от цели и/или обекти, които са 
резултат от действията на повече от един компонент на съвместните сили.

Същност на ефектите
От гледна точка на планирането на операции, построяването на модела на операцията се осъществява „отго-

ре-надолу”, като се започва от желаното крайно състояние на стратегическо ниво, определят се целите, необходими за 
постигането му, определят се ефектите и причинно-следствените връзки, необходими за постигане на целите и накрая 
се определят тактическите действия и задачи и необходимите ресурси за създаване на ефектите.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИ 
В ОПЕРАЦИИТЕ

майор Станимир Станчев
Военна академия „Георги Стойков Раковски“, s.stanchev@rndc.bg

Резюме: Ефектите в операциите представляват последица от едно или повече конкретни действия в 
рамките на пространството, в което се осъществява 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. 

Ключови думи: съвместни ефекти, всеобхватен подход, планиране на операции.

Maj Stanimir Stanchev. OPPORTUNITIES FOR PLANNING AND ACHIEVING EFFECTS IN 
OPERATIONS  
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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. 

Key words: joint effects, comprehensive approach, planning operations.
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Ефектите са физическо или поведенческо състояние на дадена система, което е резултат от единично въздействие, ня-
колко въздействия или следствие на друг ефект. Ефектите са елемент от причинно-следствена последователност, състояща 
се от задачи, действия, ефекти, цели и крайно състояние, свързани концептуално с причинно-следствените връзки между 
тях. Тази последователност създава механизъм за постигане на поставените оперативни цели и желаното крайно състояние.

Действията, най-ниското ниво представляват осъществяване на специфични дейности. Ефектите са следствие на 
осъществените действия. В този смисъл те осигуряват връзката между действията и целите. По своя характер дейст-
вията се разделят на кинетични и некинетични.

Желаното крайно състояние трябва да пояснява основната цел на операцията, в смисъл на защо е необходимо да 
се окаже влияние на даден обект. Целите и ефектите поясняват характера и формата на необходимото въздействие. 
Задачите поясняват как ще бъде постигнато желаното въздействие. От съществено значение е перспективата на ни-
вото, от което се разглеждат целите, ефектите или действията. Това което изглежда като действие за оперативното 
ниво, може да изглежда като цел за тактическото ниво. Обратното – целите на тактическото ниво може да изглеждат 
като действия за стратегическото ниво.

Съвместни ефекти
При провеждане на съвместни операции съвместните действия на компонентите от съвместните сили са насочени 

към създаване на съвместни ефекти. Под съвместни ефекти се разбира пълният обхват от директни, индиректни и 
каскадни ефекти, постигани посредством прилагането на разнообразни смъртоносни и несмъртоносни въздействия. 
Съвместни ефекти са тези ефекти, които са резултат от действията на повече от един компонент на съвместните сили. 
В операции, при които освен военна мощ се прилагат и други инструменти – политически, дипломатически, икономиче-
ски и др., може да се наблюдават и друг вид ефекти – интегрирани ефекти.

Интегриране и синхронизиране на дейностите по постигане на съвместните ефекти се осъществява посредством 
синхронизирането на ресурсите за осигуряване на дисциплините/инструментите от ефектите на всички нива на команд-
ване и управление чрез използване на методологията на съвместният таргетинг.

Фиг. 1. Съвместни ефекти (интегриран модел)

Използване на всеобхватния подход към цикъла на съвместния таргетинг
Интегрирането на дисциплините на съвместните ефекти посредством тяхното планиране, изпълнение и оце-

няване е невъзможно без използване на всеобхватния подход към съвместния таргетинг. Всеобхватният подход 
предполага използването на всички налични военни способности за въздействие върху всички участници в конфликта, 
не само срещу противостоящите сили. Основа на всеобхватния подход e съобразяването с всички възможни действия 
и потенциални ефекти при осъществяване на въздействия за постигане на оперативните цели. За спазването на това 
условие от първостепенно значение е постигането на пълно и координирано взаимодействие на процеса на постигане 
на ефектите с разузнавателната поддръжка на Съвместния таргетинг, основен елемент от която се явява анализа на 
системите цели и техните слабости, анализа на обектите за въздействие, изследване на техните навици, нагласи и 
възприятия. Съществуват силни взаимовръзки между всеобхватния подход към Съвместния таргетинг и ефикасното 
използване на инструментите/дисциплините на съвместните ефекти, защото на експертите, работещи във всички тези 
области, им се поставят задачи в съответствие със замисъла и указанията на командващия на Съвместните сили и 
се изследват пресечните точки на резултатите от тяхната работа, които своевременно се разпространяват до всички 
структури по хоризонтала и вертикала, въвлечени в процеса на съвместните ефекти. 

Функциониращият по този начин процес на съвместен таргетинг удовлетворява изискванията на съвременните опера-
ции, като използва всички налични способности за генериране на необходимите комбинации от физически и психологически 
ефекти. Използването на всеобхватния подход към Съвместния таргетинг води до определяне на обхвата от ефекти на опе-
ративно ниво в процесите включени в цикъла на решението на командира, които допринасят за реализирането на критичните 
условия, водещи за постигането на оперативните цели. За всеки ефект е необходимо да бъдат разработени мерки за ефек-
тивност и мерки за изпълнение. Посредством мерките за ефективност се постига прецизиране на ефектите и се намалява 
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вероятността от неправилно интерпретиране на същността им. Оперативните цели и причинно-следствените връзки между 
стратегическите, оперативните ефекти и тактическите задачи и действия се оценяват посредством мерките за ефективност. 

Основни принципи за функциониране на съвместните ефекти във въоръжените сили
При планирането на операции трябва да се спазват определени принципи. Основните, които осигуряват функцио-

ниране на съвместните ефекти във въоръжените сили са:
● Приоритетност. Отчитането на високия приоритет на резултатите от съвместните ефекти има фундаментално 

значение за успеха на ВС при управлението на кризи и/или участието в конфликт. Прилагането на този принцип води до 
предимствена ориентация на вниманието и на ресурсите в областта на съвместните ефекти, която е особено значима 
за системата за сигурност и отбрана.

● Интегрираност. Взаимосвързаното изпълнение на дейностите в структурите по „Разузнаване“, „Провеждане на 
операции“ и „Планиране“ на всички нива на командване и управление за постигане на поставените задачи по отноше-
ние на съвместните ефекти осигуряват интегрирани способности на ВС в тази област.

● Синхронизираност. Синхронизирането на планирането и координирането, провеждани от структурите и дисци-
плините/инструментите на съвместните ефекти е критична за ефективността и ефикасността при функционирането им.

Фази на цикъла на съвместния таргетинг
Съвместният таргетинг по същество е итеративен процес или цикъл, който не е ограничен от конкретна времева 

рамка и чиито фази могат да протичат едновременно и паралелно. Процесът, чрез който целите, указанията и наме-
рението на командира се транслират в изпълними действия се нарича „цикъл на съвместния таргетинг“ (ЦСТ) (фиг. 2). 

Фиг. 2. Цикъл на съвместния таргетинг 

За да се гарантира, че ЦСТ е съобразен с всеобхватния подход, всяка една от изброените по-долу негови фази 
трябва да се изпълнява в съответствие с принципите на съвместните ефекти:

● Анализ на целите, указанията и намеренията на командващия на съвместните сили. Съвместният таргетинг се 
извършва в съответствие с политическите и стратегическите заповеди и указания. Заповедите и указанията се основа-
ват на работата по СЕ, извършена през мирновременния период, и са обект на предварителното планиране, описано 
в НП-5. Посредством първия етап от ЦСТ на основата на сравнителен анализ на целите, указанията и намерението на 
командващия на Съвместното командване на силите (КСКС) с утвърдените от стратегическото ниво групи цели и обек-
ти на въздействие се създават специфични ефекти, координирани с всяка от дисциплините от съвместните ефекти.

● Разработване на целите. При тази фаза трябва да се определят подходящите цели, върху които трябва да бъде 
въздействано, за да се постигнат целите на КСКС. По време на разработването на целите, въпросите свързани със 
съпътстващите загуби и други нежелани ефекти трябва да бъдат взети предвид по време на етапите на номинация и 
приоритизиране. Всеки един от етапите на разработването на целите (анализ на целите, потвърждаване на предназ-
начението на целите, утвърждаване на целите, номиниране на целите, приоритизиране на целите) трябва да включва 
интеграция и синхронизация с всички дисциплини на СЕ.

● Анализ на способностите. През тази фаза се анализират приоритизираните цели и се предлага на КСКС син-
хронизирана комбинация от най-подходящите способности, които трябва да бъдат приложени за да се генерират необ-
ходимите смъртоносни или несмъртоносни ефекти за постигане на неговите цели. Оценката на съпътстващите загуби 
остава критичния компонент на анализа. Всички дисциплини на СЕ трябва да бъдат въвлечени в този процес, като СО 
се явяват фокуса при определянето на надеждността за постигане на желаният ефект.
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● Планиране на силите и възлагане на задачата. Тази фаза интегрира резултатите от анализа на способностите 
и по-нататъшните оперативни съображения.

● Планиране на мисията и нейното изпълнение. Тази фаза включва планирането и изпълнението на тактическите 
действия и е отговорност на командирите на компоненти. Съвместните операции като елемент от ЦСТ позволяват 
оптимално разпределение на ресурсите приоритизирани за конкретната фаза на операцията.

● Оценка, мерки за ефективност на въздействието. Фазата на оценяването е интегрална част от процеса на СЕ. 
Тя осигурява мерки за ефективност, без които командващия и структурите допринасящи към процеса на съвместните 
ефекти не могат да осигурят правилната оценка на прогреса на операцията.

Фиг. 3. Връзка между оценка на ефективността и оценка на изпълнението

На най-ниското ниво, компонентното, резултатите от ЦСТ се трансформират в действия, изпълнявани от тактическите 
формирования, явяващи се най-ниското ниво в причинно-следствената верига. Ефектите са следствие на осъществените 
действия. В рамките на приоритетите установени от КСКС командирите на компоненти разпределят своите приоритети, 
определят ефектите, които трябва да се генерират, и които осигуряват връзката между действията и целите.

В заключение може да се каже, че съвместните ефекти са елемент от причинно-следствена последователност, 
състояща се от задачи, действия, ефекти, цели и крайно състояние, свързани концептуално с причинно-следствените 
връзки между тях, като основното условие за интегриране на дисциплините/инструментите на съвместните ефекти е 
използването на всеобхватния подход към всяка една от фазите на ЦСТ.

Подходите за планиране на операции във всички времеви перспективи, отчитащи системния цикъл на решение 
разширяват, допълват и осигуряват взаимосвързаност между оперативното планиране, планирането за синхронизира-
не на кампанията и планирането на текущите операции. 

По този начин процесът на планиране на операциите се фокусира върху пълно интегриране на усилията на всички 
участници на всички нива на командване и управление и осигурява реализирането на основната стратегия, като я 
транслира в конкретни задачи и действия, посредством прилагане на способа „от стратегия – до задача“.
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Разчетът на средствата за въздействие е процес на определяне на типа и количеството на средствата за въздействие, 
необходими за постигане на желаната степен на поражение  на дадена цел с отчитане на факторите, влияещи на пора-

зяването – уязвимост на целта, поразяващо действие и надеждност на средството за въздействие, условията на средата 
и точност на попадение. Във ВВК протича таргетинг цикъл, който е интегриран с цикъла на поставяне на задачите и следва 
неговата периодичност. Разчетът на средствата за въздействие се изпълнява във фаза 3 на цикъла, като поддържа изгот-
вянето на Главен план за въздушните операции (ГПлВО), а впоследствие и на ЗВО (NP-3.3А, 2020).

Извършването на подобен анализ се характеризира със своята комплексност, което изисква използването на зна-
чителен работен и времеви ресурс. Това произтича от два основни фактора (Dimitrov, 2019, p. 97):

– голямо разнообразие от цели за въздействие;
– наличие на множество варианти за избор на авиационни средства за поразяване (АСП) по тип и количество.
Информационните технологии позволяват създаване и внедряване в практиката на нови решения за модели-

ране на кинетичното въздействие върху заповяданите цели и получаване на достоверни резултати с висока опера-
тивност (Kokudeva, 2019). Това значително повишава ефективността и оперативността на разчета на средствата за 
въздействие с цел подпомагане на процеса за вземане на решение.

Подобно решение е Автоматизираната система за анализ на способностите при таргетинг (АСАСТ). Докладът 
представя резултатите от оценката на приложимостта на системата за разчет на средствата за въздействие и тяхното 
валидиране, извършено в хода на Съвместна оперативна щабна тренировка „Съвместни усилия 20“.

Автоматизирана система за анализ на способностите при таргетинг – АСАСТ 1.0.
Прилаганият към момента подход за разчет на средствата за въздействие във ВВК се базира на графо-аналитич-

ния метод за моделиране на огневото поразяване. Той се основава на функционални зависимости и експериментални 
данни, обобщени в комплект от таблици, графики и номограми. Особеност на метода е неговата комплексност и про-
дължително време за изпълнение.

Информационните технологии позволяват автоматизиране на процеса по разчет на средствата за въздействие. То 
е насочено към създаване на лесен за използване, бързодействащ, изискващ минимално количество входна информа-
ция и осигуряващ достоверни резултати програмен продукт, което е в пълно съответствие със сентенцията, валидна за 
процеса на планиране на операциите – „По-добре е да имаш 70% от решението след 2 минути, отколкото 99% от него 
след 2 часа“ (Burke, McCaskey, 2018, p. 124).

Перспективен инструмент за автоматизиране на разчета на средствата за въздействие във ВВК е представената 
„Автоматизирана система за анализ на способностите при таргетинг“ (АСАСТ).

Системата е симулационнa, позволява въвеждане от потребител на данни за характеристиките на целите, боепри-
пасите и условията на стрелба и изчисляване на вероятността за поразяване (относителната степен на поразяване) на 
целите на желана степен. В нея не се използва класифицирана база данни, което осигурява широк достъп и разпрос-
транение както с цел обучение, така и в хода на учения и тренировки.

На фигура 1 е представен потребителският интерфейс на АСАСТ, който представлява Front-end компонента на 
системата и съдържа три основни модула:

1. Неуправляеми АСП – за въвеждане на данни и получаване на резултати за очакваната ефективност на въз-
действие върху единични, групови и площни цели при стрелба с конвенционални неуправляеми авиационни бомби и 
касетъчни боеприпаси.

ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА „АСАСТ 1.0“ ЗА РАЗЧЕТ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА  

НА ТАРГЕТИНГ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИЯ КОМПОНЕНТ
майор Андон Андонов

Военна академия „Георги Стойков Раковски“, a.andonov@rndc.bg
Резюме: В статията са представени резултатите от експеримент, извършен в хода на съвместна щабна 

тренировка „Съвместни усилия 20“, проведена с обучаем и преподавателски състав на факултет „Командно-
щабен“ на Военна академия „Георги Стойков 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.
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Andon Andonov. APPLICABILITY ESTIMATION OF “ASCAT 1.0” IN THE AIR COMPONENT 
WEAPONEERING AND TARGETING PROCESSES 
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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 System for Capability Analysis and 
Targeting”, version 1.0 in the weaponeering process, as part of the Air Component targeting cycle.
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Фиг. 1. Потребителски интерфейс на АСАСТ, версия 1.0

2. Управляеми АСП – за въвеждане на данни и получаване на резултати за очакваната ефективност на въз-
действие върху единични, групови и площни цели при стрелба с конвенционално управляемо авиационно въоръжение.

3. Снаряди/НУР – за въвеждане на данни и получаване на резултати за очакваната ефективност на въздействие 
върху единични, групови и площни цели при стрелба с авиационно артилерийско въоръжение и неуправляеми ракети.

Back-end компонента е съвкупност от динамични библиотеки, съдържащи математически модели за разчет. Двата 
компонента и техните взаимовръзки са създадени в интегрирана среда за разработване Microsoft Visual Studio.

Входните данни, необходими за работа на АСАСТ са следните групи:
– тип, поразяващо действие и количество на боеприпасите;
– ефективност на боеприпаса срещу избраната цел;
– желана степен на поражение на целта (6 JTCG/ME-88-7, 2013);
– условия на стрелбата, точка на прицелване и точност на попадение;
– гарантирана вероятност за поразяване на целта;
– параметри на траектория на боеприпаса в момента на попадението.
На фигура 1 е представен примерен сценарий на кинетично въздействие с неуправляема авиационна бомба върху 

единична цел. За получаване на крайния резултат са използвани следните стойности на входните параметри:
– групова грешка при стрелба (кръгово вероятно отклонение) = 6,0 m;
– стойност на показателя за ефективност на боеприпаса (приведена зона на поражение на осколъчен боеприпас) 

= 93,0 m2;
– условия на стрелбата – наклонено разстояние 3000 m и ъгъл на попадение на боеприпаса 60°.
В горната част на диалоговия прозорец се вижда стойността 0,4312 (или 43,12%) на вероятността за поразяване 

на целта при този сценарий. Въведена е и стойност 0,9 за гарантираната вероятност (долу вляво), при което системата 
изчислява, че най-малко 4,1 (т.е. 5) стрелби с тези параметри ще са необходими за нейното достигане.

Представяне на резултатите от процеса на валидиране на АСАСТ

Фиг. 2 Етапи на установяване на правдоподобност на симулационен модел

Важна стъпка при разработване на всеки симулационен модел е неговото валидиране, което е третият етап – 
„Симулация и валидиране“, от процеса по установяване на правдоподобност на математическите и симулационните 
модели (фигура 2) (Law, 2015, p. 248).

Валидиране – определяне на точността на представяне на изследвана реална система в зависимост от целите на 
изследването (Law, 2015, p. 247).
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В практиката се прилагат четири основни групи методи за валидиране на математически и симулационни модели 
(Tolk, 2012, p.p. 272-273):

Неформални методи – разчитат на човешката интуиция и субективна оценка без строг математически формали-
зъм. Прилагат се от експертни групи въз основа на техния опит с помощта на сравними решения, които могат да се 
използват за справка.

Статични методи – експертна оценка на характеристиките и дизайна на модела и неговия сорс код, без те да бъдат 
изпълнявани.

Динамични методи – моделът се оценява след изпълнението му в пълен обем и анализ на получените резултати, 
включително чрез сравняване с други модели или наблюдения, проведени за реалната система или процес.

Формални методи – чрез строги математически доказателства за коректност.
За валидиране и оценка на приложимостта на АСАСТ за разчет на средствата за въздействие е приложен дина-

мичен метод, посредством изпълнение на трите модула и Параметричния метод на програмата за различни стойности 
на входните параметри.

Етапът на валидиране включва избор, изчисляване и анализ на стойностите на два критерия за оценка:
1) Функционалност и точност – критерий е относителната грешка при изчисляване на вероятността за поразяване 

РП (относителната степен на поразяване FП). Стойностите на критерия са получени чрез изпълнение на математиче-
ските модели на АСАСТ, а получените резултати (РП АСАСТ и FП АСАСТ) са сравнени с тези от математически моде-
ли, предварително разработени в среда Microsoft Excel, базиращи се на изследваните в достъпната литература, чиито 
стойности се приемат за действителни (РП Еxcel и FП Excel) (Anderson, 2004; Neo, 2013; Levine, 2014; Moon, 2020; Lim, 
2016; Driels, 2019). Целта е да се определи съответствието и степента на достоверност на резултатите от съвместното 
функциониране на Front-end и Back-end компонентите на АСАСТ чрез относителната грешка δХ, изразена в проценти:

2) Оперативност – критерий е относителната разлика във времето за разчет на средствата за въздействие. Стой-
ностите на критерия са получени чрез сравняване на времето за разчет по множество сценарии, при използване на 
математически модел S-3 „Стрелба в серия, единична или площна/групова цел“ на АСАСТ и Excel, изпълнени от един 
и същ обучаем състав. Оценена е приложимостта на Параметричния метод на АСАСТ за изчисляване на РАСАСТ за 
всички възможни пермутации между входните параметри чрез матрица на вероятностите. Целта е да се определи 
относителното време δТ, с което се повишава оперативността на разчет, изразено в проценти:

Използвано е компютърно устройство със следните характеристики:
– Операционна система - Windows 10 Enterprise;
– Процесор - Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz 2.50GHz;
– Оперативна памет – 8.00GB;
– Тип на системата – 64-bit Operating System, x64-based processor.
А) Оценка на функционалността и точността на АСАСТ.
Резултатите от валидирането са представени за всеки от използваните в АСАСТ математически модели с на-

растваща сложност. Относителната грешка е изчислена за десет различни сценария на кинетично въздействие. Тъй 
като представляват чувствителна информация, входните параметри са хипотетични и не са обвързани с фактически 
характеристики на цели за въздействие и АСП.

1) Модел U-1 „Неуправляем боеприпас, единична цел“.
Моделът е предназначен за изчисляване на вероятността за поразяване на единична цел с неуправляем авиацио-

нен боеприпас. Използвани са следните стойности на входните параметри:
– Скорост на полета 400 – 450 км/ч;  – Височина на стрелба 3000 – 3500 м;
– Ъгъл на попадение 60 – 75 град.;  – Групова грешка 10 – 15 м;
– Индивидуална грешка 1 mrad;  – Надеждност на боеприпаса 0,99;
– Приведена зона на поражение (осколъчен) 600 – 1050 м2.
Получените резултати за вероятността за поразяване и относителната грешка от работата на модела са предста-

вени на фигура 3. От графиките е видно, че относителната грешка варира между +1,4% и -2,7%, което е в границите на 
предварително определената в заданието на експеримента стойност от ±5%.

2) Модел G-1 „Управляем боеприпас, единична цел“.

Фиг. 3. Резулта-
ти от валидира-
нето на модел 
U-1
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Моделът изчислява вероятността за поразяване на единична цел с управляем авиационен боеприпас. Стойности-
те на входните параметри за провеждане на експеримента са в следните граници:

– Скорост на полета 450 – 500 км/ч;  – Височина на стрелба 4000 – 5000 м;
– Ъгъл на попадение 60 – 75 град.;              – Групова грешка 5 – 10 м;
– Вероятност за попадение с промах 0,15 – 0,4;
– Вероятност за директно попадение 0,85 – 0,6;
–  Надеждност на боеприпаса 0,98;
– Приведена зона на поражение (осколъчно-фугасен) 600 – 1050 м2.

Резултатите (фигура 4) показват, че относителната грешка не превишава ±5%. По-високи стойности се забелязват 
при сценариите с вероятност за попадение с промах (Гаусово разпределение) 0,4 и вероятност за директно попадение 
– 0,6.

3) Модел U-2 „Неуправляем боеприпас, площна/групова цел“.
Изчислена е относителната степен на поразяване на площна или групова цел с неуправляем авиационен боепри-

пас при следните стойности на входните параметри:
– Скорост на полета 400 – 450 км/ч;  – Височина на стрелба 3000 – 3500 м;
– Ъгъл на попадение 65 – 72 град.;  – Групова грешка 10 – 15 м;
– Дължина на целта 50 – 300 м;  – Ширина на целта 50 – 300 м;
– Индивидуална грешка 1 mrad;  – Надеждност на боеприпаса 0,99;
– Вероятност за попадение с промах 0,15 – 0,4;
– Вероятност за директно попадение 0,85 – 0,6;
– Приведена зона на поражение (фугасен) 600 – 2000 м2.
Стойността на относителната грешка (фигура 5) се променя от +0,58% до +3,03%, като не се забелязва характерна 

закономерност. Точността на модела удовлетворява предварително зададените изисквания.

4) Модел S-3 „Стрелба в серия, единична или площна/групова цел“.
Предназначен е за определяне на относителната степен на поразяване на единична, площна или групова цел 

при стрелба в серия. За валидиране на модела е използван фугасен боеприпас при стойности на входните параметри:
– Скорост на полета 400 – 450 км/ч;  – Ъгъл на попадение 65 град.; 
– Надеждност на боеприпаса 0,98;   – Индивидуална грешка 1,5 – 2,0 mrad;
– Дължина на целта 100 – 300 м;  – Ширина на целта 100 – 300 м;
– Средна височина на стрелба 3000-3500 м; – Групова грешка 10 – 15 м;
– Общо количество боеприпаси 8 – 12;                     – Брой боеприпаси на импулс 1 – 4;
– Дължина на серията 61 – 251 м;   – Ширина на серията 15 м;
– Приведена зона на поражение 600 – 2000 м2.
Изобразените на фигура 6 резултати показват, че относителната грешка при работа на АСАСТ модела в сравне-

ние с този в Excel е от +1,31% до -4,17%. Тя е променлива величина, както по знак, така и по посока, но не превишава 
границата от ± 5%. 

5) Модел C-5 „Касетъчен боеприпас, единична или площна/групова цел“.
Чрез модела се изчислява относителната степен на поразяване на единична, площна или групова цел при стрелба 

в серия с касетъчни боеприпаси. Моделът е проигран за десет различни сценария:

Фиг. 4. Резулта-
ти от валидира-
нето на модел 
G-1

Фиг. 5. 
Резултати 
от валиди-
рането на 
модел U-2
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– Скорост на полета 400 – 450 км/ч;             – Ъгъл на попадение 90 град.;
– Надеждност на боеприпаса 0,96;             – Индивидуална грешка 1,5 – 2,0 mrad;
– Надеждност на суббоеприпасите 0,98;             – Количество на суббоеприпасите 202;
– Дължина на целта 200 – 500 м;             – Ширина на целта 200 – 500 м;
–  Средна височина на стрелба 3000-3500 м;     –  Групова грешка 10 – 15 м;
– Общо количество боеприпаси 1 – 8;             – Брой боеприпаси на импулс 1;
– Дължина на серията 0 – 403 м;             – Ширина на серията 15 м;
– Дължина на схемата на попаденията 150 – 200 м;
–  Ширина на схемата на попаденията 50 – 100 м;
–  Приведена зона на поражение (осколъчен) 396 м2.

Анализът на резултатите (фигура 7) показва, че относителната грешка има положителна стойност, изменяща се 
в границите от +3,09% до +5,18%. Въпреки, че са налице единични превишения над +5%, математическото очаквано 
число на грешката е 4,434%. Следователно може да се счита, че моделът е достоверен. 

6) Модел P-4 „Артилерийско въоръжение/НУР, единична цел“.
Изчислява се вероятността за поразяване на единична цел при използване на авиационно артилерийско или неуп-

равляемо ракетно въоръжение. Критерий за ефективност на боеприпаса при въздействие с авиационно артилерийско 
въоръжение е уязвимата площ на целта в нормална равнина, а с неуправляеми авиационни ракети – приведената зона 
на поражение на осколъчен боеприпас.

Артилерийско въоръжение/Неупралвяеми ракети
– Скорост на полета 400/450 км/ч;
– Наклонено разстояние на стрелба 2000/2500 м;
– Ъгъл на попадение 60 – 70/60 – 70 град.;         – Групова грешка 5 – 7/5 – 7 mrad;
– Индивидуална грешка 1,5/1,5 mrad;             – Надеждност на боеприпаса 0,98/0,98;
– Количество изстреляни боеприпаси 60 – 100/20 – 40;
– Необходимо количество попадения 1 – 3/3 – 7;
– Уязвима площ на целта в нормална равнина 5 – 15 м2;
– Приведена зона на поражение 100 – 300 м2.
Относителната грешка при използване на модела варира в границите от +1,43% до –4,36% с еднократно превиша-

ване до –5,50%. Нейното математическо очаквано число е –1,956%, което потвърждава достоверността на резултатите 
(фигура 8).  

Фиг. 6. Резул-
тати от вали-
дирането на 
модел S-3

Фиг. 7 
Резултати 
от валиди-
рането на 
модел C-5

Фиг. 8. Резул-
тати от вали-
дирането на 
модел P-4
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7) Модел BLDG-6 „Неуправляем/Управляем боеприпас, цел за въздействие –сграда“.
Изчислява се относителната степен на поразяване на сграда с неуправляем и управляем боеприпас. Критерий 

за ефективност на боеприпаса е приведената зона на поражение на сграда при следните стойности на входните па-
раметри:

– Скорост на полета 450 – 500 км/ч;             –  Височина на стрелба 4000 – 5000 м;
–  Ъгъл на попадение 60 – 90 град.;             – Групова грешка 15/5 м;
– Дължина на целта 20 – 25 м;              – Ширина на целта 20 – 25 м;
– Височина на целта 10 – 20 м;              – Надеждност на боеприпаса 0,98/0,98;
– Вероятност за попадение с промах на управляем боеприпас 0,15 – 0,3;
– Вероятност за директно попадение на управляем боеприпас 0,85 – 0,7;
– Приведена зона на поражение 2000 – 2800/1000 – 1800 м2.
Стойността на относителната грешка (фигура 9) се променя от +4,08% до –2,78%, като не се забелязва характерна 

закономерност. Точността на модела удовлетворява предварително зададените изисквания.

Б) Оценка на оперативността на АСАСТ
Резултатите от изследването на оперативността са представени в Табл. 2 и Фиг. 10 за различно количество сцена-

рии, респективно променливи на входните параметри. Поради голямата времеемкост за разчет при работа с математи-
ческите модели в Excel, оценка на оперативността не е извършвана при количество на сценариите, превишаващо 216:

Таблица 1 
Сценарии за оценка на оперативността на АСАСТ

Брой сценарии
Необходимо време за разчета

Относителна разлика, %
ТExcel TАСАСТ

16 40 сек. 6 сек. -85
36 1 мин. 42 сек. 9 сек. -91
49 2 мин. 13 сек. 9 сек. -93
64 3 мин. 00 сек. 11 сек. -94

125 5 мин. 58 сек. 24 сек. -93
216 10 мин. 42 сек. 40 сек. -94

2401 N/A 4 мин. 05 сек. N/A
117 649 N/A 2 ч. 06 мин. 10 сек. N/A

Фиг. 10. Резултати от оценката на оперативността на АСАСТ

Фиг. 9. Ре-
зултати от 
валидирането 
на модел 
BLDG-6
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Изводи
Представените резултати са основа за извършване на обективен сравнителен анализ и оценка на функционал-

ността, оперативността и точността на „Автоматизирана система за анализ на способностите при таргетинг“. Те са 
краен продукт от етапа на симулация и валидиране (фигура 5) на АСАСТ като симулационен модел за разчет на сред-
ствата за въздействие във ВВК. Базирайки се на техния анализ могат да бъдат направени следните изводи:

1) Относителната грешка в стойностите на вероятността за поразяване и относителната степен на поразяване, 
получени при използване на АСАСТ са в границите ±5%.

2) Наблюдават се единични сценарии на превишаване на относителната грешка над условната граница от ±5%, 
което не указва съществено влияние върху функционалността и точността на системата.

3) АСАСТ притежава значително по-висока оперативност от моделите, разработени в среда Microsoft Excel благо-
дарение на Параметричния метод. Относителната разлика в продължителността на разчетите е в рамките на 85% до 
94%, като се увеличава правопропорционално на количеството на анализираните сценарии.

Представеният подход за валидиране на резултатите от работата на „Автоматизирана система за анализ на спо-
собностите при таргетинг“ показва предимствата, които предлага подобна система за автоматизиране на процеса по 
разчет на средствата за въздействие във ВВК. Условие за пълното имплементиране на продукта в практиката е уста-
новяването на правдоподобността на резултатите в процеса на вземане на решение при участието на експертни групи 
от щабовете.
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Натрупаният опит в реализирането на концепцията „Център на тежестта“ от военните конфликти в последните три-
десет години в Ирак, Афганистан, Либия илюстрира твърдението, че интензивността на конфликтите може да се 

запази и дори да се увеличи и след неутрализирането на определения предварително център на тежестта. Във всички 
случаи силите се оказваха ангажирани с бойни действия с остатъчни елементи на бившите режими, които се трансфор-
мираха в съпротивителни групи с разнообразна насока на интересите, връзки, зависимости и мотивационни нагласи. 
Характерът на разбирането за центъра на тежестта се променя във всеки от анализираните случаи. Това води до 
ситуация, при която се изказа предположение, че центърът на тежестта може да се променя в хода на определен кон-
фликт. Както казва един от най-големите специалисти по проблематиката Антулио Ечевария „Концепцията за центъра 
на тежестта е неприложима, когато противниковите елементи не са достатъчно свързани“ (Ечевария, 2003). 

Определено сегашното доктринално използване на концепцията за центъра на тежестта в този му вид изглежда 
неподходящо. Какви са причините за това? Какви са подходите за определяне на центъра на тежестта и доколко са 
ефективни те? Изследванията в тази област показаха, че научната общност е навлязла в проблема в дълбочина. 
Проблемът и неговото изследване са значими, защото „Конструкцията на ЦТ е полезна като аналитичен инструмент, 
който помага на командващия на съвместните сили (КСС) и неговия щаб да анализират приятелски и противникови 
източници на сила, както и слабости и уязвимости. Този процес не може да се приема лекомислено, тъй като грешното 
заключение в резултат на лош или прибързан анализ може да има много сериозни последици, като невъзможност за 
постигане на стратегически и оперативни цели на приемлива цена“ (Eikmeier, 2014). 

Докладът цели да покаже положителните и отрицателните страни и критичните моменти при прилагане на центъра 
на тежесттта като двеста годишна концепция в съвременни условия. Той е предназначен, на първо място, за запоз-
наване на офицерите, занимаващи се с планиране на стратегическо, оперативно и тактическо ниво с проблемите, с 
които им предстои да се справят. Втората посока на фокусиране на вниманието на научната и приложната общност 
в сферата на планирането е да станат известни по-голямата част от основните подходи, прилагани за определяне на 
центъра на тежестта. Да бъдат дефинирани техните силни и слаби страни. Да се селектира оптималния, към момента, 
подход за определяне на центъра на тежестта.  

Основната теза на този доклад е, че концепцията Център на тежестта (ЦТ) има своето място в оперативното 
изкуство, а основата на бъдещата реализация на тази концепция е прилагането на методика за анализ на центъра на 
тежестта, базирана на мрежовия подход. 

Изследването премина през три основни етапа.
Първи етап – валидност на концепцията. Основание за включването на този етап беше фактът, че множество 

автори подлагат на критика и се съмняват в приложимостта ѝ днес. Така, посредством прилагане на ретроспекция и ло-
гическа индукция, се потвърди, че центърът на тежестта все още има достатъчно „тежест” сред научните и приложните 
среди. Доказателство за това, на първо място, е фактът, че в последните години концепцията ЦТ постоянно е „център“ 
на внимание, макар да си спечели множество критици. Те могат да бъдат разделени на три основни групи. 

 Отявлени противници. Много критици твърдят, че ЦТ е без значение и го отхвърлят по една или друга причина. Те 
го отхвърлят, защото това е неуредена теория, толкова абстрактна, че е безсмислена. 

Практикуващи критици, които претендират, че концепцията за ЦТ е неуредена теория, за което имат валидно 
основание. Десетилетия на литературни дебати за това как концепцията е подложена на постоянната промяна на де-
финициите въз основа на метафори, а не на логика, са оставили общността ангажирана с отговорностите за планиране 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНТЪРА НА ТЕЖЕСТТА ПОСРЕДСТВОМ 
МРЕЖОВ АНАЛИЗ
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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, 
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объркана. Объркването е в основата на аргументацията на практикуващите против концепцията. 
Философи, които не вярват в полезността на концепцията. Те твърдят, че самата концепция е в ущърб на мисле-

нето и доктрината и не трябва да бъде прилагана. Сърцевината на техния аргумент е, че една военна концепция от 
прединдустриалната епоха е твърде познавателна, твърде ограничаваща в епохата на мрежовите системи в световен 
мащаб (Eikmeier, 2017).

Други автори атакуват не само ЦТ. Те се съмняват в достоверността и авторството на Клаузевиц, на трактата „За 
войната“. „Проблемът е, че в своята основа теорията на Клаузевиц има четири пукнатини. „За войната“ подлежи на 
съмнение както по отношение на авторството и редактирането, така и със слабо развитата теория, необходимостта от 
разчитане на метафори и непрекъснато развитие на значението, контекста и превода. Тези четири пукнатини компро-
метират доверието в Клаузевиц и подкрепят необходимостта от „развод“ (Eikmeier, 2013).

Но основният въпрос на изследването не е в това имат ли доверие някои в автентичността на авторството, а дали 
и под каква форма се прилага определянето на центъра на тежестта в съвременното военно дело. В това се заключава 
вторият етап на изследването – подходи, прилагани за определяне на центъра на тежестта. „Общото между всички 
подходи е, че всеки ЦТ, който командирът реши да повлияе, винаги трябва да бъде свързан с една или повече цели. 
Ако целта се промени, ЦТ може също да се промени. Центровете на тежестта могат да се появят или да се променят 
във времето. Това е така, поради взаимодействието на приятелски, противникови и други сили в оперативната среда” 
(US Air force doctrine , 2016).

В този цитат най-добре е формулиран другият основен проблем, който не дава сигурност в концепцията. Прило-
жимостта и комплексността на инструментариума, подхода за определяне на центъра на тежестта. Изследването на 
литературни (научни и доктринални) източници показва множество от подходи, които се предлагат и прилагат в прак-
тиката, в зависимост от нивото, философията и методологията на планиране. Най-често използваните и дефинирани 
в доктринални документи подходи са четири.

Съвместният модел. Моделът, възприет в множество доктрини за планиране, включително и националната пуб-
ликация Доктрина за планиране на операциите, НП-5 (издание А), моделът Стрейндж, по името на разработчика му 
д-р Джо Стрейндж. Представената от д-р Джо Стрейндж мрежа от шест кутии е стандартният инструмент, използван 
от НАТО и много други национални военни доктрини като алгоритъм за определяне на ЦТ. Тя се базира на следната 
общоприета в почти всички доктринални документи дефиниция „Центровете на тежестта се дефинират като характе-
ристики, способности, условия или места (източник на сила), от които дадена страна (съюз, военна сила, участник или 
група участници) придобива своята свобода на действие, физическа сила или желание за борба. Центърът на тежестта 
е основен източник на сила или мощ за постигане на определена цел. Правилното определяне на ЦТ на собствените 
войски спомага да се оценят уязвимите им места и да се осигури тяхната защита. Основната задача на процеса на пла-
ниране на операции е правилно да се определи ЦТ на противостоящите сили и как той най-добре да се неутрализира, 
за да им се попречи да постигнат своите цели, като същевременно се осигури защитата на собствения ЦТ за постигне 
на собствените цели“ (Доктрина за планиране на операции , 2017).

 Предимството му е, че това е интелектуално завършен начин на анализ на ЦТ. Ясно се отнасят критични елемен-
ти към уязвимости чрез логическа причинно-следствена верига. Той е одобрен през съвместна доктрина и се препода-
ва под някаква форма в повечето, ако не всички, училища.

Недостатъци. Това е метод, който може трудно да отговаря на изискването за оперативност – да работи чрез ин-
телектуално усилие по такъв начин, че да води до определяне на изпълними задачи и цели. Ефективното приложение 
на този подход изисква изчерпателно и подробно разбиране на противниковите системи. Правилното му прилагане 
отнема време. Този модел има значителна мощ, но анализаторите понякога могат да се затруднят в извличането на 
валидни критични способности или правилно определяне на критичните уязвимости от критичните изисквания (опитът 
показва, че това са най-често срещаните моменти, при които моделът „се разпада“). Анализаторите трябва да внима-
ват и да бъдат много задълбочени в разбирането на системата, която анализират. Този метод също има тенденция да 
бъде повече трудоемък и с по-висока информационна интензивност и натовареност от другите модели“

Модел на стратегическия пръстен. Този модел е известен също като „моделът на петте пръстена“ и като Warden’s 
Rings на името на неговия разработчик Col (Ret) John A. Warden III. Основната структура на този модел не е на ЦТ сам 
по себе си, а на характеристики общи за всички живи организми. Според автора на модела има един или повече ЦТ 
във всеки пръстен на системите. Това е наистина много прост инструмент за системен анализ, колкото и инструмент 
за анализ на ЦТ. 

Предимствата му са, че този модел показва централната стойност на лидерството като ЦТ – помага да се демон-
стрират влиянието на въздействието върху всички пръстени чрез ефекти върху лидерство. 

Недостатъци. Това модел не прави разграничение между това какво е критично и какво е уязвимо. Всъщност ги 
обърква. Ако се прилага сляпо („ние сме изчертали петте ни пръстена и това са нашите ЦТ“), той може да насърчи ог-
ледално възприемане на противниковата система и да доведе до механистичен и базиран на редукционистки входове 
подход към насочване. 

Модел на стойността на националните елементи на мощта (NEV), известен още като модел на Barlow, по името на 
неговия създател Col (Ret) Джейсън Барлоу. Този модел като цяло е подобение на модела на стратегическите пръсте-
ни, но се стреми да показват по-голяма степен на взаимосвързаност, както и свързаност с външни системи. 

Предимства. Моделът осигурява по-сложен анализ на елементите на мощта на националната държава, отколкото 
го прави моделът на стратегическият пръстен. Той също така отчита свързаността между елементите и субектите, 
външни за системата.

Недостатъци. Моделът е проектиран за оценка на националните системи за сигурност и по този начин може да 
бъде с ограничена стойност в анализиране на неправителствените организации. Освен това, като моделът на стратеги-
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ческите пръстени, той всъщност не предоставя средство за анализ на отделни елементи като системи и по този начин 
може да имат същите недостатъци, които има моделът на стратегическите пръстени.

Метод „CARVER”. Името му идва от съкращение от елементите на метода - Criticality, Accessibility, Recuperability, 
Vulnerability, Effect,  Recognizability. Това е модел, използван в света на специалните сили за подпомагане на планиране-
то и насочването на мисията и може да има известна валидност при оценката на ЦТ. Неговите елементи се използват 
за провеждане на сравнителна оценка на предварително идентифицирани критични елементи, съгласно критериите 
критичност, достъпност, възстановимост, уязвимост, ефективност, разпознаваемост.

 Предимства. Този метод може да предложи полезна информация, повече за това коя CR е уязвима или коя CV 
да атакува, отколкото за това какво представлява COG и как е свързан с останалата част от системата на противника. 

Недостатъци. Това е само инструмент за частичен анализ на ЦТ и трябва да се използва съвместно с други методи 
за подпомагане при определяне на най-изгодните елементи за насочване.

Друго направление на изследването на подходите за определяне на ЦТ е приложимостта на по-конструктивно, а 
не толкова деструктивно въздействие в направление на повишаване на уязвимостта на противника. По отношение на 
това направление гражданското измерение е основен фактор в стабилизиращи операции и рутинните бойни операции. 
Такова направление на анализирането и определянето на центъра на тежестта под формата на определено граждан-
ски аспект е по-добре дефиниран във Field Manual (FM) 3-05.401 – граждански въпроси, тактики, техники и процедури. 
Този аспект явно отсъства във всички разгледани и анализирани по-горе подходи, което означава, че неговото използ-
ване значително се различава от прилагането на центъра на тежестта в духа на действащата, чисто военна концепция.

С отчитане на този допълнителен вариант предложението за създаване на гражданско-военен двойник на сега 
действащата доктрина за центъра на тежестта е представена от майор Ричард Селе в неговата статия Engaging Civil 
Centers of Gravity and Vulnerabilities в списание Military Review през 2004 година. В нея, той приема, че традиционната 
доктрина трябва да се развие, за да отговори на новите изисквания на условията на оперативната обстановка на 
конфликтите. 

Цитираните разработки, дефинираните положителни и отрицателни страни на отделните подходи показват, че 
по-голямата част от предлаганите решения на проблема не са универсални, особено в рамките на хибридните заплахи. 
По наше мнение, съществува един подход, който определено може да реши задачата за свързаност на елементите на 
системите, поставена от Антулио Ечевария. Това е комбинация от два доказани ефективни инструмента, свързани с 
планирането и провеждането на операции, а именно мрежовият анализ и анализът на социални мрежи. 

Третият етап на изследването беше изследване на подхода за определяне на ЦТ посредством съчетаване на 
мрежов анализ и анализ на социални мрежи. Основните направления, в които може да се прилага той във военното 
дело са идентифициране на пропуски, модели, определяне на точки на въздействие, определяне на критични линии. 
По отношение на планирането на операции и създаването на оперативен модел мрежовият анализ може да поддържа 
анализ на центъра на тежестта, анализ на вариантите за действие, анализ на събитията, анализ на модели, анализ на 
ефектите, системен анализ. Нещо повече, той би могъл да се прилага и за трите мисии на въоръжените сили. 

„Комбиниране на няколко подхода за анализ на мрежи може да се използва за анализ на разпространение на бо-
лести, зарази и епидемични мрежи, използвайки източниците на зараза (водни басейни, институции, общества), връз-
ките, влиянията и взаимоотношенията между хората (АСМ), възможностите за придвижване (АТМ) и др. фактори. Тези 
приложения далеч не изчерпват възможностите, които дава подхода. Важно е да се отбележи как използването на този 
подход подпомага изброените дейности както директно, така и индиректно, чрез подпомагащи анализи: анализ на цен-
търа на тежестта, анализ на вариантите за действие, анализ на събитията, логистични способности“.(Христов, 2020)

От друга страна анализът на социалните мрежи е инструмент за представяне на група от индивиди или групи от 
гледни точки на теорията на мрежите, при която всеки обект (група или индивид) е представен като възел и връзките 
като приятелство, родство и други асоциации между тези обекти. Все повече изследвания се фокусират върху много-
странния характер на взаимоотношенията между индивидите в рамките на групата, системата. Във всяка група члено-
вете могат да бъдат свързани с взаимоотношения с различна сила, включително семейни, религиозни, икономически, 
родствени, племенни и други. Тези взаимоотношения наричаме връзки, които в определено съотношение формират 
степен на централност. Степента на централност е характеристика на системата, която зависи от броя на директните 
(преките) връзки, които има дадена единица в мрежата. Степента на централност е проста мярка за броя на възлите, 
към които е прикрепен определен възел. 

Това налага фокусиране на вниманието при формирането на всяка представа за работа на системата, основана 
единствено на степента на централност. Значението на степента на централност се състои в това, че тя се разглежда 
като важен показател за комуникационния потенциал на възела. Ефективността на този подход се доказва все по-често 
и се счита, че той трябва все по-широко да се прилага в процеса, наречен съвместна операция на въоръжените сили. 
Той е най-приложим при визуализране и разбиране на средата, моделиране на операцията, определяне на центровете 
на тежестта. Един от начините да се визуализира и осмисли оперативната среда е набор от взаимодействащи системи, 
които ни помагат да направим описание на оперативната среда. Това не е нов подход, както вече изяснихме, но се 
прилага рядко във военните среди. 

Задължително е да се отбележи, че тук не става въпрос за системен инженерен подход към военните операции. 
Докато някои системи са относително статични, много системи в оперативната среда, по своята същност, са сложни и ди-
намични. Повечето системи често могат да имат непредсказуемо, изненадващо и неконтролируемо поведение. Военната 
операция, особено съвместната, се развива не като инженерно решение, тъй като силите се адаптират към системите 
(противостоящи или неутрални), които също се адаптират една спрямо друга и към съвместните сили. Ето защо тук са 
важни творческото въображение, преценката, опитът и уменията на участващите в процеса. Именно тук е областта на 
приложение на мрежовия анализ и анализа на социалните мрежи, насочени към разбиране на оперативната среда. 
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Най-често срещаните задачи, свързани с разбирането на средата са проблеми в типова група от системи, обикно-
вено обобщени с акронима ПИВИСИ (политически, икономически, военни, информационни, социални, и инфраструк-
турни). Посредстом нея може да се обхванат по-голяма част от аспектите на средата на развитие на проблемната 
ситуация и то на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Основните елементи, които се търсят, анализират 
и предвиждат ефектите от техните влияния върху системите при анализа на система ПИВИСИ са три. Системните 
взаимоотношения – това са връзките, които свързват взаимодействието на участниците, които изграждат системата. 
Системните възли – са материалните, веществените елементи в една система, която може да бъде „насочена“ към 
действие, като хора, материали и съоръжения. Връзките, които са поведенческите или функционалните отношения 
между възлите, като командна организация или организация с контролна функция, която свързва по-висшестоящото 
с подчиненото. 

Анализът на възлите и връзките във всяка макросистема показва, че възлите в една система могат да взаи-
модействат с възли в други системи. Тези връзки трябва да се опишат, за да се осъзнаят, анализират и разберат. 
Оперативната среда, в която ще действат въоръжените сили е комбинация от съставните части на всички възли и 
връзки – приятелски, противникови и неутрални в различните системи ПИВИСИ – които са от значение за съвместната 
операция. Анализът на всички възможни възли и връзки в оперативната среда би бил непреодолима задача за щатния 
планиращ състав. Това не е и необходимо на командващия, защото не всички възли и връзки имат отношение към 
предизвикателството моделиране на операцията. Той и неговият щаб трябва да развият своето разбиране достатъчно 
подробно, за да идентифицират съответните системи, подсистеми, възли и потенциални ключови възли. 

Тяхната визуализация е опростяване на начина, по който графиката на системата може да подчертае възлите и 
връзките свързани с дадена операция. В началото на операцията тези възли и връзки съставляват съществуващата 
метасистема на средата. Описването на съответните системи трябва да се извършва в достатъчна степен на подроб-
ност, за да идентифицират потенциалните ключови възли. Това са възли, които са критични за функционирането на 
техните системи. Някои ключови възли могат да станат решаващи точки за военни операции. 

Въпреки това, определянето на ключови възли е по-ясно и недвусмислено в материални системи (като инфра-
структурата), отколкото в човешките системите (като социалните и политическите системи). Необходимо е да се уточ-
ни, че очакваната ефективност на действията в интерес на или срещу ключови елементи от противостоящата или 
собствената система не следва се да приема преждевременно и като даденост. Тъй като анализът продължава, могат 
да използват системи за визуално представяне на възли и връзки, които съдържат центрове на тежестта на различни 
нива – стратегически, оперативен, тактически; силните и слабите страни; критичните изисквания; критичните точки и 
евентуално критичните уязвими места. 

Заключение
Усещането за недостатъците на действащите доктрини трябва да даде тласък за иницииране на процес на кри-

тичен самоанализ и съзидателни действия, необходими за промяна на съществуващите доктрини, за да станат по-съ-
ответстваща на задачите, с които предстои да се справят въоръжените сили. Може да се каже, че увеличаващата се 
неяснота в новата стратегическа среда заедно с факта, че операциите стават все по-многостранни и с участието на 
множество невоенни агенции и организации от всякакво естество, налага да се съсредоточат усилията в това направ-
ление. Следователно идеята, че определението на доктрината за центъра на тежестта следва да бъдат адаптирана 
по някакъв начин е напълно логична. И връщайки се към уводния цитат на Антулио Ечевария „Концепцията за центъра 
на тежестта е неприложима, когато противниковите елементи не са достатъчно свързани“, бих добавил, когато не са 
констатирани в достатъчна степен връзките и зависимостите между тях. А инструментът за това е мрежовият анализ.
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Едно от предизвикателствата пред специалистите в системите за отбрана е да се разглеждат възможности за под-
държане на военни способности в дългосрочен план на базата на интегрирането на съществуващи системи (нами-

ращи се на въоръжение в момента) с такива системи, които все още не са замислени. За тази цел е нужен цялостен 
поглед върху работата не на една отделна система, а на системата от системи (СоС), от която тя е част, както и да се 
познават протичащите в нея процеси. Самите процеси са важна част от проектирането и осигуряването на системите, 
но управлението на способностите на СоС в дългосрочен план изисква иновативност, приемане на несигурността и ри-
ска, отвореност за непрекъсната промяна, както и цялостен поглед в перспектива. Обикновено се изисква системната 
идентификация (или идентифицирането на системите) да се основава повече на поведенческия подход, отколкото на 
структурния, т.е. изисква се различен начин на мислене от традиционното проектиране на отделните системи.

Проектирането на големи СоС за отбраната е все още в етап на развитие и е необходимо да измине време, за да 
се установят добри практики и да се натрупа опитност. Поуките от практиката, от своя страна, е необходимо да бъдат в 
отговор на посочените трудности, което насочва към необходимостта от изследване при проектирането на СоС, с цел 
да се избегнат вече съществуващи проблемни области. Някои от тях са пряк резултат от управленската и оперативната 
независимост на съставящите СоС системи, други от проблемните области се отнасят до технически трудности свър-
зани с интегрирането, тестването и възникването на внезапни промени, а трети са свързани с въпросите за глобалното 
системно мислене. 

В този доклад се разглежда системното мислене по отношение на големите СоС, представят се мисловните мо-
дели, които проектиращите е необходимо да поддържат относно системите, като се отбелязва и важността на ситуа-
цинната осведоменост в СоС. Успоредно с това се разглежда и естеството на взаимоотношенията в СоС – формални и 
неформални, но за постигане на целите на самата система е необходимо всички от тях да функционират. В заключение 
се разглежда важността от проектирането или структурите (архитектурите) в управлението на СоС, по-специално, 
препоръчва се приемането на отворени архитектури като средство за изграждане на ефективна СоС. 

За конструирането на една голяма СоС е необходимо разработващите я, както и работещите с нея, да имат под-
ходящ начин на мислене (определен модел на мислене). В такъв случай обичайните практики при системното проекти-
ране разглеждат отделната система като система от интереси (СоИ), която трябва да посрещне оперативните цели, за 
което обикновено са необходими използването на функции от други системи (извън СИ), които се наричат активиращи 
системи. Проектиращите системата (системни инженери) създават общ документ за контрол на интерфейса (ДКИ) 
(Interface Control Document (ICD), за да се уточни взаимодействието на основната система и активиращите системи. 
В този случай оперативната цел е постижима само като резултат от взаимодействието на няколко системи в подхо-
дяща конфигурация. Всяка съставяща система има свой собственик и своя оперативна цел или цели, но в контекста 
на голямата СоС отделните оперативни цели са подчинени на общата системна цел. Съставящите системи могат да 
имат техни собствени активиращи системи, необходими за постигане на собствените им индивидуални цели, но част 
от тези активиращи системи могат да бъдат споделяни. А самите активиращи системи могат да формират част от СоС.

Работещите с големи СоС, както проектиращи, така и оператори на системата, е необходимо да разпознават, че 
системата, която е под тяхно правомощие, е участник в изпълнение на общата цел на СоС и че общото представяне 
трябва да се оценява на по-високо ниво от съставящата система. Те разпознават също така, че промените в тяхната 
система ще имат въздействие върху другите части от състава на СоС и тяхната система ще бъде повлияна от проме-
ните на всяко друго място в СоС. Разбирането или поне оценката на това какви могат да бъдат тези ефекти зависи от 
ситуационната осведоменост (информираност) в СоС. 

ПОДХОДИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМА ОТ СИСТЕМИ 
В ОТБРАНАТА

подполковник д-р Петрана Кокудева
Резюме: Подходите при изграждането на система от системи в отбраната се развиват, като  

същевременно  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. 

Ключови думи: системи, управление на системи, архитектури.

Lt. Col. Petrana Kokudeva, PhD. APPROACHES TO BUILDING A SYSTEM OF SYSTEMS IN 
DEFENSE

Abstract: 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 SoS is to use open architectures 
and to ensure modular construction of the systems involved in the construction of SoS.

Key words: systems, SoS, management of SoS, architectures.
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Тъй като отделните оператори вътре в СоС имат много по-задълбочени познания за съставящите системи от ос-
таналите, то е важно да се разбере напрежението, под което тези хора работят и вземат решения. Занимаващите се с 
обучението им използват така нареченото „обучение с двойна верига“, при което коригирането на грешките се постига 
чрез адаптиране към основните норми, политики или цели на организацията, вместо просто да се направи корекция в 
текущата организационна рамка. По този начин, когато участващият в СоС взема решения за работата на системата, 
ще разглежда всички включени съставящи системи, а не само тези от тях, които познава добре. Натрупаният опит при 
проектирането ни учи да развиваме системите в изолация като самостоятелни обекти, а проектирането на СоС трябва 
да ни научи да разработваме съставящите системи, имайки предвид техния набор от взаимовръзки и взаимодействия. 
Дори и с тази перспектива, е необходимо да се отчете, че има допълнителни непредвидени взаимовръзки, които могат 
да се осъществят.

Възможностите на проектираната СоС трябва да бъдат разпознати от разработчиците и доставчиците. В най-общи 
линии, клиентът като заявител посочва своите изисквания за изграждане на система, която да извършва определен тип 
задачи – например да изпълнява А, Б или С. Но като заявител, той не знае, че вече съществуват системи Б и С, които 
удоволетворяват неговите изисквания и всичко, което е нужно е да се създаде система А, изпълняваща посочените 
функции и след това да се постигне такова взаимодействие между системите А, Б и С, което да удоволетвори заявени-
те изисквания от клиента. Тази способност да се създават нови, различни функционални цели от вече съществуващи 
системи, които обаче си взаимодействат по нов начин, е една от способностите на големите СоС и се използва все 
повече при съществуващи икономически рестрикции или като въпрос на целесъобразност.

След като се определи, че разглежданата система всъщност е СоС, е полезно да се разгледа какъв точно е нейни-
ят тип, което е и един от факторите, отчитани при избора на подход за проектирането на системата. Необходимо е да 
се отбележи, че СоС рядко може да се разглежда или определи само като един тип (директна, познавателна, виртуална 
или случайна), а по-скоро ще съдържа части и характеристики от повече от един тип. Независимо от това, винаги един 
от типовете е преобладаващ, а това се свърза с оперативната цел на СоС, и всъщност именно този преобладаващ тип 
е важно да бъде идентифициран. Обхватът на опциите, достъпни за проектиращия СоС или тези, които ще оперират с 
нея, ще бъде различен в съответствие с договореностите в рамките на разглежданата система.

За всяка една голяма СоС е от изключителна важност нейната организация и организираност, поради необходи-
мостта от управленска и оперативна независимост на самата система. Разглеждайки системата за отбрана като СоС, 
то тогава социалните, политическите, икономическите и други нетехнически съображения трябва да се разбират като 
основни за развитието и функционирането на системата. В този случай от съществено значение е организациите, 
които допринасят за развитието на системата да имат екип с мултидисциплинарен опит, който да управлява правилно 
възникващото поведение.

Друга гледна точка при организацията на СоС, е тя да се представи като мрежа от взаимоотношения и взаимовръз-
ки. В този случай взаимовръзките и отношенията между някои системи ще бъдат определяни с официални договори, а 
между други системи, част от СоС, тези отношения ще бъдат неформални и често базирани на доверие.

За мрежовите способности, връзките в СоС се основават на оперативната съвместимост при преноса на данни, 
информационните услуги и приложения. Като цяло, на всяко ниво съществуват стандарти, но стандартизирането на 
по-високото ниво е по-трудно, тъй като може да включва хармонизиране на различни документи или доктрини или дори 
споделяне на различни цели. За разлика от горните нива, по-ниските могат по-лесно да бъдат определени и наблю-
давани, но по-нататък в спектъра на оперативната съвместимост съществува повече неяснота в спецификацията. В 
този случай е възможно компонентите с по-висока оперативна съвместимост да не бъдат изобщо посочени, а да бъдат 
взети на доверие (или по предположение).

Добра практика е да се гарантира, че пълният обхват на взаимоотношенията между системите се разбира правл-
но, а когато е възможно, е официално съгласуван. От една страна, откритостта със съвместните системи е добре, тъй 
като дава възможност за повишена споделена информираност за работата на СоС, а от друга – операторите трябва да 
защитават информацията, която получават чрез мрежата на системата.

Една от основните причини за затруднения при експлоатацията на СоС е липсата на споделена ситуационна 
осведоменост (информираност) от участващите в тази система. Този проблем е свързан с механизмите за оперативна 
съвместимост, но също така се определя и от желанието на участниците в СоС да споделят информация. Ситуацион-
ната осведоменост изисква редовно предоставяне на необходимата, подходяща информация, както и споделяне на 
информация за текущата ситуация с другите участници в СоС, което се определя като изключително добра практика. 
Операторът на една съставяща СоС система трябва да информира другите оператори за състоянието на неговата 
система, както и за това какви действия предстоят.

Същността на СоС се състои в ефективната оперативна съвместимост между съставните ѝ системи и един от 
начините за осъществяване на това е употребата на отворени архитектури. Гъвкавостта се определя като: „способ-
ността за постигане на желания ефект, справяне и/или използване на промените в настъпилите обстоятелства“ (NATO 
STO, 2014). Промяната на конфигурацията в СоС обикновено се извършва, за да се подобри нейната ефективност, 
а гъвкавостта е ключова мярка за това. За да се получи тази гъвкавост, е необходимо първо да се прогнозира точно 
и своевременно ефектът от реорганизирането на съставните системи и второ, системата да е способна да извърши 
реорганизацията своевременно и точно. Именно отворените архитектури са едно от средствата, с които това може да 
се постигне.( Henshaw, 2011) 

В рамките на системата за отбрана могат да се представят три вида гъвкавост:
– оперативна гъвкавост: изисква се, за да се даде възможност на гъвкавите модулни групи да се конфигурират и 

преконфигурират с цел да се отговори на бързо променящите се оперативни изисквания;
– техническа гъвкавост: изисква се, за да се даде възможност за по-бързо и ефективно надграждане на системите, 
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особено по отношение на въвеждането на технологии; това трябва да подкрепя оперативната гъвкавост;
– търговска гъвкавост: необходима за постигане на приемливи цени и въвеждане на иновации при реализация на 

обществените поръчки.
Всяка една от посочените три гъвкавости може да се постигне чрез прилагането на отворени архитектури. Под 

отворена архитектура се разбира отворена спецификация на структурата на система или система от системи, с цел 
придобиване на определени способности. Като цяло отворената системна архитектура трябва да позволява лесно 
подобряване и актуализиране на системните възможности, чрез добавяне или промяна на компоненти.

Съществуват редица предизвикателства, които се свързват с използването на отворени архитектури, но все пак 
могат да се откроят два елемента на добри практики, които се свързват с проектирането на СоС:

1. Използване на проектиране на системи на модулен принцип.
2. Да се приеме използването на отворена стратегия при възлагането на проектиране на системи, така че да 

се публикува достатъчно информация за отделните модули, което ще даде възможност друг модул (или система), 
предоставен от една организация, да бъде директно заменен от този, предоставен от друга. Допълнителна полза е, че 
интерфейсите между отворените архитектурни модули се установяват по-лесно, така че свързаният набор от модули 
има по-малък риск от неочаквано поведение.

На базата на различни изследвания, проведени в държави членки на НАТО, могат да се обобщят няколко прин-
ципа при СоС, които се отнасят до връзката между доставчик и ползвател и се основават значително на принципите 
на откритост:

● Първият принцип се отнася до обединяването на отбранителната система, което е свързано със съвместното 
поведение (между потребител и доставчик) и се основава на установяването на рамка за управление, която осигурява 
съвместни цели и приоритети от страна на потребителя.

● Вторият принцип насърчава вземащите решения да минимизират разнообразието на броя на различните сис-
теми, които изпълняват една и съща (или много сходна) задача. Това ще позволи по-бързо преконфигуриране, когато 
системите трябва да бъдат заменени или допълнени в СоС.

● Третият принцип насърчава проектирането на системите да позволява тяхната повторна употреба. В случай на 
финансова ограниченост това е особено важно, но има и друг аспект, който се отнася до използването на изпитани 
вече системи, така че СоС ще има по-малък риск от ненадеждност (особено по отношение на неуспешна оперативна 
съвместимост), тъй като новите системи се нуждаят от задълбочени тестове преди въвеждането.

● Четвъртият принцип е тясно свързан с третия и се отнася до изграждането на СоС с доказани вече решения, 
вместо винаги да се започва с ново проектиране. 

● Принцип пет е да се проектира с цел постигане на гъвкава оперативна съвместимост. Това е едновременно тех-
ническа и процесна грижа и има за цел да увеличи максимално възможността новите системи да бъдат разположени в 
рамките на различни съществуващи СоС.

Посоените по-горе принципи трябва да бъдат балансирани от необходимостта да се поддържат защитени систе-
ми, но като цяло приемането на отворени и съвместни подходи е съществена съставка за разработването на ефек-
тивни СоС.

В заключение могат да се обобщят следните стъпки при подходите за изграждане на СоС:
● Да се установи, че участниците в СоС разпознават, че това е СоС, за разлика от една система. Един от начините 

за постигане на това е чрез обучение и насърчаване на критичното мислене.
● Да се установи от кой тип е разглежданата СоС. Това е от съществено значение за разбирането на правомо-

щията и, следователно, структурите за вземане на решения в СоС, както и от гледна точка на разбирането за риска.
● Да се наложи фокус на взаимоотношенията между системите, т.е. проектиращите СоС се занимават с взаимо-

действията между системите, а не с вътрешната работа на съставните системи.
● В СоС съществуват както формални, така и неформални взаимоотношения, доверието е важен аспект на екс-

плоатацията на СоС, това е важен въпрос по отношение на управлението на информация, върху която се вземат 
решения.

● Споделяне на информация с останалите участници, за да им се предостави ситуационна осведоменост. Важно 
е участниците в различни части на СоС да имат споделено разбиране за нейното функциониране. Добра практика е да 
се гарантира, че състоянието на системата и това какви ще бъдат следващите действия ще бъдат споделяни с други 
системи, с които разглежданата взаимодейства.

● Разпознаването, че много въпроси за СоС са нетехнически (т.е. социални, политически, икономически и т.н.). 
Голяма част от добрите практики при проектирането на СоС са фокусирани върху нетехническите аспекти, не защото 
техническите аспекти са маловажни, а защото нетехническите аспекти водят главно до откази и неочаквано възниква-
що поведение.

● За да се вземат решения за преконфигуриране на СоС и да се отговори на преобладаващите условия, от съ-
ществено значение е да се разбере поведението на съществуващата СоС, така че да могат да се разгледат подходящи 
опции за преконфигуриране и да се предвидят или поне да се очакват произтичащите от това поведения.

● Да се изграждат съставните системи въз основа на модулна архитектура, защото това прави промените по-лес-
ни за изпълнение и може да позволи по-бързо преконфигуриране.

● Да се използва отворен архитектурен подход, когато е възможно. Отворените архитектури позволяват търгов-
ска, техническа и оперативна гъвкавост в СоС.
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● Да се използват отворени стандарти, за намаляване на риска от проблеми с оперативната съвместимост между 
съставните системи.

● Повторно използване на системи и решения, когато е възможно (включително на архитектурни модели), трябва 
да се използват изпитани решения, за да се намалят рисковете, да се намалят разходите (свързани с новите разработ-
ки) и да се намали разнообразието, за да може бързо да се постигне преконфигуриране.
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Още от древността хората създават същества по свое подобие и вярват, че притежават интелект: в Египет и Древна 
Гърция се издигат в култ образи на животни, като съществуват легенди за създаването на хуманоидни роботи. 

През XIX и XX век се издават художествени произведения, в които се разказва за изкуствено създадени същества, 
като Франкенщайн на Мери Шели и R.U.R. на Карел Чапек. В историите на тези същества се разказва за надеждите, 
страховете и етичните съображения, които касаят и темата за изкуствения интелект (ИИ).

През последните десетилетия интелигентните машини намират все повече приложения в обществения живот. 
Инвестициите и плановете в тази сфера са все по-мащабни. Една от областите с най-динамични промени е отбраната, 
като в нея се наблюдава своеобразна надпревара за по-бърз напредък във водещите технологии.

За да се очертаят особеностите и тенденциите в използването на изкуствен интелект в отбранителната сфера, 
е необходимо да се анализират същността на понятието „изкуствен интелект“ и възгледите за приложението му в 
отбранителната сфера.

Терминът „изкуствен интелект“ е въведен през 1956 година от Джон Маккарти. През последвалите десетилетия ИИ 
навлиза успешно в редица сфери, като логистика, извличане на данни, медицинска диагностика, машинно обучение, 
интелигентно преподаване, ситуационни разсъждения, планиране, разбиране на естествените езици и превод, вирту-
ална реалност и други. Успехът на това развитие се дължи на няколко фактора: увеличаващата се изчислителна мощ 
на компютрите (Закон на Мур), полагането на усилия при разрешаване на специфични подзадачи, създаване на нови 
връзки между областта на изкуствения интелект и други области при работата върху специфични проблеми, както и 
посвещаването на учените на създаването на солидни математически методи и строги научни стандарти (Наков, 2019).

Определението за ИИ го характеризира като клон на компютърната наука, който се занимава с автоматизиране 
на интелигентно поведение. Изкуственият интелект е наука за концепциите, методите и средствата за създаване на 
интелигентни компютърни програми и изследване на естествения интелект чрез компютърни системи. Общи за пове-
чето подобласти на изследванията на изкуствения интелект са задачи като възможностите за планиране, обучение, 
разсъждение, общуване, възприемане, способността за движение и манипулиране на обекти. Към настоящия момент 
ИИ е важен елемент на информационните технологии, използван за постигане на някои от най-големите пробиви в 
областта на информатиката (Форум „Наука”, 2020), (Кокудева, 2019). 

Теорията на изкуствения интелект се основава на хипотезата, че основно човешко качество, като интелигент-
ността, може да бъде толкова точно описано, че да бъде симулирано от машина. Подобни разсъждения, свързани с 
въпросите за природата на разума, могат да бъдат открити в митологията, философията и литературата. В миналото 
обект на оптимистични или критични спекулации, днес ИИ е важен елемент, използван за разрешаване на някои от 
най-съществените задачи в областта на науката.

Бурното развитие на интелигентните машини през последните десетилетия предначертава техния път и все 
по-широкото им използване в сферата на отбраната. Големите държави отделят значителни бюджети за финанси-
ране на проекти за развитие на ИИ във военната област, като целта им е установяването на лидерство в тази сфера. 
Съревнованието не се афишира, но в голяма степен може да се направи аналогия с ядрената надпревара от времето 
на студената война. Основните военни приложения на изкуствения интелект служат за подобряване на командване и 
управление, комуникации, сензори, интеграция и оперативна съвместимост.

Изследователите разглеждат две макрореволюции в развитието на човечеството. Първата е свързана с еволю-
ционното развитие, което дава на хората различен вид социално познание от това, изпитвано от близките отношения 
между конкурентните големи маймуни. Насилието, което е основна характеристика на праисторическото съществува-
не, налага тясно сътрудничество в големи, несемейни групи. Вероятно този процес е катализирал развитието на езика, 
което със сигурност е съвместимо с теорията на Робин Дънбар за клюките. Абстрактната математическа връзка, пред-
ставена от Фредерик Ланчестър, предполага, че по-големите групи печелят съразмерно в битка, където е възможно да 
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се концентрира сила, когато всички останали елементи са равни. Доминик Джонсън и Найл Маккай използват закона на 
Ланчестър, за да разгледат и обосноват човешката еволюция като продукт на конфликти (Johnson D, MacKay N, 2015).

В момента тече втората макрореволюция и тя се случва в резултат на ускореното развитие на технологиите за 
обработка на информация. При нея се оспорва биологичната основа на вземането на решения. В човешката история 
множество други технологии са описани като революционни, включително всякакъв брой оръжейни системи – от лъко-
ве и колела със спици, до подводници и балистични ракети. Такива оръжия са продукти на напреднали култури и могат 
драматично да променят характера на войната и на обществата, които я водят. Тези оръжия изискват внимателно 
мислене във всеки контекст за това как най-добре да се използва стратегия за тяхното използване. Те със сигурност 
усложняват извличането на полезни и трайни стратегически концепции в хода на историята. Но на най-фундаментално 
ниво такава абстракция е възможна точно, защото стратегията е преди всичко психологическа дейност, а човешката 
психология еволюира много бавно. Като отчитаме това, триумфът на Клаузевиц е относително продължителен във 
времето. По-късно, когато навлиза теорията на игрите, анализът на Томас Шелинг напомня, че човешката психология 
не се свежда до моделирането на теорията на рационалния избор. Емоцията и евристиката са продукти на нашата пси-
хология и докато грешното възприемане и изчисления могат да се минимизират, то е трудно да се избегнат ситуации, 
като Кубинската ракетна криза, които могат да въвлекат човечеството в криза от пагубни мащаби.

В хода на човешката еволюция една технология вече е променила в известна степен развитата психологическа 
основа на стратегията и това е писмеността. Според досегашните прогнози ИИ ще доведе до още по-радикална тран-
сформация. Връзката между тях е, че и двете технологии променят развитите ни психологически начини за вземане на 
решения. Развитието на писането, независимо няколко пъти в историята на човека, предоставя начин за извличане на 
познанието и разширяване на информацията във времето и пространството, като по този начин се улеснява специали-
зацията. Писането позволява размисли върху стратегията и катализира технологичните иновации. Информационните 
технологии бяха относително ограничени до съвсем скоро в човешката история. Когато ускориха развитието на компю-
трите, информационните технологии създадоха очакване за радикална промяна в стратегията. Това беше преждевре-
менно. Информационната революция във военното дело промени в някои отношения параметрите на стратегията. Тя 
засили ситуационната осведоменост и позволи по-голяма скорост, точност и концентриране на удара. Страните, които 
го разработиха, значително усилиха бойната си мощ. Пример в това отношение са САЩ в операция „Пустинна буря“ 
през 1990 – 91г., срещу иракската армия. Но е важно да се отчете и фактът, че са налице ограничения както относно на-
личната технология, така и на концептуално ниво, където стратегията, на този етап, остава решително психологическа. 

Всички умни боеприпаси и мрежови сензори по света не могат да определят доколко енергична ще бъде съпро-
тивата от Сърбия на Слободан Милошевич срещу въздушната кампания на НАТО в Косово или да установят колко 
ефективна би била операцията в Афганистан срещу бунтовниците и радикалното движение „Талибан“. На този етап от 
развитието на военното дело недвусмислено всяка автоматизирана техника се нуждаеше от човек, за да избере целта 
или осъществи някаква друга решителна интервенция. 

От една страна, развитието на ИИ може да се разглежда като логично продължение на тази революцията в об-
работката на информация. По този начин ИИ би могъл да се разглежда като поредния инструмент за обработка на 
информация за хората. 

Претенциите за революции във военното дело би трябвало да се анализират скептично, защото често условията, 
които се поставят за въвеждането им са прекалено маловажни. Пример в това отношение са концепциите, които идват 
и отминават с голяма скорост през последните години така, както хибридната война, индиректният подход, всеобхват-
ният подход, войната от четвърто поколение, базираните на ефекти операции и много други. Съществува известна 
вероятност и революцията в стратегията, като следствие от ИИ, да отмине бързо и незабелязано. Но е важно да се 
отбележи, че изкуственият интелект е нещо повече от поредното средство за обработка на информация. 

Триенето на войната и късметът ще останат основни елементи на стратегията, но АИ има огромен потенциал да 
доведе до радикална промяна в решаването на стратегическите въпроси. Като взема стратегически решения от името 
на хората и, още повече, извършвайки това самостоятелно, въз основа на изчисления, които не са в човешките рамки, 
интелигентните машини могат да доведат до всеобхватни последствия. Това би могло да доведе до трансформация 
на обществата, които ги владеят, до промяна на относителната мощ между тях и еволюция на цялостния характер на 
бъдещите конфликти. Въпреки че и досегашните технологии са направили големи промени, изкуственият интелект е 
много по-радикален, защото променя самата основа на стратегическите решения. Машините не използват когнитивна-
та евристика, която информира човешките решения, още по-малко съзнателното отражение, което използваме, за да 
си представим бъдещето или да предвидим това, което противникът може да цели. В такава ситуация, когато интели-
гентната машина иска да действа на всяка цена, за да изпълни зададените от човек цели, е твърде вероятно част от 
комуникацията да бъде „загубена в превода“. Освен това в близко бъдеще действията на ИИ ще останат основно на 
тактическо ниво, но развитието на технологиите и конкурентните взаимоотношения ще доведат до въвеждането на ма-
шинния интелект във все по-високи нива на вземане на решения. Изкуственият интелект сам по себе си не е технология 
за оръжие, а преди всичко процес за вземане на решения. Ходът на еволюцията неминуемо ще доведе влиянието 
на ИИ до стратегическо ниво. Стратегията се е развивала през годините благодарение на човешката еволюция, но в 
бъдеще основен фактор за нея вероятно ще бъдат машините и все по-малко хората.

Машинното обучение, изкуствените невронни мрежи, биосинтетичните хибридни елементи, съчетаващи компютри и 
жива мозъчна тъкан водят до все повече сценарии за бъдещото развитие на изкуствения интелект. Тази тенденция за техно-
логиите обещава да размие границата между човешкото и компютърното познание. Възможни са още по-драматични проме-
ни. Като например „сливане на ума“, където мисловните процеси от един биологичен мозък се предават в друг и това вече е 
демонстрирано при плъхове. Тези синтетични подходи към модифициран човешки интелект може да се комбинират с други, 
например „оптогенетика“, където светлината предизвиква реакции в неврони, които са генетично разработени (Vieira, 2013).
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Биотехнологиите, включително CRISPR – редактирането на гени, повдигат допълнителни възможности за промяна 
на еволюционното познание, като се твърди, че ще могат да оформят способността за внимание или припомняне. 
Целта отделния човешки ум да действа в съгласие с външна намеса, е вече очевидна, като все още не е уточнен начи-
нът, по който това ще може да се реализира. Гореописаните технологии са изключително подходящи за създаване на 
военна сила, изпълняваща йерархичните команди, но задават етични въпроси. Също така оспорват същността за това 
какво означава да си човек и дори какво означава да си индивид (What is CRISPR?, 2020). 

Понятието от научната фантастика „киборг“ е вече срещано в реалния живот, където виждаме хора с протези, 
компютърни учени или изпълнители. Кевин Уоруик например се превърна в киборг с импланти в ръката, способни да 
контролират роботизирана ръка, а така също и да предават невронни сигнали на външен обект или друг човек. Въз-
можно е да има недостатъчно желание у човек да се превърне в киборг, когато това налага инвазивна или натрапчива 
технология. Така например прекратяването на производството на Google Glass и бавното усвояване на „интелигент-
ните дрехи“ демонстрират границите на обществения ентусиазъм. Но всяко подобно неодобрение би могло да бъде 
променено от нанотехнологиите, а в случаите на военни разработки или поръчки от здравния сектор, евентуалните 
печалби ще осигурят мощен стимул за продължаване на разработките (Warwick, K., 2020), (Stephenson, B., 2020).

Военностратегическите последици от технологии като тези размиват границите между биологичния и машинния 
интелект и дори между отделните хора. На този етап има много скептици, но независимо от това, могат да бъдат 
направени някои обобщения:

● Първо, макар изкуственият интелект да предвещава значителни промени в стратегията на войната, това не е 
неизбежно краят на човечеството. Интелигентността ще продължи да се развива в епохата на ИИ, като биологичната 
интелигентност, на този етап, ще продължи да бъде част от това развитие. Военната стратегия ще продължи да се 
развива заедно с еволюцията на технологиите. Взаимоотношенията изкуствен интелект-човек ще продължат да са вза-
имосвързани. В среда с ограничени ресурси това ще наложи смес от конкурентни и съвместни подходи, като насилието 
е вероятно да остане едно възможно средство за взаимодействие.

● Второ, хибридът човек-изкуствен интелект ще има автентична присъща мотивация и неговото познание ще бъде 
повлияно от еволюиралото самообучение и от емоцията. Общият ИИ ще развива своята способност за самообуче-
ние чрез възнагражденията, които ще го стимулират и ще оптимизират способностите му. Същевременно хибридните 
форми ще имат по-широка автономия и вътрешни мотиви да бъдат информирани от търсенето на смисъл в човешки 
аспект. Този хибриден ИИ би могъл също да бъде съзнателен интелект. 

От една страна, не е очевидно, че човешкото съзнание би могло по някакъв начин да се раздели от останалите 
съставни елементи на нашата интелигентност. Еволюцията понякога има наслагващи функции, като последователните 
трансформации се наслояват една върху друга и използват съществуващите по-рано способности, макар и понякога 
адаптирани за нови цели. Такава е картината на човешкото съзнание, което е в състояние да развие нови способности 
чрез разработването на съществуващи процеси за наблюдение на взаимодействието на организма с неговата среда. 
Трудно е да си представим съзнанието, възникващо в биологичен ИИ, който използва култивирани неврони просто 
като процесор. Но сравнително по-лесно можем да си го представим в другия край на спектъра, където небиологич-
ният изкуствен интелект се слива с вече осъзнат човек. Резултатът от такова съзнателно преживяване може да бъде 
представен в широк диапазон. То би могло да наподобява навлизане на съзнанието в киберпространството или друго 
паралелно пространство, подобно на историята от романа на Уилям Гибсън „Невромантик“ или филмите „Матрицата“ 
и „Аватар“ по начин, който е труден за реализиране при съвременните технологии. Друг вариант е представянето на 
съзнателно преживяване на октопод или прилеп, описано в изследванията на Годфри-Смит. Въпросът е доколко и как 
ще бъде използвано всичко това в отбранителната сфера? (Payne K., 2018)

● Трето, ако има „ум“, участващ в преценката за използване на сила – независимо дали това е обединен ум на 
свръхчовешко общество или подобрен ум на хибриден човек – тогава концепцията за използването му ще запази пси-
хологическата си основа. Изследователите ще се опитат да представят реалността, включително чрез размисъл върху 
умовете на другите. Организацията на такъв тип интелигентност в нови системи и средствата, чрез които те могат да се 
стремят да инструментализират силата, са напълно неясни на този етап. Това е сфера, в която футурологията и науч-
ната фантастика ще трябва да вложат своя принос. Ясно е само, че при използването на такава концепция в отбраната 
или при друга дейност ще се премине далеч отвъд простата логика на концентрация на сила и сътрудничество, които 
са изследвани в квадратичните закони на Ланчестър. Материалната мощ ще е налице и в ерата на автоматизираните 
технологични конфликти. Но заедно със запазването на биологичната и емоционално информирана основа за оформя-
не на интелигентността, използването на сила неизбежно ще запази психологическите си измерения.

В заключение може да се обобщи, че приложенията на ИИ за ускоряване на процесите по вземане на решение, 
минимизирането на грешките, бързото концентриране на сила и прецизност, биха могли да намерят своето място във 
все повече сектори на отбраната, като това ще доведе до еволюция на цялостния характер на бъдещите конфликти. 
Човешкият контрол във военната сфера ще става все по-труден предвид скоростта, с която интелигентните машини 
оптимизират функциите си.

Вследствие на бързото развитие на технологиите и непропорционалните усилия на различните страни е налице 
безпокойство относно възможностите за бърза промяна в относителния баланс на мощта, особено по отношение на 
нападателните сценарии. Съчетано с вероятността леталният изход да бъде делегиран изцяло на изкуствен интелект 
или попадането на такава технология в недобросъвестни ръце пораждат етични възражения за неконтролираното 
развитие на интелигентните машини. От своя страна, поддържането на статуквото подклажда надпревара във ИИ-въ-
оръжението и засилва натиска върху водещите държави.
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Съвременният интерес към Черноморския регион е продиктуван от неговите ресурсни и геополитическите характе-
ристики. Този регион е разположен на важен кръстопът и в непосредствена близост с Каспийско море и по този на-

чин е на границата между двата континента – Европа и Азия. Регионът се явява и своеобразен кръстопът както между 
вечно противоборстващите Изток и Запад, така и между християните и мюсюлманите в тази част на света. Водите на 
Черно море мият източните брегове на Балканския полуостров, известен като европейското „буре с барут“.

1. Исторически аспекти на Черноморски регион
В стратегическо и политическо отношение Черноморският регион се оформя през деведесетте години на миналия 

век като следствие от три ключови процеса. 
Първият е състоянието на Русия, която е с тежко бреме от миналото и системна рецесия от времето на СССР и 

търси своята нова идентичност в една нова и сложна международна среда след времето на Студената война. Управле-
нието на Борис Елцин в периода 10 юли 1991 г. – 31 декември 1999 г. може да се определи най-общо с унощожителната 
икономическа криза и разграбването на държавните активи.

В началото на 1992 г. Русия изпада в дълбока икономическа криза. Цените скачат неимоверно, а дълбоката 
кредитна криза затваря много предприятия. Реформите смъкват драстично стандарта на живот сред населението и 
по-специално сред хората, които са разчитали на доходи, идващи чрез стария режим на икономиката.[1] През деведе-
сетте години брутният вътрешен продукт спада с 50%, цели сектори от икономиката са напълно съсипани, което води 
до невиждани нива на безработица. Хиперинфлацията унищожава спестяванията на милиони руснаци, които затъват 
в бедност.[2]

Приватизацията и създаването на олигархията e другият тежък проблем, белязъл управлението на Елцин. Нача-
лото е поставено с насърчаването на масовата приватизация през 1992 г. Приватизацията се извършва с приватиза-
ционни ваучери, всеки с номинална стойност 10 000 рубли. Тези ваучери посредством посредници бързо се изкупуват. 
На Запад подкрепят приватизацията понеже това е единственият начин за бърз преход към пазарна икономика. В съ-
щото време това се оказва и най-лесният начин за осигуряване на финансиране за бюджета на държавата. Вследствие 
от масовата приватизация се появяват малка група от свръхбогаташи, които притежават основните държавни активи 
в сферата на индустрията, енергетиката, телекомуникациите и медиите. Те стават известни като „олигарси“. Това са 
Борис Березовски, Михаил Ходорковски, Владимир Потанин, Владимир Богданов, Рем Вяхирев, Виктор Векселберг, 
Михаил Фридман, Александър Смоленски и Роман Абрамович.[3]

Вторият определящ процес, оказващ влияние върху средата в Черноморския регион, е изграждането на Турция 
като мощна регионална сила в икономическо, политическо, религиозно и военно отношение. В периода на деветдесете 
години след разпада на СССР Турция се намира в силен икономически подем или икономическо „турско чудо“. В Тур-
ция започва период на траен и бурен икономически разтеж.[4] Тя е един от основните партньори на Европейския съюз, 
в икономиката на държавата се излива поток от европейски инвестиции. Това дава основание на Турция за членство 
в ЕС през 1997 г.[5]

Неслучайна е и инициативата на Турция за учредяване на организацията за Черноморско икономическо сътрудни-
чество (ЧИС), която представлява международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския 
регион. Първоначално тя е инициирана през 1992 г., като през 1999 г. получава статут на пълноправна международна 
организация. Седалището на организацията се намира в Истанбул, Турция. В момента страни членки са Албания, Ар-
мения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Сред страните 
наблюдатели в ЧИС са седем страни членки на ЕС, както и САЩ, Египет, Тунис и др., а сред партньорските органи-
зации е Европейската комисия. ЧИС има и редица специализирани органи, като Парламентарната асамблея на ЧИС, 
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Черноморската банка за търговия и развитие, Международния център за черноморски изследвания и Бизнес съвета 
на ЧИС.[6]

Един от основните ефекти от разширяването на Европейския съюз (в частност с присъединяването на Турция) 
е разширяването на вътрешния (общия) пазар и увеличаване на конкуренцията. Търговията между Турция и ЕС до 
голяма степен вече е либерализирана. През 1996 г. между Турция и ЕС е установен митнически съюз, с което се въ-
вежда свободно движение на стоки, премахват се съответните мита за индустриалните стоки, а Турция приема обща 
митническа тарифа спрямо трети страни. От митническия съюз обаче са изключени търговията със селскостопанска 
продукция и услуги. Търговията на Турция с Румъния и България също до голяма степен е либерализирана, доколкото 
действат съответни споразумения за свободна търговия (с Румъния – в сила от февруари 1998 г., а с България – от 
януари 1999 г.).[7] 

Бурната индустриализация води до силен енергиен дефицит и нараства потреблението на газ от бита и индустри-
ята. Постига се голяма диверсификация от син поток и североизточната линия от Азербайджан, Туркменистан и Иран. 
В Турция се обособява и сериозен вътрешен пазар с висока покупателна способност. Турското икономическо чудо се 
изгражда на базата на стратегия на много активно правителствено кредитиране на бизнеса (кредитна експанзия), което 
възлиза на около четиридесет процента. Допълнителен стимулатор на турската икономика е отварянето на пазарите 
към Близкия изток и Африка. Характерна за периода от началото на деветдесете години е мащабната икономическа 
инвазия на Турция в цялото постсъветско пространство, на което всички станахме свидетели.

Третият определящ момент е енергийният и транспортен възел, който се явява Черно море. 
Черноморският регион е богат на природни ресурси и притежава стратегическо местоположение на кръстопътя 

между Европа, Централна Азия и Близкия Изток. Той е гъсто населен и представлява разширяващ се пазар с голям 
потенциал за развитие, освен това е важен възел на енергийни и транспортни потоци. Ключови сектори в Черномор-
ската зона са енергетика, транспорт, околна среда, движение и сигурност. В региона е много силно изразено взаимното 
влияние на културите, което създава благоприятни условия за сътрудничество. 

Четири месеца след като две страни от Черноморското крайбрежие – България и Румъния, се присъединяват 
към Европейския съюз (на 1 януари 2007 г.) е приета нова инициатива за регионално сътрудничество – „Черноморско 
взаимодействие“. Оттогава насам интересът на ЕС към Черно море и Черноморския регион непрекъснато нараства, 
свидетелство за което са десетките инициативи и приетите стратегически документи на Съюза.

В същото време, макар че България е член на ЕС повече от 13 години, до днес все още не разполага с Национална 
морска стратегия, независимо че морската експертна общност у нас поставя този проблем повече от четвърт век и 
лансира редица практико-приложни инициативи, на които държавното ръководство не обръща нужното внимание.[8]

Анализът на американското присъствие в Черноморския регион показва загрижеността на Вашингтон не само за 
енергийната сигурност и възможността през него да се осъществява транзит на енергоносители, но и по друг много 
съществен проблем на американската външна политика, а именно – запазване статута на САЩ като влиятелен играч 
във всички ключови точки на планетата, включително и в района на Черно море.

Истинският смисъл на американското присъствие в региона става по-ясен, ако то се разглежда в контекста на си-
туацията в т.нар. „Голям Близък Изток“. От тази гледна точка „Големият Черноморски регион“ играе ролята на своеоб-
разна свързваща ос между Европа и „Големия Близък Изток“. От което пък следва, че ако Западът съумее да установи 
пълен контрол над Черноморския регон, той много сериозно би укрепил и южната граница на НАТО.[9]

2. Конфликти в Черноморския регион 
2.1. Конфликтът в Приднестровието (2 март – 21 юли 1992 г.)

Приднестровски конфликт е въоръжен конфликт, който избухва през ноември 1990 г. в Дубсари между Молдова 
и непризнатата държава на нейна територия – Приднестровска Молдовска Република (Приднестровие), под чийто 
контрол се намира основно левият бряг на река Днестър – район, населен с молдовци, украинци и руснаци. Прекра-
тяването на бойните действия е обявено на 21 юли 1992 г., но конфликът остава нерешен. През 2011 г. са проведени 
преговори под егидата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по време на председател-
ството на Литва. 

В ретроспективен план Молдавска съветска социалистическа република (МССР) е създадена през 1940 г. в беса-
рабската част на Молдова, която се намира на запад от река Днестър, и е управлявана от Румъния в периода от 1918 г. 
до 1940 г. След разпада на Съветския съюз териториалните промени, направени по време на неговото съществуване, 
остават.

Преди създаването на Молдовска ССР днешното Приднестровие е част от Украинска съветска социалистиче-
ска република и съществува като Молдавска автономна съветска социалистическа република със столица Тираспол 
(1924 – 1940). Тази територия представлява една десета от общата територия на Молдова.

В основата на конфликта стои различната национална ориентация на населението в Молдова и Приднестровието. 
Понеже в периода от 1918 г. до 1940 г. Молдова е била част от Румъния, а Приднестровието е било част от състава на 
СССР. Това поражда и различната ориентация на двете общности. Във времето след края на 80-те години на XX век, 
когато се надига националистическа идеология, започва процес на политическо желание за присъединяване на Мол-
дова към Румъния. Тогава румънските националисти срещат яростната съпротива на рускоговорещото малцинство в 
републиката.

В началото на 1992 г. Молдова има единствено полиция. На 17 март се сформира Министерство на отбраната, 
което започва да създава въоръжени сили. За кратко време то успява да мобилизира около 30 000 души, като това 
включва полицията, запасни и доброволци.

По това време на територията на Молдова се намира 14-а армия, която е съставена от местни граждани. Тази ар-
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мия принадлежала на СССР, като след това минава под руско командване и подпомага приднестровската съпротива.
По време на конфликта румънското правителство снабдява молдовската армия с оръжие, муниции и превозни 

средства. Изпратени са също така и военни съветници, които обучават военните и полицията. Доброволци от Румъния, 
също се бият на страната на молдовското правителство.[10]

2.2. Войната между Русия и Грузия (7– 16 август 2008 г.)
Руско-грузинската война, Войната в Южна Осетия или Кавказки конфликт през 2008 г. е военен конфликт между 

Грузия, от една страна, и Русия заедно със сепаратисти от Южна Осетия и Абхазия – от друга.
Конфликтът ескалира през юли 2008 г., когато след взаимни провокации между грузински войници и южноосе-

тински милиции избухват престрелки и обстрел на позиции. В ранните часове на 8 август грузински войски започват 
офанзивна операция за връщането на контрола над Южна Осетия. След грузинското настъпление последва контра-
офанзива на руската армия, разположена в Северен Кавказ, в подкрепа на южноосетинското правителство. След из-
тласкването на грузинските части от Южна Осетия се отваря втори фронт в Абхазия и се преминава в настъпление и 
превземане на селища в Централна и Западна Грузия. Данните за цивилните и военните жертви са противоречиви, а 
според Върховния комисариат на ООН за бежанците (UNHCR) общият брой на бежанците в региона е около 158 000 
души.

Като предистория на конфликта може да се каже, че ескалацията започва с идването през 2004 г. на власт на пре-
зидента Михаил Саакашвили, който поставя връщането на Аджария, Южна Осетия и Абхазия под контрола на Тбилиси 
като една от основните цели на управлението си. През същата година Аджария е интегрирана по мирен път, след като 
Русия се съгласява да изтегли своя военен контингент от Батуми.

В контекста на засилено сътрудничество със САЩ (в Ирак и Афганистан) и вероятно бъдещо членство в НАТО Гру-
зия приема над 100 американски и германски инструктори да обучават нейните войници, изпраща войници на обучение 
и взима участие в редица взаимни учения със страни членки от Алианса. Заедно с това Грузия започва превъоръжава-
не с чешко, украинско и друго оръжие със западен произход.

Грузия и САЩ оказват натиск над Русия за спиране на подкрепата ѝ за южноосетинското правителство. Русия от 
своя страна раздава руски паспорти на по-голямата част от негрузинското население на областта. През 2006 г. в Южна 
Осетия двете страни провеждат конкуриращи се референдуми и избори за президент. Докато осетинците се изказват 
за подкрепа на пълната независимост на Южна Осетия, грузинците в Южна Осетия подкрепят конфедерация с Грузия.

2.3. Анексирането на Крим през 2014 г.
Войната в Донбас (наричана също Война в Източна Украйна) е въоръжен конфликт в географската област Донбас 

в източната част на Украйна. Конфликтът се разгаря през есента и зимата на 2013 г., когато се провежда серия от 
мирни акции в подкрепа на асоциацията на Украйна към ЕС. До този момент президентът на страната Янукович води 
колеблива политика, балансирайки между Русия, с която Украйна е свързана с дълбоки исторически, стопански и чисто 
човешки връзки, от една страна, и Европейския съюз, към който украинците отправят надеждите си за едно по-добро 
бъдеще.

Многолюдните протести в Киев са активно подкрепяни от Европа и САЩ. Майдана събира посланиците на САЩ, 
Франция, Испания, Германия, Дания, американския помощник държавен секретар Виктория Нуланд, върховния пред-
ставител на ЕС Кетрин Ештън, американските сенатори – Крис Mърфи и Джон MакКейн, германският външен министър 
Гидо Вестерфеле, холандския външен министър Франс Тимерманс литовския външен министър Линас Линкявичюс, 
председателя на Сейма на Литва Лорета Граужинен.

Напрежението на площадите се покачва и прераства във въоръжени кървави стълкновения между привърженици-
те на Евромайдана и органите на реда. Задълбочилият се конфликт води до пряката намеса на Европа чрез външните 
министри на Полша, Германия и Франция, които посредничат между опозицията и президента Янукович за подписва-
нето на 21 февруари 2014 г. на „Съглашение за регулиране на политическата криза в Украйна“.

Споразумението е нарушено часове след подписването му. Президентът Янукович изтегля органите на реда и 
напуска Киев, а по-късно и страната, докато въоръжената опозиция завзема правителствените учреждения в Киев и в 
редица областни центрове. Антиправителствените акции са особено ожесточени и масови в западните части на стра-
ната, като повсеместно са съпроводени от насилие. Ударната сила на Евромайдана са няколко радикални националис-
тически формирования, като „Прáвий сéктор“ и „Свобода“, които демонстрират застрашаваща твърдост в действията и 
заявленията си. Едно от тях е искането им за украинизация на страната, включително чрез ограничаване ползването 
на руския език, който традиционно е масово разпространен в Украйна.

Отделен епизод на противопоставянето е присъединяването на Крим към Русия през пролетта на 2014 г. Пред 
лицето на насилието в Украйна там също се надига съпротивително движение на проруски сили, които са извънредно 
силни предвид обективните исторически връзки между полуострова и Русия. Много важно обстоятелство е фактът, че 
Крим има статут на автономна република със самостоятелен парламент и правителство в състава на Украйна. Това 
позволява парламентът на Крим да вземе решение съобразено с конституцията за провеждане на референдум за 
отделяне на Крим от Украйна. Референдумът се провежда на 16 март 2014 г. и бива подкрепен от 96,77% от населе-
нието. Важен факт е, че присъединяването на Крим към Руската федерация протича безкръвно, без дори един изстрел, 
въпреки наличието на значителен гарнизон от въоръжените сили на Украйна. [11]

Може да се каже, че съвременният конфликт в Украйна, който наблюдаваме от 2013 г. насам е всъщност само 
етап от един конфликт, който продължава от векове насам. Най-общо може да се обобщи, че основните последиците 
от конфликта в Украйна са три. На първо място, за Запада се появи формална причина да наложи сериозни санкции 
на Русия и по този начин да я обезкърви икономически, нещо което САЩ и ЕС отдавна искат. Втората последица е 
показването на целя свят, че Русия отново е ключов световен геополитически фактор и се е отърсила от летаргията, 
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която преобладаваше в периода след перестройката. Свързана с предходната е и третата последица, където САЩ, 
ЕС и НАТО, отчитайки този факт предприемат сериозни действия – военни учения в Балтийските страни, разполагане 
на войски там и в Източна Европа, включително България, и разполагане на части от антиракетен щит в Румъния.[12]

2.4. Войната между Азербайджан и Армения през 2020 г.
Новият военен сблъсък между Армения и Азербайджан е най-тежкият от 2016 г. насам. И от двете страни се говори 

за убити и ранени. Армения обяви военно положение и мобилизира мъжкото население. Военното положение важи и за 
редица региони на Азербайджан. Същите мерки обяви и президентът на региона Нагорни Карабах.

Преди това в Нагорни Карабах имаше тежки сражения, за които двете страни взаимно се обвиняват. Армения 
обвини Азербайджан, че е подложил на въздушен и артилерийски обстрел региона на Нагорни Карабах, а Азербайджан 
на свой ред обясни, че само е реагирал на арменското нападение.

Премиерът на Армения Никол Пашинян предупреждава, че конфликтът може да обхване и други региони. „Ав-
торитарният азербайджански режим отново обяви война на арменския народ“, каза той в обръщение по арменската 
телевизия. „Изправени сме пред голяма война в Южен Кавказ, която може да има непредвидими последици за региона, 
но и извън него“, подчерта Пашинян. От Министерството на отбраната на Азербайджан обявиха от своя страна, че са 
стартирали „ответна офанзива“, за да спрат „арменските военни активности“ в региона и да гарантират сигурността на 
населението.[13]

Планинският район, който е обитаван предимно от християнски арменци, се отделя от мюсюлманския Азербай-
джан през 1991 г. като „независима“ република.

Бушуващият от десетилетия конфликт в Южен Кавказ отново избухна на 27 септември 2020 г. Твърди се, че са 
убити десетки хора и са унищожени танкове и хеликоптери от двете страни. В Азербайджан е проведена частична мо-
билизация, Армения изисква всички мъже в неделя да са в готовност. Конфликтът около планинския район е особено 
опасен, защото Турция е азербайджанският съюзник, Москва е арменският. Кремъл гледа на Кавказ като на „стратеги-
чески важен двор“, пише в свой анализ Süddeutsche Zeitung.

Анкара традиционно гледа на мюсюлманския и турскоговорящия Азербайджан като на съюзник, а освен 
това той доставя нефт и газ – тези суровини са изключително важни за Турция. Ердоган увери азербайджан-
ския президент Илхам Алиев в „засилена“ солидарност: „Регионът отново ще намери мир и спокойствие, ако 
Армения незабавно напусне азербайджанската земя, която е окупирала.“ Турция застава на страната на Азер-
байджан „с всички средства и с цялото си сърце“. „С всички средства“ очевидно означава и военно, поне косвено. 
Ердоган може да спечели от Кавказката война, стига да няма заплаха от конфликт между двете подкрепящи държави 
Турция и Русия. Москва снабдява както Армения, така и Азербайджан с оръжие, но поддържа военни бази в Армения 
и трудно може да понесе прекалено отслабване на съюзника си.[14]

3. Надмощие между Русия и Турция – съпоставяне на силите
Военен потенциал на Руската федерация

До анексията на Крим Черноморският флот на Русия разполага с една дивизия надводни кораби, която е главно 
съединение на Черноморския флот, обединяващо военните кораби, начело с крайцера „Москва“ и големи противопод-
водни кораби. В състава на флота са още бригада десантни кораби, бригада ракетни кратери, един дивизион подвод-
ници – 2 подводници, 2 бригади за охрана на военните райони на Севастопол и Новоросийск, бригада разузнавателни 
и бригада кораби със спомагателно значение. Морската авиация на руския Черноморски флот разполага с противо-
подводни вертолети Ка-27 и Ми-14, вертолети за огнева поддръжка на морската пехота Ка-29 и полк бомбардировачи 
СУ-24. Общата численост на руския Черноморски флот е около 125000 души.

След анексията на Крим започва ускорена модернизация на съществуващите руски военноморски сили, от една 
страна, а от друга се извършва бързо обновяване със съвременни кораби и бойна техника. Особена значимост придо-
бива приемането на въоръжение на нови ракетни комплекси. Обновява се цялата летищна инфраструктура за нуждите 
на военноморската авиация. Черноморският флот получава повече от 200 нови единици техника, 40 от които са раз-
лични видове кораби.

Черноморският флот до 2020 включва – 30-а дивизия надводни кораби, състояща се от две бригади (11-а бри-
гада противолодъчни кораби и 197-а бригада десантни кораби), 41-ва бригада ракетни катери, състояща се от два 
дивизиона (166-и дивизион малки ракетни кораби и 295-и дивизион ракетни катери), 4-та отделна бригада подводни 
лодки, 68-а бригада за охрана на водния район (400-ия дивизион противолодъчни кораби и 418-и дивизион тралщици), 
184-та бригада за охрана на водния район (181-ви дивизион противолодъчни кораби и 170-и дивизион тралщици), 
183-ти дивизион СПАСР, 519-и дивизион разузнавателни кораби, 9-а бригада кораби за осигуряване, 422-ри дивизион 
хидрографски кораби.

Брегови войски – 11-та брегова ракетно-артилерийска бригада, 15-а брегова ракетно-артилерийска бригада, 810-а 
бригада морска пехота, 382-ри отделен батальон морска пехота, 126-а бригада за брегова отбрана, 1096-и отделен 
зенитно-ракетен полк, 431-ви морски разузнавателен пункт, 133-та бригада за материално-техническо осигуряване.

Морската авиация на Черноморския флот включва 43-ти отделен морски щурмови авиационен полк и 318-и смесен 
авиационен полк.

Основа на руските сухопътни войски в Крим е 22-ри армейски корпус, който е сформиран през декември 2016 г. по-
средством обединяването на сухопътните и бреговите войски, дислоцирани на полуострова. По този начин се създава 
достатъчно голяма сухопътна групировка със състава на флота по аналогия с 11-и армейски корпус в Калининградска 
област за решаване на целия спектър от задачи по защита на полуострова. Основа на този корпус е 126-а бригада 
за брегова отбрана. Корпусът може да изпълнява задачите си самостоятелно в условия на продължителна изолация. 
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Оперативното построение на корпуса е ориентирано към защита на полуострова от агресия от континенталната част.
Въздушното прикритие на полуострова е поверено на 31-ва дивизия за ПВО в състав два полка, въоръжени със 

ЗРК С-400, и 27-а смесена авиационна дивизия от състава на 4-та армия на ВВС и ПВО, в чийто състав влизат 37-и 
смесен авиационен полк, 38-и изтребителен авиационен полк и 39-и вертолетен полк. Важна съставна част на проти-
вовъздушната отбрана на полуострова представлява и морската авиация на Черноморския флот, която успешно се 
допълва с въздушния компонент на 22-ри армейски корпус.

Военен потенциал на Република Турция
Република Турция притежава най-многочислените въоръжени сили в Черноморския регион. Те се състоят от сухо-

пътни войски, военноморски флот и военновъздушни сили, подчинени на военното министерство. Граничните войски и 
бреговата охрана са на подчинение на МВР. С численост от 647 993 души в редовни формирования турската армия е 
девета в света по численост и втора в НАТО, след тази на САЩ.

Сухопътните войски са организирани в три армии, в чиито състав влизат общо осем армейски корпуса с обща чис-
леност от 350 000 военнослужещи в мирно време. На въоръжение в състава на сухопътните войски са приблизително 
2400 танка, 6500 ББМ, РСЗО – 300 бр., и буксирни оръдия – 1300 бр.

Военновъздушните сили наброяват 60 000 души, сведени в три командвания със съответните подчинени авиоба-
зи. На въоръжение във ВВС са 294 бойни самолета (F-16 – 245 бр., F-4 – 49 бр.) и приблизително по 80 вертолета и 
транспортни самолета.

Военноморските сили наброяват 49 000 военнослужещи, като на свое разположение имат 12 подводни лодки, 
16 фрегати, 10 корвети, 18 ракетни катера и 16 патрулни кораба. Общо това са 60 бойни надводни плавателни съда 
със спомагателни кораби общо 215 бр.

Като цяло за Черноморския регион може да се каже, че Русия разполага с приблизително 60 000 сухопътна гру-
пировка срещу 490 000 на страните на НАТО (Република Турция – 350 000, Република Румъния – 116 000, Република 
България – 24 000). Респективно и системите на въоръжение са повече.

Относно военноморските сили съотношението на силите е 6 подводни лодки за Русия и 13 на страните членки на 
НАТО. При надводните бойни кораби съотношението е 26 бойни кораба на Русия срещу 80 на НАТО (Република Тур-
ция – 60 бр., Република Румъния – 13 бр., Република България – 7 бр.). Но трябва да се уточни, че евентуален военен 
конфликт в акваторията на Черно море попада в категорията Литорална война. 

Описаните дотук фактология и процеси определят обстановка в един контекст на много интензивно демонстри-
ране на стратегически интереси и надпревара за влияние на международните и регионалните играчи в Черноморския 
регион. Освен традиционните съперници Русия и Турция сега на дневен ред имаме силното и ясно изразено присъст-
вие на САЩ и ЕС, които дават недвусмислена заявка за сериозно отношение. В последните три десетия регионалните 
конфликти, като Нагорни Карабах, Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия, намиращи се в постсъветското прос-
транство, бяха оставени в руската зона на влияние без намесата на Запада. Анексията на Крим от Руската федерация 
през 2014 г. промени отношението на света към това пространство. 
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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 „стра-
тегически ядрен баланс“. Следният доклад има за своя основна цел да изследва и придаде специфични стойности 
на „стратегическия ядрен баланс“ между двете доминантни глобални ядрени суперсили – Съединените американ-
ски щати и Руската федерация. Чрез използването на организационния подход и теорията на системите, динами-
ката на този процес между двете страни е изследвана като съставляваща взаимодействията на две конкуриращи 
се сложни организации и рекурсивни системи в рамките на обитаваната от тях по-висша международна система 
на взаимодействия, като всяка от страните e разглеждана като стремяща се към постигането на сигурност, на 
номинални нива спрямо другата организация и в рамките на поставените от нея национални организационни цели. 
Изследването използва основни понятия за определянето на състоянието сигурност и следователно дефинира 
нива и зони на сигурност в рамките на йерархично формулирана сложна система на отношения, включваща както 
организационното национално ниво, така и по-високото международно системно ниво.
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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 
higher 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 organisational 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.

Key words: organisational theory, systems theory, zones of security, levels of security, strategic nuclear balance. 

Съвременната епоха на общочовешката цивилизация притежава множество отличителни характеристики, кои-
то я открояват от предишни исторически епохи. Наред с революциите в земеделските, индустриалните и 

информационните технологии, последните 75 години стават свидетели и на революция в развитието на междуна-
родната система, характеризирана от стабилност и съответно липсата на директна военна конфронтация между 
световните сили. Коренно различният характер на един евентуален съвременен военен сблъсък би иначе имал 
катастрофални последици в глобален мащаб и би направил всички други хоризонти на човешка амбиция невъз-
можни. Поддържането на мира в съвременната ера представлява сложен комплекс от отношения и зависимости 
между водещите световни сили в рамките на международната система, които чрез взаимоотношенията си, из-
разени в международното пространство, търсят стабилност и съответно сигурност в националното измерение. В 
търсенето на сигурност в съвременният свят, ядреното оръжие представлява основен компонент в отстояването 
на националните суверенитет и интереси, изграждайки определен тип динамика на отношенията между страните. 

Ядрените сили на няколко държави възприемат основна роля в по-широката световна система и установената 
динамика, произхождаща от продължителното съществуване на ядреното оръжие, като за основни сред тях и прите-
жаващи абсолютно ядрено превъзходство в системата могат да бъдат определени Съединените американски щати 
(САЩ) и Руската федерация (Русия) поради значителните им количествени ядрени арсенали, изразени в напълно 
развити ядрени триади, както и изградената система на исторически интеракции между двете – тези исторически взаи-
моотношения в рамките на международната система на отношения и в търсенето на баланс в способностите и целите 
на техните ядрени сили представляват интеракцията на две сложни рекурсивни системи, която сумарно дефинираме 
като „стратегическия ядрен баланс“ между САЩ и Русия (Маринов, 2020а: с. 7-10), и е обект на настоящето изследване. 
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Докладът има за основна цел определяне на състоянието на „сигурност“ в рамките на „стратегическия ядрен 
баланс“ между САЩ и Русия. Това се извършва посредством установяване на елементите, стойностите и границите 
за съществуване на състоянието „сигурност“, които се възприемат за ключови в правилното дефиниране на „страте-
гическия ядрен баланс“. За постигане на това, „стратегическия ядрен баланс“ и съответно необходимото (желаното) 
състояние на „сигурност“ се възприемат и разглеждат през призмата на общата теория  на организациите и системния 
подход чрез прилагането на общи и приети закономерности.

Основна теза на изследването е, че „стратегическият ядрен баланс“ представлява динамично състояние, произ-
хождащо от взаимодействията на ключови национални подсистеми в рамките на международното системно ниво, и е 
характеризирано от търсенето на състоянието „сигурност“, съдържащо производни от състоянието и дефиниращи го 
основни елементи на зони, нива, граници и точка (равновесно състояние) на баланс. „Стратегическият ядрен баланс“ 
като моментно състояние в рамките на един динамичен процес, както и стойностите на посочените елементи на състоя-
нието „сигурност“ са пряко зависими от същите тези елементи, съществуващи и в рамките на националните системни 
поднива. Съответно търсенето на сигурност от системните поднива, изразено в специфичното развитие на ядрените 
сили на САЩ и Русия и подвластно на техните организационни особености, се материализира в динамиката между две 
сложни рекурсивни системи от глобалната система за сигурност, търсещи точка на баланс, а съответно и сигурност, на 
международното ниво, която е и точката на „стратегически ядрен баланс“ между тях.

За нейното доказване следва да се изпълнят следните задачи:
● Определяне на основните изисквания и съдържание към концепцията на „стратегическия ядрен баланс“ между 

САЩ и Русия в рамките на теория на организациите и системния подход.
● Определяне на основните елементи на състоянието „сигурност“ в рамките на общ концептуален модел на база 

закономерностите на организационно-архитектурните и организационно-културните модели, както и общата теория на 
системите и теория на организациите. 

● Определяне на състоянието „сигурност“ като основен елемент в динамиката на „стратегическия ядрен баланс“.
● Определянето на динамиката в „стратегическия ядрен баланс“ между САЩ и Русия на база концептуалния 

модел на понятието „сигурност“ и съдържащите се в него основни елементи.

„Стратегическият ядрен баланс“ в рамките на системния и организационен подход на изследване
На първо място е необходимо допълнително разяснение какво се разбира под „стратегически ядрен баланс“ и 

предоставянето на необходимата теоретична основа за търсенето на състоянието „сигурност“ и съответните му еле-
менти в последващ етап. 

Изхождайки от основните постановки на теорията на системите, „стратегическият ядрен баланс“ се разглежда като 
динамично състояние с моментни стойности в даден времеви интервал в рамките на сложна система, която на своето 
най-високо ниво се възприема като международната система. Международната система е съставена от взаимодейст-
ващи си чрез по-високото системно ниво подсистеми на различни нива, като за основни такива рекурсивни системи се 
определят националните системни поднива, т. е. държавите. Всяко едно от тези поднива е по само себе си съставено от 
други поднива и в конкретния обект на изследване на „стратегическия ядрен баланс“ включва всички тези елементи на 
въоръжените сили на страните, които имат отношение към и съдържат елементи на стратегическите ядрени способности 
или на тяхното директно противодействие на съответните изследвани страни – Военноморски флот, Военновъздушни 
сили, Сухопътни войски, Въздушно-космически войски и Стратегически ракетни сили. Изследването се съсредоточава 
единствено на първите две нива на системата – международното ниво и националните поднива. (Маринов, 2020а, с. 7)

Подвластно на общите закони на съществуването на една система, международната система, както и съставля-
ващите я национални подсистеми, търсят индивидуални точки на баланс с цел запазването на целостта на системата. 
Моментното състояние на този процес се определя като продукт на упоменатите взаимодействия на съставляващите 
по-висшата система национални подсистеми, които се разглеждат като сложни социални организации съгласно общата 
теория на организациите и притежаващи основни за всяка организация елементи на цел, мисия, визия, стратегия, 
субект и обект на управление дефиниращи тяхното поведение.

Като такива организации и основни за определянето на стойностите и състоянието на „стратегическия ядрен ба-
ланс“ разглеждаме САЩ и Русия, поради няколко фактора (Маринов, 2020b, с. 4):

● В световен мащаб САЩ и Русия притежават най-голямо количество стратегически ядрени оръжия (над 90% от 
известните световни арсенали).

● Двете страни притежават силно развити стратегически ядрени арсенали, изразени в напълно развити и посто-
янно развиващи се ядрени триади, които са количествено и качествено превъзхождащи тези на други ядрени сили.

● Разглежданите страни имат дълга история на развитие на ядрените си доктрини и стратегии, като елементи на 
военната им мощ и основни елементи в отстояването на националнатите им сигурност и суверенитет. Те са неразривно 
свързани една с друга в исторически план на развитието им и водят до дълбока степен на разбиране на целите, стра-
ховете, стратегическата култура и мислене на опозиционната страна.

● И двете страни в исторически план изразяват необходимостта от търсенето на баланс или паритет в страте-
гическите им ядрени способности, изразени в общите усилия на международната сцена за изграждането на система 
от договорни отношения като основен инструмент в намирането на такова състояние и състояние, дефинирано като 
минимално сдържане (minimum deterrence) спрямо една друга. (Маринов, 2020a, с. 10) 

● На международното ниво, системата от договори START I (1994), SORT (2003), START III (2011) и ABM (1972) се 
явяват като крайната точка на материализиране на търсенето на баланс и от двете ядрени суперсили. Договорите, 
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в рамките на периодите на тяхното съществуване, поставят цялостна рамка за контрол на стратегическите ядрени 
способности на САЩ и Русия и придържането им към паритетни стойности. 

Основни елементи в концептуалния модел на състоянието „сигурност“ в рамките  
на организационния и системен подход

В разбирането на динамиката на „стратегическия ядрен баланс“ предоставянето на задоволителна дефиниция зад 
понятието „сигурност“ е основна задача. Сигурността като термин е обект на множество научни изследвания, дебати 
и конкуриращи се дефиниции, произхождащи от сферата на прилагане и още по-важно, произхождащи от социокул-
турния контекст, от който понятието произлиза и към който то се отнася. В рамките на теорията на организациите, 
дефиницията на понятието следва да бъде изведена в рамките на специфичните организационно-архитектурни и орга-
низационно-културни модели на изследване на дадените организационни единици, разглеждани като сложни социални 
системи (Манев и др., 2017, с. 31 – 32). Съответно понятието „сигурност“ и неговото съдържание има различаващи 
се разбирания и прилагане, следствие на специфичните социални, исторически, ценностни, лингвистични и лидерски 
организационни особености, изграждащи двете разглеждани социални организации и сложни системи САЩ и Русия. 
Само по себе си това е немалка задача и попадаща извън рамките на следния доклад. За разбирането на понятието и 
състоянието „сигурност“ и неговото съответно прилагане в изследването на „стратегическия ядрен баланс“ в рамките 
на доклада се използват установени и доказани основни изисквания за съдържанието на определението за „сигурност“ 
на база организационния и системен подход и на база посочените организационни особености:

● Сигурността е динамично състояние на социалната организация. 
● Сигурността е на необходимото приемливо и желано ниво, когато организацията функционира и работи плано-

во, т.е. според зададените алгоритми и закономерности.
● Сигурността е гарантирана, когато организацията при необходимост (при излизане от планов режим на функ-

циониране и работа) има възможност да получи резервен ресурс – собствен, от по-старшата система, или от двата 
варианта, с цел възстановяване на плановия режим на функциониране и работа (Манев, 2016: с. 274).

От посочените основни изисквания за съдържанието на състоянието „сигурност“, се извеждат и следните основни 
елементи за изграждането на концепция за състоянието и неговото функциониране:

● нормално състояние – състояние, в което организацията има способността да функционира съгласно проектния 
организационно-архитектурно-функционален модел; 

● номинални стойности  – стойностите, в които системата работи в оптимален или близък до него планов режим;
● номинален режим на функциониране на организацията – режима, при който параметрите на функционалните 

индикатори са в обхвата на номиналните стойности;
● нива на сигурност – моментната величина означаваща вероятността да се случи нежелано за организацията 

събитие, което може да доведе до понижаване на номиналното (оптималното) ѝ функциониране; 
● зони на сигурност – интервал, в който нивото на сигурност отговаря на определени проектно заложени изисква-

ния и където нивото на сигурността може да варира в рамките на определени граници;
● времеви интервали – отрязъкът от време, където нивата на сигурност се намират в границите на определена 

зона за сигурност (Манев и др., 2017, с. 33 – 34). Концепцията може да бъде обобщена в следната графика (фиг. 1), 
като зоните на „сигурност“ биват подредени от зоната с най-високо ниво към зоната с най-ниско ниво на „сигурност“ и 
са съответно нормална зона, аварийна зона и катастрофална зона. Преминаването от една зона към друга е в резултат 
на преминаването на определени установени граници и се счита че отвъд него, организацията се намира в ново ниво 
на сигурност. (Манев и др., 2017, с. 34)

Фиг.1. Зони на сигурност на организацията. (Манев и др, 2017, с. 35)

Търсенето на сигурност като основна цел в динамиката на „стратегическия ядрен баланс“  
между САЩ и Русия

В рамките на посочените основни елементи на понятието „стратегически ядрен баланс“, както и тези на понятието 
„сигурност“, следваща стъпка е определянето на търсенето на състоянието „сигурност“ като основно в динамиката на 
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„стратегическия ядрен баланс“ между САЩ и Русия. Това се извършва спрямо основното изискване в работата на всяка 
една организация, а именно целеполагането или поставянето на основна цел, към която организацията се стреми. 
(Манев, 2016, с. 265 – 267) От целта съответно се идентифицират и стойностите на възприеманите от организацията 
номинални стойности на „сигурността“ и границите около тези стойности за нейното нормалното функциониране и 
търсенето на оптимално, възможно най-близко до номиналното, състояние на операция.

В разглеждането на „стратегическия ядрен баланс“ чрез системния подход, като основна цел на най-високото 
ниво, международното, се материализира поддържането на състояние в международната среда, в което рискът от 
възникването на конфликт, който би ескалирал в ядрен такъв, е минимален. Като такова състояние е дефинирано 
поддържането на ясен количествен и качествен паритет в ядрените сили, гарантиращ възприемането на съществуване 
на състояние на „гарантирано взаимно унищожение“ (mutually assured destruction) и гарантирана възможност за „втори 
удар“ (second strike capability), предразполагащ към състоянието на „сдържане“ (deterrence) и от двете страни (Мари-
нов, 2020b, с. 5 – 7), това е и състоянието предоставящо най-високо ниво на „сигурност“ в международното ниво и също 
основна цел в развитието на ядрените сили в двете организации. Осигуряването на това състояние и изпълнението 
на основната цел се извършват най-ефективно посредством механизмите на мрежата от договорни отношения на 
международно ниво и тяхното ефективно прилагане и поетапно развитие спрямо вътрешноорганизационните развития 
в националните подсистеми. Алтернативно на това е търсенето на „сигурност“ от организациите посредством неогра-
ничено ядрено превъоръжаване при липсата на постоянен дефиниран баланс и съответно обосноваването на нови и 
постоянно променящи се номинални стойности на „сигурността“.

В рамките на двете отделни национални поднива целите не са постоянни. Установените състояние и цели на 
международното ниво са продукт на националните такива в дадени времеви период, специфично от последните две 
десетилетия на Студената война до края на второто десетилетия на XXI век. Променящите се цели вътре в организаци-
ите са неизбежен елемент на организационното развитие, както и последствие от постоянно динамичната геополитиче-
ска среда и международна система извън рамките на поставените конкретни ограничения на установената договорна 
мрежа на балансиране на ядрените сили на САЩ и Русия. Съответно състоянието „сигурност“ в стратегическия ядрен 
баланс на международното ниво, както и на националните нива е в процес на постоянна динамика с вариращи темпове.

Определяне на динамиката в „стратегическия ядрен баланс“ между САЩ и Русия  
на база концепцията за зони и нива на сигурност

Последна стъпка е прилагането на предоставената концепция за разглеждане на зоните и нивата на „сигурност“ в 
рамките на сложната система на „стратегическия ядрен баланс“ и обосноваване на динамиката в нея.

Съществуването на дълбоки системни връзки между системните нива и съответните организации предполага че 
изследването на „сигурността“ във всяка една от организациите не може да се извършва поотделно, а като едно цяло в 
рамките на единна система. Промените във възприятията за „сигурност“ във всяка една от организациите рефлектират 
на определянето на номинални стойности на работа в нея, а съответно и границите на зоните и нивата на сигурност 
в конкурентната организация. Кореспондиращите променящи се цели вътре в организацията рефлектират и върху 
възприетите стойности, зони и нива на по-висшето ниво, международното.

На база системния подход и общите закономерности на съществуване на системата беше изведено предложение-
то, че „стратегическият ядрен баланс“ е резултат на взаимоотношенията на две свързани сложни системи и социални 
организации на националното ниво, търсещи „сигурност“ чрез намирането на точка на баланс в съответните им ядрени 
сили спрямо една друга. 

Така възприетата и установена точка на баланс между САЩ и Русия на международно ниво, посредством съ-
ществуващата към 2020 г. договорната система за управление на количествените и качествените възможности на 
ядрените сили на двете, цели поставянето на своеобразни еднакви номинални стойности и поставянето на сигур-
ността в нормално състояние, нива и зони, идентично възприемани и от двете организации в идеален модел, който 
е валиден и изразен в периода след края на Студената война. Създаването на тези общи възприятия за сигурност 
могат да съществуват само при липсата на преориентация на целите и концептуалния модел на „сигурността“ вътре в 
организациите. Както беше упоменато, организациите са по същността на своя социален характер динамични в своята 
вътрешна структура и в постоянен процес на конкуренция една с друга, както и обект на промени от фактори, външни 
на установената в международното ниво система на „стратегическия ядрен баланс“.

Фиг. 2. Зони на сигурност и динамика в „стратегическия ядрен баланс“
Разглеждайки съвременното състояние на „стратегическия ядрен баланс“ и неговите съставни елементи през по-
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следните двадесет години, става ясно че въведените и възприети номинални стойности на „сигурност“ от двете органи-
зации, като резултат от прилагането на договорната система за контрол на техните ядрени сили, претърпяват коренни 
промени. Те са изразени първо в разпадането на договора ABM през 2002 г., а впоследствие и несигурността в удъл-
жаването на договора START III след 2021 г. Тези процеси са в основата си следствие на първо място от променящите 
се вътрешноорганизационни цели от страна на САЩ, породени от геополитическата ситуация на страната и появата 
на нови заплахи в стратегическото ядрено измерение, преместващо зоната на сигурност извън установената нормална 
зона на опериране. Оттеглянето от договора ABM и последвалият стремеж към разгръщането на гъвкава глобална про-
тиворакетна отбрана (ПРО) с цел адресирането на нови заплахи, произлизащи от разширяващата се гама от възприети 
заплахи, може да бъде идентифициран като опит на системата да се върне в състояние на „сигурност“, отговарящо на 
възприетата нова оптимална точка и целесъобразна с новите интереси и цели на организацията. Така номиналните 
стойности на „сигурност“ в „стратегическия ядрен баланс“ в рамките на националното подниво на САЩ са изместени от 
поставените такива в международното ниво и имат директно отношения към неговото бъдещо състояние посредством 
указания ефект върху другата основна национална подсистема – Русия. Разширяването на стратегическите ядрени 
възможности на САЩ директно рефлектира върху възприеманите номинални стойностни на „сигурността“ от гледна 
точка на Русия, след като тя вече попада в аварийната зона спрямо САЩ, като организацията съответно търси пови-
шаване на своята „сигурност“ и намирането на нова точка на баланс (фиг. 2). Съответно съвременното състояние на 
„стратегическия ядрен баланс“ в рамките на международната система и разглеждано през предоставената концепция 
за състоянието „сигурност“ се дефинира от появата на нови номинални стойности на „сигурност“, към които двете стра-
ни се стремят, като в същото време поставят международното ниво в състояние, извън плановия му режим на работа.

При преминаването отвъд нормалната зона в аварийната зона пред международната система биват поставени 
два възможни варианта – преструктуриране на системата и възвръщане на двете системи в рамките на нормална 
зона на операции чрез придържането към установени работещи механизми и необходимото им еволюиране с цел 
адресиране на възникналите и възникващи нови фактори и постигането на нови общи за двете национални подсистеми 
стойности на „сигурност“; или системата съответно да премине към катастрофалната зона и да подлежи на повишената 
заплаха от колапс, която би се материализирала в неограничено ядрено превъоръжаване и рисковете за световния 
мир, до които това води.

На базата на изложеното дотук могат да бъдат изведени следните основни изводи:
● „Стратегически ядрен баланс“ представлява динамично състояние в рамките на международната система. Не-

говите специфични моментни стойности в даден времеви период произхождат от взаимоотношенията между подсис-
темите, САЩ и Русия, в рамките на доминиращата международна система, като в случая под взаимоотношения се има 
предвид специфичните такива, касаещи развитията на ядрените сили на двете.

● „Сигурността“ в рамките на международната система, както и „сигурността“ в рамките на съществуването на 
двете подсистеми, е на необходимото приемливо и желано ниво, когато между ядрените сили на САЩ и Русия има 
състояние на паритет в ядрените възможности, гарантиращ минимални нива на рискове и, заплахи, възприемани и от 
двете организации. Това е желаното състояние на „сигурност“, към което двете ядрени суперсили се стремят.

● В рамките на международната система и създадената парадигма на общи ценности и цели, оптималното ниво 
на „сигурност“, разбирано под съществуването на баланс между ядрените сили на подсистемите, съществува посред-
ством международната система от договорни взаимоотношения, която регулира двете рекурсивни системи и осигурява 
ясни критерии и механизми за поддържане стойностите на баланса между тях на паритетни нива. Нейното уронване 
или разпад драстично би понижило „сигурността“ в глобалната система за сигурност.

● Възприятията за необходимите номинални стойности на „сигурността“ от всяка една от подсистемите, породена 
от вътрешноорганизационните процеси, има потенциала да промени стойностите и в международната система и съ-
ответно в конкурентната реципрочна подсистема, което определя и посоката в динамиката на „стратегическия ядрен 
баланс“.
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Заплахата от използване на дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) за терористични цели в последни-
те две десетилетия е оценена като реална и осъществима. На практика терористите имат възможност свободно да 

закупуват от търговската мрежа такива системи, да ги модифицират и да ги ползват като средство за въздушно напа-
дение и извършване на терористична дейност. Противодействието на тази заплаха се превърна в глобален проблем, 
засягащ както сигурността на важни обекти от критичната инфраструктура, така и индивидуалната сигурност. Целта 
на тази статия е да запознае читателите дали е възможно да се противодейства на ДУЛС и как чрез използване на 
енергетичния подход, приложим в съвременната електронна война, може да се направи оценка за неговата ефектив-
ност. Основна задача, върху която авторите работят, е определяне на условията и параметрите, при които е налице 
енергетично надмощие над терориста, като единствена възможност за противодействие в условията на априорна не-
определеност относно приложените софтуерни решения за управление на използваните за терор ДУЛС. Статията е от 
съществена важност за ръководителите на специализирани ведомства по отношение на вземането на информиран и 
добре обоснован избор при планирането и изпълнението на мероприятията по противодействие на ДУЛС, с оглед на 
тяхната ефективност. Също така, изследването се ограничава само до онези ДУЛС, които са достъпни на свободния 
пазар, и за които няма пълна неопределеност по отношение на техните технически характеристики. 

Непрекъснатият ръст във високите технологии, минитюаризацията и подобряването на параметрите на елемент-
ната база формират ръст в способностите за противодействие на ДУЛС. На базата на натрупания опит в научно-изсле-
дователската дейност за последните 40 години и практични резултати от проведени експерименти в реални условия за 
противодействие на импровизирани взривни устройства (ИВУ)[1-2], може да се твърди, че е налице технологично сход-
ство между ИВУ и ДУЛС, като и двете заплахи се контролират и управляват от терорист по радиоканал от разстояние. 
Съществена разлика обаче се състои в това, че при заплахата от използване на ИВУ за терористична дейност е налице 
информационна неопределеност, например коя честота се използва от терориста за дистанционно активиране на ИВУ, 
какви са мощността и радиусът на действие на предавателя на дистанционното устройство. При ДУЛС хардуерните 
спецификации на дистанционното управление са добре известни и трудно могат да бъдат модифицирани.

В така очертаната ограничителна рамка на изследването докладът може да бъде използван като практично пома-
гало за определяне на необходимите радиочестотни мощности в борбата с ДУЛС. По същество това е прилагане на 
традиционния в комуникационната практика енергетичен подход, който дава оценка дали при избрани най-неизгодни 
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условия и допускания се постига ефективно енергетично надмощие над терориста, а в случай че не се постига такова 
– кои условия е необходимо да се променят, така че крайната цел да бъде постигната.

Ако се предположи, че терористът използва предавател с мощност Pt, за да задейства импровизирано взривно 
устройство, или управлява дистанционно безпилотен летателен апарат (БЛА) на избрана от него честота ft, то за да не 
се допусне взривяване на ИВУ, или за да се блокира управлението на БЛА, по радиоканал в даден район трябва да се 
създаде смущение с мощност Pjam и да се излъчи на същата честота, на която дистанционното управление комуникира 
с ИВУ или БЛА, т.е. fjam=ft. От ограничението, че се противодейства на БЛА, които са свободно достъпни, то за ft е из-
вестно, че е променлива величина в диапазона на честотите за безжичен обмен на данни, например, но не само WiFi: 
2,4÷2,5 GHz и 5,0÷5,9 GHz.

При разпространението на електромагнитен сигнал в свободното пространство неговата сила намалява в зави-
симост от разстоянието от точката на излъчването до дадена точка от пространството. Това условие важи както за 
терориста, така и за този, който се защитава от него. От израза (1) за определяне на загубите на енергия при разпрос-
транение във въздушното пространство може да се изчисли каква част от излъчения сигнал не достига на входа на 
приемника на БЛА в зависимост от разстоянието d и честотата f:

FSPL = 20 х lg(d) + 20 x lg(f) + k                        (1),

където FSPL са загуби на енергия при излъчване в свободното пространство (dB);
d – разстояние, км;
f – честота, МHz;
k– константа (=32,44), от направения избор на d [км] и f [МHz].

При определяне на енергийния бюджет на линията, известен като допустима граница на затихването FM (Fade 
Margin), от израза (2) може да се определи доколко силата на сигнала на входа на приемника на БЛА превишава чувст-
вителността на приемника на БЛА, за да е налице устойчива връзка между предавателя (устройството за дистанционно 
управление на терориста) и приемника (БЛА) на дадена комуникационна система (ДУЛС):

FM = PRx – SRx max                                         (2), 

където FM е допустима граница на затихването, dB;
PRx – мощност на сигнала на входа на приемника на БЛА, dB;
SRx max – максимална чувствителност на приемника на БЛА, dB.

Редица климатични фактори, релефът на местността, нееднородното поглъщане на електромагнитните вълни в простран-
ството, както и точността при позиционирането на предавателната и приемната антени влияят негативно на съвременните сред-
ства за безжична комуникация, като влошават качеството на приеманите сигнали. За да се избегне този ефект, е въведено ус-
ловието FM≥10 dB, a като най-неизгодна величина в настоящото изследване се избира затихването да бъде FM=10 dB [3]. Този 
параметър определя границата на възможно постижимото енергетично надмощие над терориста.

Фиг. 1. Примерно разпределение на комуникационни канали за управление на БЛА, „Синтис Технолоджи“ ООД

На фигура 1 е показано примерно разпределение на действащи комуникационни канали, на които може да се 
осъществи радиовръзка между терорист и БЛА. Също така, в зависимост от използвания честотен диапазон и дистан-
цията, може да се анализират разпространението и затихването на сигнал, излъчен във въздушното пространство. 

Мощността на излъчване на устройството за дистанционно управление на терориста е параметър, за който няма 
точна информация. Обичайните стойности на тази величина за БЛА, закупени от търговската мрежа, е 0.05-0.1 W [4-5], 
а като  най-неизгодна стойност се избира Pt=0.1 W, или Pt=20 dB.

По данни на световноизвестни производители на оръжие [6-7] ефективната дистанция за стрелба с автоматично 
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оръжие е 400 – 450 м. Този показател е ключов при определяне на радиуса на защита, като показва на каква дистан-
ция терористът може да се приближи максимално, за да управлява БЛА без да бъде елиминиран физически. За това 
изследване като най-неизгодна величина се приема дистанцията между смутителя и терориста да бъде 450 м. Също 
така е направен избор, отново като най-неизгоден параметър, на най-добра чувствителност St max=–100 dB, която тех-
нологично може да се реализира за приемника на БЛА, въпреки че в общия случай за БЛА от търговската мрежа той е 
St=–50 – 60 dB. Друг характерен параметър, който ограничава изследването, е естественият долен праг на чувствител-
ност в природата – MNF (Minimum Noise Floor)=–174 dB [8].

Фиг. 2. Оценка на противодействието на ДУЛС при равни условия, „Синтис Технолоджи“ ООД

Показаната графика на фигура 2 онагледява задачата по оценка на противодействието на ДУЛС 
при равни условия. Тя се свежда до това да се определи в коя точка от пространството между терорис-
та и смутителя излъчената енергия под формата на радиочестотен шум се изравнява по стойност с енерги-
ята на предавателя на терориста, така че съотношението TJR (Terrorist Power-to-Jammer Power Ratio) в 
обекта на въздействие – приемникът на БЛА, да бъде TJR=0 dB. Ако се предположи, че терористът из-
ползва дистанционно управление с мощност на излъчване Pt=0,1 W, работещо в честотния диапазон за 
безжична комуникация WiFi, фиксиран да бъде точно ft=2.5 GHz и притежаващ честотна лента на про-
пускане на сигнала Δft=12,5 kHz, и съответно се приложат същите параметри за смутителя: Pjam=0,1 W,  
fjam=2,5 GHz, и Δfjam=12,5 kHz, на практика се получава, че на дистанция djam=225 м се постига ефективно смущение 
на приемника на БЛА, тъй като TJR=0 dB. В този случай на дистанция dt=225 м от оператора, в условия на ефек-
тивно смущение, БЛА не може да получава команди и да продължи изпълнението на задачата си. Като се добави 
и условието за FM=10 dB за наличие на устойчива връзка на комуникацията и се приложи FM=TJR, т.е. TJR=10 
dB, то дистанцията на защита се увеличава до djam=342 м. Този случай е единичен частен случай и не е покрива 
всички честоти на WiFi, които терористът може да използва, а това са: 2,4÷2,5 GHz и 5,0÷5,9 GHz. 

Фиг. 3. Оценка на противодействието на ДУЛС на WiFi при реални условия, „Синтис Технолоджи“ ООД

Както вече бе споменато, всеки БЛА, закупен свободно от търговската мрежа, има слаба шумозащитеност и в 
условия на смущения приемникът на БЛА не може да приема командите на терориста и принудително променя своето 
поведение в полза на въздействащия. На фиг. 3 е показано разпределението на мощностите на терориста и смутителя 
в реални условия, за честотен диапазон f=2,4÷2,5 GHz. За разглеждания диапазон с ширина 0,1 GHz и честотна лента 
на пропускане Δfjam=12,5 kHz, е направен избор стойността на излъчваната мощност на смутителя да бъде Pjam=0,001 
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W, или Pjam=0 dB. От условието TJR=10 dB, радиусът на защита нараства до djam=105 м, което дава основание да се 
твърди, че на това разстояние от смутителя е изпълнено условието за енергетично надмощие над терориста и той не е 
в състояние да управлява БЛА.

Фиг. 4. Оценка на противодействието на ДУЛС чрез моделиране по мощност, „Синтис Технолоджи“ ООД

С увеличаване на стойностите на Pjam, съответно на 0,01 W (10dB) и 0,03 W (15 dB), фиг. 4, се увеличава 
и радиуса на защита. В най-неизгодния случай при противодействие на ДУЛС, при излъчване на смущение с 
мощност Pjam=0,001 W (0dB) се получава дистанция на защита djam=38 м, както бе показано на фиг. 3, с увеличе-
ние до djam=105 м. Оттук, за честотна лента Δfjam=12,5 kHz се получава, че за честотен диапазон f=2,4÷2,5 GHz 
необходимата минимална мощност, която смутителят трябва да е в състояние да излъчи при противодействие на 
ДУЛС за всяка една от 8000 възможни честоти е Pjam [WiFi 2,4-2,5]=8000 х 0,001 W=8 W. Ако се приложат същите 
изчисления за честотен диапазон f=5,0÷5,9 GHz, то необходимата мощност е Pjam [WiFi 5,0-5,9]=9 x 8000 x  0,001 
W=72 W, а за целия диапазон WiFi, в границите на който се управлява БЛА, е Pjam [WiFi]=Pjam [WiFi 2.4-2.5]+Pjam 
[WiFi 5,0-5,9]=8 W+72 W=80 W.

За излъчване на смущение с мощност Pjam=0,01 W (10 dB) се получава дистанция на защита djam=105 м, без да 
се отчита условието TJR=10 dB (djam=226 м, с отчитане на TJR), а за целия WiFi се получава сумарна мощност Pjam 
[WiFi]=800 W. При излъчване на смущение с мощност Pjam=0.03 W (15 dB) се получава сумарна мощност Pjam [WiFi]=2400 
W и се реализира радиус на защита djam=160 м (djam=288м, с отчитане на TJR). От направения разчет на приложените 
мощности на излъчване на смутителя и получените стойности на дистанция на защита може да бъде направен следния 
извод: изборът на най-неизгодни условия и параметри е предпоставка оценката за ефективността при противодействие 
на ДУЛС да бъде максимално близка до реалната, която определя нивото на отбранителни способности и изхода на 
радиоелектронната война.

Изискването на НАТО за осигуряване на ефективна защита при едновременно противодействие на всички често 
използвани радиоконтролирани ИВУ [9] е минималното разстояние между смутителя и ИВУ да бъде величина, дефи-
нирана в [%], която се определя в зависимост от предполагаемото разстояние между терориста и ИВУ. Ако се приложи 
това изискване към настоящото изследване, то с помощта на енергетичния подход може да се направи обективна 
оценка на това доколко ефективно е противодействието на ДУЛС, така че приложената мощност на излъчване Pjam, и 
съответно радиусa на защита djam, да гарантират енергийно надмощие над терориста в съответствие със стандарта 
на НАТО.

На практика при противодействие на заплаха, за която е налице информационна неопределеност е неприложи-
мо използването на „интелигентни” смущения, тъй като терористът е в състояние във всеки един момент от време 
да модифицира софтуерно алгоритъма за контрол и управление на използваните от него средства за нападение 
– БЛА. В реални бойни действия съвременната радиоелектронната война налага изискването за създаване на 
енергетично надмощие над противника. Постигането на последното е възможно, като се вложи многократно повече 
енергия спрямо предполагаемата, срещу която се въздейства, тъй като тя се разпределя на всички честоти пар-
циално. По-голяма част от тази енергия, която се излъчва в пространството, се губи, тъй като терористът излъчва 
само в един избран от него честотен диапазон. В резултат на това, значително се влошава дистанцията на защита. 
Например, за да се създаде зона на защита от ИВУ, с радиус от 140 м, около даден обект, или при придвижване в 
конвой, се използва радиосмутител BJTMVIP-300 [10], покриващ плътно широк спектър честоти 2-6000 MHz. Същият 
генерира и излъчва в пространството заградително смущение с мощност Pjam=4000 W, независимо от използваните 
от терориста: мощност на предавателя, време и честота на работа на избраното от него комуникационно средство. 
Съществуващият проблем за информационна неопределеност на коя честота терористът управлява дистанционно 
своя БЛА предстои да бъде разгледан в друго изследване по противодействие на ДУЛС чрез прилагане на ре-ак-
тивно (прицелно) смущение.

В заключение, заплахата от използването на дистанционно управляемите летателни системи, които имат граждан-
ско приложение и са свободно достъпни от глобалната търговската мрежа, но могат да се използват и за терористични 
цели, е напълно преодолима. Енергетичният подход по своята същност е полезно практично помагало в определянето 
на най-неизгодните условия и предпоставки за реализиране на енергийно надмощие над терориста при противодей-
ствие на ДУЛС, така че то да бъде ефективно и адекватно. В същото време енергетичният подход дава реална оценка 
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за съвместимостта на всяко едно конкретно технологично решение дали отговаря на потребностите и е съобразено 
със стандарта на НАТО. Закономерно, този доклад дава очаквана насока за провеждане на по-нататъшно изследване 
на възможностите на реактивното смущение при противодействие на заплахата от използване на дистанционно упра-
вляеми летателни системи за терористични цели.
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През последните 8 години се наблюдава непрекъснато покачване на интереса към безпилотните летателни сред-
ства (дроновете), използвани за мирни цели. Динамичното технологично развитие, намаляването на цената на 

съставните части, вертикалното излитане, възможността за добавяне на камера и други сензори на борда, както и 
усъвършенстването на модули за автоматизирано управление неминуемо доведоха до бързото разгръщане на пазара 
на дроновете. Очаква се до 2025 г. той и свързани услуги да се увеличи с над 1400%. 

Бизнесът признава тази тенденция и започва все по-масово да употребява дроновете в своята дейност. Упо-
требата им в строителния сектор например позволява извличане на данни за контрол и проследяване на положен 
строителен материал, количество изкопана земна маса и др. В сферата на земеделието чрез прелитане на дрон над 
насажденията с т.нар. мултиспектрална камера се снемат различни данни – за вегетацията на растенията, степента на 
развитие на посевите, възможното наличие на болести и паразити и т.н. 

В Европа вече се използват системи за наторяване, които са с предварително подготвена карта със зоните, в 
които това е необходимо. Използват се и за засаждане на растения на трудно достъпни обезлесени райони. Безспорни 
са ползите от употребата на дронове и при поддържане на обществения ред (контрол на пътния трафик, следене на 
масови мероприятия), както и при управление на бедствия и аварии (локализиране на разливи на петрол, гасене на 
пожари и пр.). 

За сравнително краткия период на време, през който дроновете навлязоха масово в различни отрасли на бизнеса, 
се доказа по безспорен начин, че употребата на безпилотни въздухоплавателни средства в някои сфери е в пъти по-из-
годна. Това особено ясно си проличава в области, където използваните досега методи са по-скъпи и трудоемки или за 
изпълнението на съответната задача има реална опасност за живота на изпълнителя. Пример за такава алтернатива 
са дроновете, с помощта на които се обследват разрушаващи се сгради, тлеещи вулкани, както и измерване на нива 
на радиационен фон. 

Освен ценово достъпните дроновете, използвани за бизнеса, към настоящия момент са известни и множество фи-
нансово изгодни приложения на дроновете за отдих и развлечение. На пазара съществуват различни видове дронове 
от типа мултироторни, вариращи по цени (от няколко десетки лева до няколко хиляди лева), размер (от 45 мм диа-
гонално междуосие) и функционалностти (заснемащи, състезателни, акробатични). Това разнообразие  спомогна за 
увеличаването на броя потребители от всички възрастови групи. В рамките на последните 3 години дрон общността в 
световен мащаб се разширява неколкократно. Сформират се клубове по интереси и различни граждански инициативи. 
Започнаха да се организират дрон състезания, хакатони, конференции. Голяма част от тези събития се осъществяват 
и от организации, които не са пряко свързани с авиационната общност. Това доказва, че дроновете са тема, която 
вълнува различни кръгове, и подчертава тяхната интердисциплинарност. Популярността на дроновете доведе и до 
създаването на различни стартъпи, които от своя страна предоставиха на бизнеса още повече изгодни решения. 

Увеличаването на броя на дроновете води и до увеличаването на въздушния трафик. Това повлиява пряко и върху 
повишаването на риска от възникване на инциденти, застрашаващи както другите участници във въздуха, така и хора и 
обекти на земята. Мащабът на този проблем нараства непрекъснато и вече е извън границите на авиационния домейн, 
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националната сигурност.

Ключови думи: малки дронове, оценка на риска, увеличаваща достъпност, национална сигурност.

Alexandra Stefanova, Anton Puliyski. ANALYSIS OF THE APPROACHES TO RISK ASSESSMENT FOR SMALL DRONES
astefanova@udc.bg, puliyski@udc.bg

Abstract: In this article we have 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.

Key words: small drones, risk assessment, increasing accessibility, national security.



74     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

а в дадени аспекти се оказа предизвикателство за националната сигурност. Отправната точка за решаването му е 
създаването на политики и процедури по безопасност и сигурност, базирани на оценката на риска. 

В авиацията оценката на риска е доста добре развито направление, което се усъвършенства непрекъснато. Има 
множество методологии като в основата на всяка оценка е произведението между два основни фактора, а именно – 
вероятността дадено събитие да настъпи и тежестта на последиците след възникването му. В зависимост от специфи-
ката на идентифицираните рискове, освен тях се включват и други фактори. 

В рамките на тази статия ще разгледаме някои от тези фактори през призмата на т.нар. малки дронове от типа 
мултироторни, чиито размери започват от 45 мм диагонално междуосие и тегло от едва 20 грама.

Широкото разпространение на малките дронове
Фокусът върху малките дронове в настоящия труд е обоснован от два аргумента. На първо място, е фактът, че 

дроновете от този вид са с най-бързо нарастващата бройка. На второ място, е необходимостта класическите похвати 
при оценка на риска в авиацията да се адаптират, като в определени хипотези е наложително да бъдат надградени  
именно заради спецификата на малките безпилотни апарати. Тя може да се разгледа от обективна и субективна гледна 
точка, като това ще послужи за извеждането на новопоявилите се фактори, участващи при формирането на оценката 
на риска.

От обективна гледна точка нарастването на бройката на дроновете е естествена последица от увеличаващата 
се финансова и технологична достъпност на устройствата. Поевтиняването на чиповете и намаляването на техния 
размер дава тласък за развитие на множество технологии, измежду които са и дроновете. Възможността да бъдат 
интегрирани все повече системи за автоматизиране на полетите, съчетана с вертикалното излитане на дроновете от 
мултироторен вид сваля драстично прага за необходими първоначални умения и познания на потребителите. 

Ако първата вълна за популяризиране на малките дронове бе предизвикана от увеличената им достъпност, то 
втората вълна е вследствие на разкритите възможности за експериментиране и разработване на дрон решения от 
широката общественост. Огромен брой успешни продукти за бизнеса бяха създадени извън лабораторните комплекси. 
Това има своите предимства, но крие и опасности, свързани предимно с липсата на специализирана подготовка у 
разработчиците.

От субективна гледна точка, през погледа на потребителя усещането за достъпност е надградено и от общото 
отношение към новите технологии. Живеем в свят, в който смарт телефоните са част от нашето ежедневие, а съжи-
телството с множеството системи за автоматизация дори не ни прави впечатление. Взаимосвързаността на всякакви 
технологични решения вече е социално приета. В тази среда малките дроновете се разглеждат от масовия потребител 
предимно като поредното устройство, с което да се постигне дадена цел, а не като представители на авиацията. В до-
пълнение е редно да се отбележи, че прагът за първоначално навлизане в областта на дроновете стана още по-нисък 
с появата на множество обучителни материали в социалните мрежи.

От изложеното става ясно, че след като цената и липсата на специализирани познания вече не са непреодолим 
филтриращ фактор, профилът на потребителите на малки дронове е доста широк. Комплексното анализиране на нуж-
дите и отчитането на спецификите е подходът, който ще доведе до възможно най-добри резултати при безопасната и 
устойчива интеграция на дроновете във въздушното пространство.

Дроновете вече са признати като потенциална заплаха за безопасността и сигурността в авиационния сектор, но 
увеличената достъпност и възможността за свободното им комбиниране с друга технология разкрива нови предиз-
викателства. Вече говорим за възможни проблеми със сигурността в области, далеч извън физическото измерение. 

Първоначално дроновете се разглеждаха като средство, чрез което може да се достигне до нещо физически огра-
ничено или да се погледне нещо от високо, а размерът, цената и начините им на употреба (предимно за бизнес цели) 
не подсказваха за необходимост от сериозни промени в регулаторния режим. С появата на по-малките безпилотни 
апарати и комбинирането им с други технологии заплахата за сигурността в определени зони, като личната, груповата, 
корпоративната или националната сигурност, се увеличава многократно. Непрекъснато нарастващият списък с нови 
приложения в различни области поставя нуждата за динамично актуализиране и осъвременяване на политиките и 
процедурите по гарантиране на сигурността.  

Нови фактори при оценка на риска
Оценката на риска е основополагаща за структурата на авиационния сектор. Доколкото рискът се разглежда като 

математическо очакване дадено събитие да настъпи, то за неговата оценка в областта на малките дронове не би след-
вало да се счита за достатъчно само произведението от вероятността то да се случи и тежестта на последиците. Редно 
е да се обърне внимание, че спецификите на тези технологии обуславят и наличието на допълнителни фактори, които 
трябва да бъдат съобразени. Част от тях са пряко следствие от вече изложените причини за увеличената бройка и 
изведения профил на масовия потребител на малки дронове. Те са взаимосвързани и взаимно допълващи се. Техният 
списък ще нараства с развитието на сектора на безпилотните апарати.

Потребители без специализирани познания
Редно е да се обърне внимание на фактор, който не е достатъчно познат в класическата авиация. Това е навли-

зането на голям брой нови участници във въздушното пространство, които не са задължени да имат специализирани 
познания в областта. Това в някаква степен е следствие от липсата на детайлни правила за употреба, както и неосъз-
натата необходимост от допълнително обучение във връзка с експлоатацията на малките дронове. 

В пилотируемата авиация е безспорно наличието на специализирани познания, придобивани в продължение на 
години. Осъзнаването на големия риск за живота на хората и високата цена на летателните средства е в основата на 
това процесите на обучение и атестация за пилотите, екипажа и наземните екипи да са изключително тежки, а методо-
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логиите се модернизират непрекъснато. Казаното донякъде е валидно и за операторите на големи дронове, които се 
използват от бизнеса. Високата цена на устройствата и рискът даден инцидент да навреди финансово или имиджово 
на дадена компания ги мотивира да разработват вътрешни правилници за употреба. Много компании имат и разрабо-
тени методологии за провеждане на вътрешни обучения и процедури по атестация на персонала.

При потребителите на малки дронове този вид мотивация не е така интензивна. Натрупването на специализирани 
познания както от инженерно естество, така и по повод на взаимовръзките в целия авиационен сектор, е изцяло свър-
зано с индивидуалната самоинициативност и дисциплинираност. След като е възможно само в рамките на няколко 
часа да бъде закупен малък дрон и неговият собственик безпрепятствено да направи първия си успешен полет с него, 
е съвсем логично предположението, че не всички такива дронове, които виждаме около нас, са управлявани от хора, 
отделили дълго време в подготовка (било то технологична или практическа). 

Липсата на непосредствен риск за живота, ниската цена на безпилотното устройство, както и неналичието на риск 
от настъпване на неблагоприятни последици са пряко свързани и със следващия фактор, свързан с нагласите към 
риска и сигурността.

Нагласи на потребителите към риска
Нагласите и субективното възприемане на безопасността от потребителите на малки дронове е фактор, който 

също трябва да залегне при оценката на риска. С оглед на съдържанието, качвано в социалните мрежи, се наблюдава 
увеличаваща се тенденция за подценяване на безопасността и сигурността на етапите на конструиране, интегриране 
и употреба на такива устройства. Това явление би могло да се разгледа в контекста на когнитивните, социалните, 
икономическите аспекти, като и на културните различия у изследваната група. 

В основата му до голяма степен играе роля самата специфика на дронове, която предполага усещане за дистан-
цираност от отговорността. За разлика от пилотируеми въздухоплавателни средства, тук не е наличен прекият риск за 
живота и здравето на управляващия. За утвърждаването на тази нагласа помагат и споменатите материали в интернет, 
които не само не отделят достатъчно внимание на тази тема, но и в много случаи споделят как дадени забрани да 
бъдат заобиколени.

Подценяването на безопасността и сигурността се засилва и от споменатия по-горе интерес на бизнеса към 
новите приложения на тази технология. Много сполучливи частно разработени решения са закупени от големи ком-
пании. Новините за бързо забогатели разработчици мотивира много хора да се впуснат в надпреварата за търсе-
нето на нови желани от бизнеса изобретения, базирани на безпилотните технологии. Стремежът към бърз успех, в 
съчетание с конкуренцията и липсата на експертни познания, води до засилване на обсъжданото явление.

Комбинация на дронове с други технологии
Интересът на бизнеса към модернизацията, базирана на интегрирането на дрон решения, е свързан с още един 

фактор – съчетаването на безпилотните апарати с други нововъзникващи технологии. Особено сполучливо в послед-
ните години се оказа комбинирането на дронове с т.нар. интернет на нещата (IoT) и изкуствения интелект. Малките 
дронове се използват не само за доказване на различни концепции, но и като готови решения. Дори се появи термин 
като интернет на въздухоплавателните неща (Internet of Aircraft Things – IoAT) като подмножество на IoT. 

Както малките дронове, така и изкуственият интелект, интернет на нещата и други нововъзникващи технологии 
не са добре регулирани и няма цялостна ясна визия за всичките им проявни форми. Все още е дискусионно как те да 
бъдат интегрирани в правен, етичен, социален, икономически и културен аспект. Имайки предвид, че има множество 
адресирани проблеми, чакащи правилните подходи за тяхното разрешаване, можем само да гадаем, дали при съчета-
ването на технологиите проблемите ще останат на същото равнище или ще се увеличават експоненциално. 

Анализирането на този фактор подчертава за пореден път, че бъдещите процеси по оценка на риска в областта на 
новите технологии трябва да са с динамичен, отворен и холистичен характер. Във взаимносвързания свят на близкото 
бъдеще старото разделение на сектори ще има второстепенна роля.

Съвместимост на дроновете спрямо останалия технологичен свят
Като доказателство, че появата на дроновете не трябва да се разглежда като изолиран проблем само за авиа-

ционния домейн е и следващият разглеждан фактор, а именно влиянието на малките дронове върху замърсеността 
на радиоефира, както и тяхната електромагнитна съвместимост с други устройства. Още при появата на споменатия 
интернет на нещата в публичното пространство се заговори на тази тема. Има множество изследвания, фокусирани 
върху близкото бъдеще, в което човекът ще бъде заобиколен от все повече взаимообвързани устройства, използващи 
безжичен начин на комуникиране, и малките дронове са част от тази голяма картина.

Към дадения момент масовите представители на малките дронове се управляват посредством радиосигнал, из-
лъчван от станцията за наземен контрол. Дроновете от своя страна излъчват сигнал от борда към оператора, с помо-
щта на който те предават картина и други данни. Важно е да се уточни, че дрон с полетно тегло от 25 грама може да се 
управлява с приемник с абсолютно същата мощност, с която се управлява дрон, тежащ над 25 килограма, а силата на 
сигнала да е достатъчна за дистанция от над 5 км. В радиоефира те излъчват по един и същи начин и за детекторите 
изглеждат еднакво. Към момента масово се използват честоти в разрешения за гражданска употреба спектър. Безспор-
но е за специалистите в тази област, че никога досега в историята не сме били изправени пред толкова много излъч-
ващи устройства едновременно. С оглед на тенденцията тази бройка да се повишава експоненциално е редно да се 
планират действия при достигане на критична бройка, водеща до дисфункционалност на бъдещия взаимосвързан свят.

Част от тези действия трябва да бъдат обвързани с проактивно прилагане на комбинация от процедури и гъвкави 
подходи, които да отчитат динамиката на сектора и да са отворени към надграждане. Промяна на съществуващата 
нормативна уредба, използването на „меки мерки“ (информационни кампани, създаване на препоръки, споделяне на 
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добри практики, инициативи по изграждане на култура на безопасност и пр.), разработване на стандарти би следвало 
да залегнат в основата на такъв процес. Ход в правилната посока би било и въвеждането на иновативни механизми 
като т.нар. изпреварваща регулация, представляваща нововъзникващ подход за регулиране от страна на държавата. 
Тя е проактивен и итеративен метод, който използва експерименти, регулаторни инкубатори и данни за по-добро ин-
тегриране на развиващите се технологии, и би била доста подходяща в сферата на регулирането на малките дронове.  

Малките дронове ще се превръщат във все по-важна част от нашия свят. Въздушното транспортиране на пред-
мети, а дори и на хора с такси-дронове ще стане възможно съвсем скоро. Технологията вече доказа, че е постигнала 
своята степен на готовност, за да отговори на нуждите на бизнеса и обществото като цяло, а ролята на малките 
дронове в този процес става все по-значима. Сега пред всички заинтересовани страни стои въпросът как с взаимни 
усилия да се постигне максимално балансирана регулация за интегрирането на тези технологични решения, така че да 
се запазят едновременно както възможността за развитие на самата технология, така и безопасността и сигурността 
на гражданите.
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Винаги съм вярвал, че технологията управлява 
начинанието и напредъка на човешката цивилизация.

Мукеш Амбани

Свидетели сме как за кратък период от време цифровите технологии се превърнаха в неизменна част от съвременно-
то ежедневие на хората по целия свят. Днес повече от 4,57 млрд. души в световен мащаб използват интернет – бли-

зо 60% от общото население на планетата. Техният  брой нараства непрекъснато, като над 300 млн. нови потребители 
са се появили онлайн през предхождащите 12 месеца до април 2020 г. или средно над 800 000 нови потребители всеки 
ден (Digital 2020). В началото на 2020 г. са регистрирани 3,8 млрд. потребители на социални медии – отчетен прогрес 
за една година с над 9% (321 млн. нови потребители). Същевременно над 5,19 млрд. души ползват мобилни телефони, 
като номерата на потребителите са се увеличили със 124 млн. (2,4%) през последната година. Скоростната еволюция 
на интернет инфраструктурата, която не се съобразява с държавните граници, поставя нови предизвикателства, както 
пред правоприлагащите, така и пред законодателните и правораздавателните органи. Въпросът е дали в този забързан, 
цифров свят последните ползват и менажират адекватно динамичната връзка между технологиите и закона (Wagner, 
2005), в контекста на защита правата на човека.  

Всяко дело се усъвършенства с овладяване на техниката.
Хипократ

През 2020 г. генералният секретар на ООН г-н Антониу Гутериш обяви десетилетие (2020 – 2030) на глобални усилия 
и действия за устойчиво развитие, целящи прекратяване на бедността и подобряване на икономическия растеж, социал-
ната защита, здравеопазването (включително пандемичната реакция), образованието, енергетиката, водата и канализа-
цията, устойчивият транспорт и инфраструктура и достъпа до интернет (UN, E-Government...). Цифровото правителство 
има задачата и амбицията чрез устойчиво, приобщаващо и справедливо предоставяне на обществени услуги на всички 
хора по света да насърчава иновациите, като създава условия за ползването на техния потенциал. Още повече, че от 
началото на 2020 г. глобалната пандемия COVID-19 засили ролята на електронното управление. Социалното дистанци-
ране наложи онлайн комуникацията, използването на традиционните цифрови обществени услуги и експлоатацията на 
различните платформи за електронно управление, включително и за управление на кризата по иновативни начини. 

Индексът за развитие на електронното правителство (E-Government Development Index) представя състоянието на 
развитието на електронното управление в държавите членки на ООН. Заедно с оценка на моделите за разработване на 
уебсайтове в дадена държава, индексът за развитие на електронното правителство включва характеристиките за дос-
тъп, като инфраструктура и образователни нива, за да отрази как една държава използва информационни технологии 
за насърчаване на достъпа и приобщаването на своите граждани. Индексът е съставен от три важни измерения на елек-
тронното управление, а именно: предоставяне на онлайн услуги, телекомуникационна свързаност и човешки капацитет. 
Използва се за измерване на готовността и способността на държавните институции да прилагат информационно-комуни-
кационните технологии за предоставяне на услуги. Според изследване на ООН от 2020 г. България заема 44-то място (от 

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

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 подобряване дейността на съдебните органи и техните 
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193 държави членки на ООН), като индексът е със стойност 0,7980 (при максимална стойност 1) и страната се нарежда в 
първата група държави с много висок индекс.

Въвеждането на информационни системи в съдилищата позволява да се намали както времето, необходимо за разглеж-
дане на делата, така и броят на висящите дела, като се повиши ефективността на услугите, предоставяни на гражданите и об-
ществото като цяло (Rosa, Teixeira, 2013, р. р. 241-256). От друга страна, по този начин се подобрява и ускорява достъпът до пра-
восъдие на гражданите, като се облекчава и работата на институциите и адвокатите, упълномощени по различни правни казуси.

Понятието „правораздавателен орган“ е въведено от основни нормативни актове на българската правна система 
(Конституцията – чл. 126, ал. 2 и ЗНА – чл. 15, ал. 2), а то от своя страна предпоставя понятието „правораздаване“. По 
смисъла на посочените разпоредби правораздавателните органи са овластени да осъществяват правораздавателна 
дейност (Сталев, 2016). Предвид изключителното разнообразие  на правораздавателните органи, разноликият пред-
мет на правораздавателните производства (гражданско, наказателно, административно, международно) и различните 
процедури, по които се осъществява (гражданска, наказателна, административен процес, вътре, в които се обособяват 
редица особени производства), предизвикателството да се имплантират съвременните технологии в една значително 
консервативна система с многогодишна история се явява като една необходима, но комплицирана задача.

Във връзка с провеждането на цялостна реформа на съдебната система у нас на 21.11.2012 г. правителството на 
Република България приема Концепция за електронно правосъдие, в която са разписани принципите, целите и фазите 
за неговото въвеждане. По този начин стратегически се осигуряват ефективност и прозрачност на съдебната система 
чрез използване на информационните технологии, като се създават удобства за отделните граждани и юридически лица.

Препоръка СМ/Rec (2010)12 на Комитета на министрите до държавите членки относно съдиите, Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удос-
товерителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, както и редица други международни актове, 
ангажират страната ни с въвеждане дигитализацията в публичния сектор. В отговор, Държавна агенция „Електронно 
управление“ поддържа Единен портал за достъп до електронни административни услуги (http://www.egov.bg/). Освен 
това са създадени и се поддържат: Портал за обществени консултации към Министерски съвет (http://www.strategy.bg/) 
и Портал за отворени данни, чрез който се предоставя оторизиран достъп до публични данни в Република България в 
отворен и машинночетим формат (http://opendata.government.bg/). 

Основата на правната рамка на електронното правосъдие е заложена в устройствения Закон за съдебната власт 
(ЗСВ), в новата  Глава осемнадесета „а“, озаглавена „Удостоверителни изявления и процесуални действия в елек-
тронна форма“ (Обн., ДВ., бр. 62 от 2016 г., която влиза в сила в основната си част на 09.08.2016 г.). Състояща се от 
четири раздела: „Общи правила“, „Обмен на електронни документи“, „Регистър на актовете на съдилищата“  и „Ин-
формационна система на съдебното изпълнение“. В нея е регламентирана дейността на съдебната власт, свързана с 
извършването на удостоверителни изявления, издаването на актове  и всички други, предвидени в закона процесуални 
действия в електронна форма. В тази връзка са приети и поредица подзаконови нормативни актове, които съставляват 
нормативната база за въвеждане и работа на системата.

Пленумът на Висшия съдебен съвет, съгласувано с министъра на правосъдието и председателя на Държавна 
агенция „Електронно управление“, одобряват информационните системи, които се изграждат, поддържат и ползват от 
органите на съдебната власт и отчитат единно време по реда на Закона за електронното управление.

Една от тези информационни системи се явява Единният портал за електронно правосъдие (https://ecase.justice.
bg/), чрез който от началото на следваща 2021 г. се очаква да се осигури възможност за: заявяване на извършване-
то на удостоверителни изявления в електронна форма;  извършване на процесуални действия в електронна форма; 
връчване на съобщения и призовки и достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и 
публични регистри. Освен това се осигурява свободен и публичен достъп до протоколите и статистиката за случайния 
подбор при разпределението на делата, които са предвидени в закон или в друг нормативен акт, както и достъп до 
други информация и функционалности.

Регламентирано от 2016 г., органите на съдебната власт поддържат интернет страници в рамките на Единния 
портал за електронно правосъдие, чрез които предоставят безпрепятствен, безплатен, пряк и постоянен електронен 
достъп до следната информация: наименование на органа на съдебната власт; адрес на органа на съдебната власт; 
данни за кореспонденция, включително телефон и електронен адрес;  телефон, на който лицата могат да получат 
информация за начина на извършване на процесуалните действия в електронна форма и помощ за необходимите 
технически стъпки, които трябва да предприемат за това; уникален идентификатор на органа на съдебната власт; 
данни за банкови сметки и начини за плащане по електронен път на държавни такси, разноски и други задължения към 
органите на съдебната власт; друга информация, предвидена в нормативен акт или в акт на Висшия съдебен съвет.

С цел обезпечаване на достоверност, пред компетентните органи на правораздавателната система стои предиз-
викателството за осигуряване обработката и съхранението на релевантните документи и информацията по начин, 
гарантиращ защитата от грешки, подправяне и загуба. Същевременно органите на съдебната власт предоставят на 
лицата, които имат право на достъп до делата, отдалечен, непрекъснат и безплатен достъп по електронен път до 
електронните дела, както и технологии и средства за достъп до електронните дела в помещенията, където се намират 
администрациите им. 

В чл. 9 от ЗСВ е регламентирано разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт на 
принципа на случайния подбор чрез равномерно електронно разпределение съобразно поредността на постъпването 
им при спазване изискванията на чл. 360б от същия закон.

Не на последно място, органите на съдебната власт са длъжни да осигуряват поддържането, съхранението и 
обмена на електронните дела по начин, който не позволява случайното или незаконното унищожаване на данни от тях 
и не допуска неправомерен достъп, изменение или разпространение. 
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За решаването на посочените задачи пред професионалистите в юридическата сфера стои предизвикателството 
за унифициране на законоустановените стандарти и правила, установяващи технологични и функционални параметри, 
които се поддържат от информационните им системи за постигане на оперативна съвместимост и информационна си-
гурност. Освен това е необходимо да бъдат ангажирани опитни експерти в областта на информационните технологии и 
програмирането, както и обслужването на огромни и динамични бази данни, включително и в облачното пространство. 
Не на последно място, стои и повишаване на технологичната компетентност и целенасоченото обучение, както на 
деловодителите, така и на самите магистрати, като бъде отчетена високата степен на натовареност на същите, раз-
личните нива на техническа грамотност и, разбира се, съвременните условия на наложени ограничения във връзка с 
пандемичната обстановка в страната и света.

В § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за съдебната власт (ЗСВ), публикуван в ДВ, бр. 62 от 2016 г., в 
сила от 09.08.2016 г., българският законодател дефинира понятията „електронен адрес“ и „електронен документ“ на 
базата на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 
1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28.08.2014 г.

Удостоверяването на времето на изпращане и получаване на документа/съобщението се извършва, като се полз-
ва услуга за удостоверяване на време. Т.нар. Електронен времеви печат по Регламент (ЕС) № 910/2014 е електронна 
квитанция, удостоверяваща съдържанието на електронен документ към даден момент. Практическата полза е възмож-
ността да се докаже пред съд или друго физическо или юридическо лице, че някакъв блок информация е съществувал 
преди някакви дата, час, минути и секунди. Квалифицираният електронен времеви печат, издаден в една държава 
членка на ЕС, се признава за такъв във всички държави членки.

Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 910/2014, обусловена от прилагането на механизъм, обуславящ правната сила и допустимостта на данните, 
изпращани и получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана поща, както и предотвратяването на 
оспорването им като доказателство в съдебни производства единствено на основанието, че са в електронна форма 
или че не отговарят на изискванията за квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща. 

Една от най-често ползваните услуги в страната ни е издаването на свидетелства за съдимост на гражданите и 
в този ред на мисли въвеждането на Системата за издаване на електронни свидетелства за съдимост за български 
граждани, родени в Република България и неосъждани лица (на този етап) спестява изключителен ресурс от време за 
издаване на необходимия документ, единствено чрез достъп с електронен подпис.

Възможността за връзка към системата на Висшия съдебен съвет за приемане и обработване на жалби и сигна-
ли за корупция в съдебната система позволява проследяване движението на преписката, образувана по подадената 
жалба или сигнал. 

Към настоящия момент в страната ни много от горепосочените съвременни технологични решения са в ход, 
включително някои от тях на експериментален етап. В средствата за масова информация многократно се анализира 
закъсняването на въвеждането на Единната информационна система за съдилищата (ЕИСС) и необходимостта от ней-
ното по-ефективно разработване на базата на опита на участващите в пилотната експлоатация съдилища в страната. 
Предизвикателствата пред електронното общуване на администрациите е свързано с разрешаването на редица мини 
проблеми, като дигитализация на съществуващите до момента регистри и създаването на възможности за обмен и 
кореспонденция на отделните данни, както и създаването на леснодостъпен и разбираем софтуер. На по-късен етап се 
очаква в Единния портал за електронно правосъдие да се включат всички съдилища в Република България, а самият 
той да се доразвива с нови електронни услуги, като например Електронно подаване на искова молба и др. 

Успоредно пред националните предизвикателства в сферата на правосъдието в контекста на съвременните тех-
нологии, стоят и тези на международно ниво: адекватното включване и сътрудничество на страната ни в изградения 
Европейски портал за електронно правосъдие, предоставящ информация за правосъдните системи и подобряващ 
достъпа до правосъдие в ЕС на 23 езика; прилагането на предложените технологични решения при издаването на 
Европейска заповед за плащане и Европейска заповед за арест, подаване на искове с малък материален интерес и 
гарантиране на  сигурен обмен на данни, явяващи се съставни елементи на напредъка в областта на европейското 
електронно правосъдие, по пътя на изграждане на оперативно съвместима техническа рамка в ЕС. Въвеждането и 
ползването на Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) и на минимален набор от еднотипни метаданни 
за съдебната практика (Док. 1687/10...), Наръчникът за видеоконферентна връзка в трансгранични съдебни производ-
ства, приет от Съвета по ПВР през юни 2012 г. и поместен в док.10097/12, уебсайтът на Европейската съдебна мрежа 
по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, уебсайтът на Европейската съдебна мрежа по наказателноправни 
въпроси, свързването на регистрите по несъстоятелност на отделните страни членки на ЕС, информационните фи-
шове относно режимите на съпружеска имуществена общност, възможността за търсене на адвокат и нотариус, пред-
ставляват есенцията на полаганите усилия в правораздавателната област и обуславят редица от актуалните задачи, 
като многоезичен интерфейс за търсене, централен достъп за търсене, единствена търсачка за няколко регистъра, 
преодоляване на езиковите различия и т.н. 

Същевременно социалните медии не са специално създадени да подпомагат смислени консултации в сложни 
области като правоприлагането. Проблем, предизвикващ голяма загриженост, особено през последните години, е на-
растващото използване на социалните медии за разпространение на невярна информация и поляризиране на общест-
вения дебат, индикиращо очевидните последици за потенциала на механизмите за електронно участие за постигане 
на целите им. Въвеждането на механизми за ангажиране и създаването на процеси на участие често поражда високи 
очаквания сред хората, особено когато такива мерки се рекламират от правителството като възможност за скъсяване 
на дистанцията между официалните институции и гражданите. Несъмнено, усвояването и устойчивото използване на 
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възможностите за електронно участие зависят в голяма степен от доверието на хората в държавните институции, но 
тяхното доверие в Интернет и специфичните компоненти на платформите за участие също е фактор. 

Нарастващите опасения относно неприкосновеността на личния живот и сигурността през последните годи-
ни, подхранвани от силно разгласени нарушения на частни бази данни и платформи на социални медии, доклади за 
инциденти на държавно наблюдение на лица чрез техните акаунти в социалните медии и други подобни събития, са 
определяни като рисков индикатор относно въвеждането и прилагането на съвременните технологии, който обуславя 
правната рамка за достъп до информация и прозрачност  и дефинира степента на подкрепа за общественото участие. 

В настоящия момент, когато съвременната среда на сигурност се характеризира с динамичност, комплексност 
и противоречивост, трудно предвидими предизвикателства, рискове и заплахи за националната и международната 
сигурност пораждат необходимостта от своевременни, адекватни и гъвкави решения и действия. През последните ня-
колко месеца човечеството е изправено пред безпрецедентна за съвремието угроза – разпространението и действието 
на коронавирус 2 (SARS-CoV-2), който продължава да бъде причина за смъртта на огромен брой хора. Днес, в усло-
вията на световна  пандемия на заболяването,  повече от всякога се откроява отговорността на всяка конституционна 
държава да бъде сенситивна към промените, предизвикани от цифровите технологии, и същевременно да се ползва по 
законодопустим и ефективен начин от дигитализацията. Както отбелязва и генералният секретар на ООН г-н Антониу 
Гутериш, „след COVID-19 светът ще бъде различен и определено по-цифровизиран отвсякога“.

Правната рамка за достъп до информация и прозрачност е определена като критичен източник на подкрепа 
за общественото участие. Електронното участие също се влияе от законите и разпоредбите за телекомуникациите, 
киберсигурността и кибертероризма. Нивото на легална дейност в тези области рязко се е повишило през последните 
години и обикновено се ръководи от проблеми, които не са свързани с електронното участие, но въпреки това подобни 
закони оказват влияние върху обществената ангажираност и взаимодействие.

В този контекст съдебната власт трябва да гарантира предоставянето на своевременна и адекватна правна 
защита и помощ не само в условията на добре познатия офлайн свят, но правораздавателните органи следва да раз-
гърнат и потенциала, който съвременните технологии предлагат. Ключово условие за функционирането на конститу-
ционната държава се явява адаптирането на дългогодишните традиции към новите технологични предизвикателства. 
Съвременните технологии представляват един инструмент за модернизация на правораздаването, който следва да 
бъде управляван с умение и отговорност, защото в края на краищата от другата страна на везната стоят човешките 
права.
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА               
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СИСТЕМА 
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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 възможността 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 въздействието им 
върху управляваните обекти в реално време. Управлението на системите за национално здравеопазване при ликвидиране 
на последствията от кризи от невоенен характер е от изключително значение за опазване живота и здравето на 
населението, обхващайки както периодите преди, така и след разрешаването на кризата. Ефективността на превенцията 
и своевременността на реакцията на институциите зависят от актуалността на нормативната рамка, структурата и 
способностите на системата за управление на медицинско осигуряване, от информираността и готовността на гражданите.

Ключови думи: Национална система за здравеопазване, управление на кризи, управление на последствията, 
способности, високотехнологични платформи, ситуационно управление, нормативна рамка, публична администрация.

Galina Stoykova. INPROVING THE NATIONAL HEALTH SYSTEM’S REGULATORY
FRAMEWORK FOR CRISIS MANAGEMENT

Abstract: The essence of the social system management covers the processes of planning, organizing, implementing 
measures for management, coordination and control. The technologies development supports the improvement of the regulatory 
framework and capabilities of public administration with the possibility to use modern high-tech platforms. Keeping the laws and 
regulations up to date allows usage of capabilities for visualization, collection, processing, analysis and sharing of information, 
which in turn contribute to expert management decisions, monitoring their practical implementation and assessing their impact on 
managed sites in real life time. The management of national health care systems during the phase of consequences management 
of non-military crises is of paramount importance for the protection of population’s life and health, covering both the periods before 
and after the crisis resolution. The effectiveness of prevention and the timeliness of the institutional response depends on the 
regulatory framework relevance, and the capabilities of the public health system, as well as from the citizen’s awareness and 
readiness. 

Key words: National Healthcare System, Crisis Management, Consequence Management, Capabilities, High-Tech 
Platforms, Situational Management, Regulatory Framework, Public Administration.

Развитието на съвременното общество е изключително динамично и многополярно, съпътствано от множество 
нови и непознати рискове и заплахи за сигурността. Тяхната трудно предвидима и скоротечна проява предиз-

виква широкомащабни кризи и ожесточени конфликти, които засягат множество сектори от обществения живот за про-
дължителен период от време. Разрешаването им изисква задължително прилагане на специализирани мерки за на-
маляване на негативните последствия върху живота и здравето на хората. Управлението на кризите е сложен процес, 
успехът в който зависи от много фактори. Едно от основните изисквания е поддържане на единна система за управле-
ние, която трябва да е постоянно действаща с ясно разпределение на отговорностите, материалните и финансовите 
ресурси. Запазването на йерархията в управлението на обществените системи и нормирането на взаимоотношенията 
между ведомствата ще улеснят координацията и комуникацията между тях с цел планиране на силите, предотвратя-
ване на нови кризи и адаптиране към възможната проява на рискове. Информирането на обществото трябва да бъде 
своевременно, заедно с изграждането на комуникационно-информационна система на централно и териториално ниво.

Принципите за управление на националната здравна система при ликвидирането на последствията от кризи са за-
ложени в нормативната рамка на българското законодателство. Това са три специални закона: Закон за управление на 
кризи1  (отменен 2009 г.), Закон за защита при бедствия2 и Закон за държавните резерви и военновременните запаси3 и 
в три частни закона: Закон за лечебните заведения4, Закон за здравното осигуряване5, Закон за здравето6, както и в два 
подзаконови акта: Постановленията на Министерския съвет относно устройствените правилници на Министерството на 
здравеопазването7 и на Националния медицински координационен център8.

1 Закон за управление при кризи, http://www.maxiconsult.bg/pdf/ZUK.pdf;
2 Закон за защита при бедствия, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540282;  
3 Закон за държавните резерви и военновременните запаси, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135462883;  
4 Закон за лечебните заведения, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134670848; 
5 Закон за здравното осигуряване, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134670848; 
6 Закон за здравето, https://www.lex.bg/laws/ldoc20/2135489147; 
7ПМС УП на МЗ, https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/03/29/ustroistven_pravilnik_naministerstvoto_na_

zdraveopazvaneto.pdf; 
8 ПМС Национален медицински координационен център, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135562113; 
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Системата за управление при кризи е от йерархичен тип и задълженията на отделните структурни нива са били 
заложени в Закона за управления на кризи (отменен 2009 г.)9. Нивата в низходящ ред са: Министерски съвет, минис-
терства, областни управители, общински кметове и съвети, ръководители на държавни и частни предприятия и юри-
дически лица. Всеки един управленски орган се задължава да поддържа в непрекъсната функционалност ситуационен 
център10 и регистри за потенциално опасните обекти от критичната инфраструктура и силите за реагиране при кризи, 
който при развитието на кризата се развръща в Център за управление при кризи. Разработват се планове за управле-
ние на кризи и се осигуряват силите и средствата за участие и ликвидиране на последствията. В ситуационните центро-
ве и центровете за управление при кризи се поддържа денонощно оперативно дежурство, извършват се наблюдение и 
събиране, анализ и оценка на информацията. Националните центрове оповестяват гражданите и координират обмена 
на информация между институциите.

В Закона за здравето са посочени отделните звена в системата за управление на кризи. Министерството на здравео-
пазването и министърът заемат най-висшето йерархично ниво. Следващите звена са Националният медицински коорди-
национен център (НМКЦ), Главният държавен здравен инспектор, обща и специализирана администрация и Регионалната 
здравна инспекция. В Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от ХLI Народно събрание на 30 
ноември 2010 г. и издаден в София на 9 декември 2010 г.11,  Регионалните центрове за здравеопазване (РЦЗ) и Регионал-
ните инспекции за контрол и опазване на общественото здраве (РИОКОЗ) са обединени в една обща служба Регионална 
здравна инспекция (РЗИ).

При управлението на кризи според антикризисното законодателство министърът на здравеопазването е задължен да:
● създаде съвет за управление при кризи и ръководи управлението при кризи в подчинените му структури;
● организира разработването и утвърждаването на план за управление при криза;
● организира обучението на администрацията за действие при кризи и органите за управления и силите за 

действие при кризи;
● планира финансовите средства за управление при кризи в бюджета на министерството;
● създаде и поддържа подсистема към общодържавната система за оповестяване при опасност от криза;
● регистър на силите за действие и на потенциално опасните, рискови обекти и дейности.
Здравното законодателство формулира и задълженията на Министъра на здравеопазването при работа на здрав-

ната система в обичайни условия и при ликвидиране на последствията от кризи. Второто направления е свързано със 
създаване на необходимите условия за:

● медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострада-
лите;

● формиране и подготовка на органи за управление и екипи за медицинска помощ;
● осигуряване на защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;
● организиране и осъществяване на противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата 

територия;
● формиране на запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности, в това число за подготовка и внасяне 

за утвърждаване в Министерски съвет на номенклатурен списък от лекарствени продукти, съхранявани като държавни 
резерви и военновременни запаси, и предназначени за задоволяване на потребностите на националната здравна сис-
тема и населението при кризи, при положение на война, военно или извънредно положение.

В управлението на извънредни ситуации е включен и Главният държавен здравен инспектор, който съгласно Устрой-
ствения правилник на Министерството на здравеопазването, раздел IV, чл. 1412, е орган на държавния здравен контрол на 
територията на страната. Той организира и ръководи на национално равнище профилактичните и противоепидемичните 
дейности при бедствия, аварии и катастрофи. В неговите задължения е и медико-санитарната охрана на границите за недо-
пускане на внос на екзотични за страната заразни болести и особено опасни инфекции.

Същият нормативен документ ангажира четири дирекции от Министерството на здравеопазването с проблемите 
на медицинското осигуряване при кризи. Това са дирекциите от общата администрация: „Управление на финансовите 
ресурси“ и „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“; и от специализираната администра-
ция: „Медицински дейности и лекарствено снабдяване“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“. Проектобю-
джетът на Министерството на здравеопазването се изготвя от дирекция „Управление на финансовите ресурси“. Там се 
залагат и необходимите финансови средства за медицинското осигуряване на населението при кризи.

Представената нормативна база упълномощава дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизацион-
на подготовка“ да:

● организира, планира и ръководи дейности по привеждане на министерството, второстепенните разпоредители 
с бюджетни кредити и държавните лечебни заведения в готовност за работа при кризи от военен и невоенен характер;

9 Закон за управление при кризи, http://www.maxiconsult.bg/pdf/ZUK.pdf; 
10 Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, https://www.lex.bg/

bg/laws/ldoc/2136588572; 
11 Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.

jsp?idMat=41376; 
12 Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването, https://www.mh.government.bg/media/filer_

public/2019/03/29/ustroistven_pravilnik_na_ministerstvoto_na_zdraveopazvaneto.pdf; 



83     СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

● оказва методическа помощ при разработването и провеждането на мероприятията по поддържане на плановете 
за работа в системата за здравеопазването при кризи;

● организира дейности по определяне и планиране на запасите, необходими на здравеопазването за работа при 
кризи;

● осигурява потенциал от кадри за работа в условията на кризи;
● разработва план за привеждане на Министерството от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и 

аварии;
● участва в организирането и поддържането на съвместимостта на структурите от здравната мрежа на страната 

с тези на НАТО и Европейския съюз.
Методическото ръководство и контрол върху медицинската дейност на лечебните заведения се упражнява от 

дирекция „Медицински дейности и лекарствено снабдяване“. В нейните задължения влизат:
● ръководство и координация на центровете за спешна медицинска помощ и центровете за трансфузионна хе-

матология;
● разработване на способи за осигуряване на медицинска помощ за гражданите във военно време и при бедстве-

но положение съвместно с Регионалните здравни инспекции;
● участие в разработването на планове за оказване на спешна медицинска помощ при извънредни ситуации, като 

бедствия, аварии и катастрофи, терористични актове13;
● организиране, координиране и контрол на функционирането на комуникационно-информационната система за 

спешна медицинска помощ в Република България.
Граничният здравен контрол в страната се организира от дирекция „Опазване и контрол на общественото здра-

ве“. Нейната дейност е свързана с разработването и предлагането на специфични противоепидемични мерки при 
възникване на извънредна епидемична обстановка и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда на 
населението.

Националният медицински координационен център е създаден с Постановление14 № 197 на Министерския съ-
вет от 3 август 2004 г. Той е пряко подчинен на министъра на здравеопазването, ръководи и координира оказването 
на медицинска помощ15 при ликвидиране на последствията, причинени от бедствия, аварии, катастрофи и теро-
ристични актове. Поддържа 24-часова връзка с различни ведомства, имащи отношение към ликвидиране послед-
ствията от бедствия, аварии, катастрофи и тероризъм като Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ на МВР, Комисията по бедствия, аварии и катастрофи, структурите на МВР и др. Координира работата 
между Националната система за спешна медицинска помощ, Националната система за спешни повиквания с единен 
европейски номер 11216, регионалните здравни инспекции, лечебните и здравните заведения. Поддържа сателитна 
връзка с подобни центрове и служби в други европейски страни. На свой ред всяка Регионална здравна инспекция 
провежда дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи на 
територията на съответната област чрез формиране и ръководство на свой Съвет за медицинско осигуряване при 
бедствия, аварии и катастрофи17.

Важен етап от подготовката на органите за управление при кризи е планирането на тяхната дейност. Лечебните и 
другите медицински заведения, които предоставят услуги на населението при ликвидиране на последствията от кризи, 
изготвят свои планове за преодоляване на кризи, възникнали на територията на лечебните заведения, както и планове 
за участие в медицинското осигуряване на населението. Планирането на управлението при кризи се разделя на пред-
варително и непосредствено18. Предварителното планиране включва разработване на концептуални планове, които 
описват принципите, политиката, процедурите и действащите сили, без да очертават времева рамка за активиране и 
зони за отговорност. Те се разработват на стратегическото ниво на управлението на Министерството на здравеопаз-
ване. Другият вид планове – функционалните, са разработка на останалите нива за управление и определят използва-
нето на здравните ресурси за медицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията при кризи 
от невоенен характер. Непосредственото планиране се инициира при предстояща или вече развиваща се криза. Тук е 
възможно използването на готови планове от предварителното планиране, ако те отговарят на нуждите на ситуацията, 
или се пристъпва към корекция.

13 Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването, https://www.mh.government.bg/media/filer_
public/2019/03/29/ustroistven_pravilnik_na_ministerstvoto_na_zdraveopazvaneto.pdf;

14https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2135489715/issue/2879/postanovlenie-%E2%84%96-
197-ot-3-avgust-2004-g-za-otkrivane-na-publichno-zdravno-zavedenie-v-sistemata-na-zdraveopazvaneto; 

15 Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България 2014 - 2020г., https://www.
mh.government.bg/media/filer_public/83/9a/839a86ed-52a9-4016-a7fc-5719be71f3d7/proekt-kontseptsia-razvitie-speshna-
meditsinska-pomosht-rb-2014-2020.docx; 

16 Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, http://csmp-plovdiv.
my.contact.bg/Zakon_za_112.html; 

17 Медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи Добрич, http://www.rzi-dobrich.org/files/info_pages/
MO_pri_BAK.doc; 

18 ЗУК, Глава трета, Планиране и реагиране при кризи, http://www.maxiconsult.bg/pdf/ZUK.pdf;
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При разработването на плановете се спазват следните общи принципи:
● преценка на реалните възможности за поддръжка с медицинско осигуряване на населението;
● създаване на оптимални модели за доболнична и болнична помощ на засегнатото население с адекватно и 

ефективно функциониране в хода на изпълнение на плановете; 
● непрекъснатост на планирането и съвместяване дейността на всички планиращи органи;
● анализ на обстановката и предлагане на концепции за медицинското осигуряване при максимална свобода за 

излагане на идеите;
● планиране на изпълними задачи при рязка промяна на обстановката – непрекъснат диалог между звената и 

корекция в плана, които гарантират синхрон на процеса на планиране на всички нива и съвместно информирано изпъл-
нение на планираните мероприятия.

Силно влияние върху актуализацията и усъвършенстването на нормативната уредба на системата на здравеопаз-
ване оказва потребността от цялостно прилагане на нормите на Европейския съюз в тази област. Задължителността 
им изисква детайлно познаване и при необходимост актуализация на националните нормативни документи с цел ця-
лостна синхронизация на действията на системите за публично здравеопазване на страните, членки на ЕС. Относно 
сериозните трансгранични заплахи за здравето ЕС предоставя рамка19 за координиране на планирането, готовност 
за реагиране, укрепване на капацитета за мониторинг и ранно предупреждение, оценка и отговор на спешни здравни 
ситуации. Рамката позволява поддържане и споделяне на най-добрите практики и опит в планирането на готовност и 
реакция на страните от ЕС и основа за разработване на националните планове за справяне с различни видове заплахи 
за здравето – например предизвикани от пандемични, биологични или неизвестни агенти, аварии с химични агенти, 
природни събития от екологичен или умишлен произход.

Съгласно здравната програма на ЕС20, която е част от цялостната стратегия „Европа 2020“, подкрепата се пре-
доставя чрез обучение и учения за улесняване споделянето на опит чрез насоки и процедури за страните от ЕС. 
Европейската комисия организира редовни учения за тестване на европейските и националните планове за готовност, 
като гарантира, че националните органи и институции могат да работят заедно с Комисията и помежду си, да споделят 
необходимата информация в случай на бързо развиваща се криза. Координираните механизми за оценка на риска в ЕС21 включват възможности за мобилизиране на експертни знания от 
съответните органи на ЕС и международните органи, за осигуряване функционалността на надеждни научни съвети, които да 
се включат в процеса на координиране на общата реакция. Като първа стъпка е оповестяването при сериозни трансгранични 
заплахи за здравето чрез Системата за ранно предупреждение и реагиране (EWRS)22. Това е поверителна система върху 
компютърна платформа, която позволява на страните от ЕС да изпращат сигнали за събития с потенциално въздействие 
върху ЕС, да споделят информация и да координират своята реакция с останалите страни. При необходимост от координа-
ция на отговора на ниво ЕС се включва Комитетът по здравна сигурност (HSC)23. Това е експертната група, отговорна за ко-
ординиране на мерките за готовност, реагиране и международно сътрудничество, може да поиска от Европейската комисия 
да предостави оценка на риска, включително възможни мерки за обществено здраве.

В подобни ситуации на опасност от възникване на кризи, оценката на риска се извършва от:
● Европейски център за профилактика и контрол на болестите (ECDC), ако заплахата е от биологичен произход 

и се състои от заразни болести или антимикробна резистентност и инфекции, свързани със здравеопазването, или 
заплахи с неизвестен произход;

● Европейски орган за безопасност на храните (EFSA), в случай на сериозна трансгранична заплаха за здравето, 
попадаща в неговата юрисдикция;

● когато изискваната оценка на риска е изцяло или частично извън мандата на агенциите на ЕС, Комисията из-
ползва различни инструменти за предоставяне ad-hoc оценка на риска.

Научният комитет по здравеопазване, екологични и възникващи рискове (SCHEER) има мандат да предоставя такава 
оценка на риска за общественото здраве в случай на сериозни трансгранични химически заплахи. Тази оценка на риска 
се взема предвид само, ако има налична информация от други международни субекти, например от Световната здравна 
организация (СЗО), за извънредни ситуации в областта на общественото здраве от международно значение. 

Същевременно Европейската комисия притежава достатъчно опит от участието в управлението на епидемията от 
Ебола 2013 – 2016 г. в Западна Африка и епидемията Зика през 2016 г. в Америка и Карибите. В рамките на Решение 
1082/2013 на ЕС24 относно сериозни трансгранични заплахи за здравето, Комисията събира и оценява научни и нацио-
нални експертни познания, за да координира дейностите на ЕС за повишаване на готовността за реагиране. Затова 
успешно мобилизира политически, финансови и научни ресурси, за да помогне за ограничаването и контрола на тези 
международни здравни кризи. 

Усъвършенстването на нормативната уредба и изграждането на способности за превенция, мониторинг, ранно пре-
дупреждение и прилагане на мерки за борба със сериозни трансгранични заплахи за здравето са съществени елементи 

19 At EU level, Decision 1082/2013/EU. https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/crisis_management_en; 
20 Здравна програма на ЕС, https://ec.europa.eu/health/funding/programme_bg;
21 Укрепване на колективната способност на ЕС да предотвратява, да се подготвя за и да реагира на бедствия, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:2009_2; 
22 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/early-warning-and-response-system-european-union-ewrs;  
23 https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/international_cooperation_bг; 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1082&from=en;  
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от осигуряването на високо ниво на здравна защита в Европейския съюз, в това число и в България. Действията на ЕС в 
тази област са предназначени предимно да подкрепят и допълват действията, предприети от отделни държави от ЕС25. 
Заразните болести, биологичните или химичните агенти и факторите на влиянието върху околната среда могат да доведат 
до сериозни трансгранични заплахи. Антимикробната резистентност също е нарастващ проблем на общественото здраве, 
който изисква адекватно ниво на готовност и реакция. Независимо, че влиянието на инфекциозните заболявания в ЕС е 
спаднало или се запазва стабилно през последните години, пандемичният грип (H1N1) през 2009 г., огнището на Е Coli през 
2011 г. в Германия, вирусът Ебола през 2014 г. или Zika през 2016 г., COVID-19 през 2020 г. показват, че появата на нови 
инфекции може да се очаква по всяко време.

В усилията за гарантиране сигурността на здравеопазването в Европейския съюз, през 2001 г. е създаден Коми-
тетът за здравна сигурност (КЗС) по предложение на здравните министри на страните членки. То функционира във 
формат неформална консултативна група по въпросите на здравната сигурност на европейско равнище. С Решение 
№ 1082/2013/ЕС26 се даде официален статут на създаването му и се укрепи неговата роля. След определянето на 
представители от държавите членки, до юни 2014 г. цялостното ситуиране на КЗС е завършено.

Развитието на пандемията COVID-19 поставя на изпитание способностите на ЕС да действа като ефективен ме-
ниджър на глобална здравна криза. Значителното многосекторно въздействие и международно комплексен характер 
на здравната криза са предизвикателство не само за Европа, но и за цялата международна общност. Успешното упра-
вление на кризата в ЕС зависи от няколко ключови аспекта27. На първо място, е изграждането и поддържането на 
устойчиви и достъпни медицински и човешки ресурси на ниво ЕС. На второ място, е готовността и способността да се 
разширява активно приносът към общия международен отговор на кризата. На трето място, e повишаване на делеги-
раните отговорности на Европейската комисия за повишаване ефективността на управлението на здравни кризи. От 
изключително значение за повишаване на готовността e разширяване участието на гражданското общество за оценка 
на социалното въздействие в планирането и изпълнението на политиката по управлението на кризи.

Предвид влиянието на здравните кризи, които сериозно засягат благосъстоянието на хората и функционирането 
на здравните системи, тяхното възникване може да бъде предизвикано от множество причини, чието ранно разкриване 
може да подпомогне локализацията и ограничаването на развитието им като болести в естествена биологична среда, 
но също така влиянието на някои фактори (например климатичните промени) могат да ускорят тяхната проява като 
заплахи за здравето и сигурността на обществото. Например развитието на пандемията COVID-19 показва силно дес-
табилизиращо влияние върху други сектори на живота на обществото, като икономика, външна политика, социална по-
литика и други. Здравните кризи често не само пресичат множество сектори на обществения живот, но тяхното разпрос-
транение и влияние преминава национални граници. Затова в повечето случаи самостоятелните реакции на отделни 
държави са недостатъчно ефективни. Умелото разрешаване на транснационални кризи надвишава възможностите 
на институционалните, организационните, политическите и правните инструменти на отделните правителства, затова 
според Боин и Ричард28 е необходим координиран отговор на всички нива – от местно до международно глобално ниво. 
В този процес се отделя и значителна активна роля на недържавните участници, неправителствените организации и 
частния сектор за подпомагане осигуряването на достъп и непрекъснатост на здравните услуги на населението.

Европейският съюз разполага с предимства при реакцията на транснационални кризи, в сравнение с държав-
ните участници. Обхватът на нормативно възложените правомощия подпомага ранната оценка на регионалния 
мащаб на здравната криза чрез механизмите за ранно предупреждение на Европейски център за профилактика и 
контрол върху заболяванията (ECDC)29 при разпространението на заразни болести. Разполага и със способности 
за координиране на усилията и потенциал за повишаване на глобалния отговор чрез споделяне регионалния опит 
на международната сцена.

Необходимостта от извеждане на здравето като основен приоритет изисква от ЕС непрекъснато повишаване го-
товността на здравните системи и възможностите за предоставяне авангардни здравни грижи, справяне с епидемии 
и други труднопредвидими заплахи. Независимо от задължителността на съюзната нормативна уредба и полаганите 
усилия за обща подготовка, изграждане на механизми за ранно предупреждение и реакция (Решение № 1082/2013/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г.30) при сериозни трансгранични заплахи за здравето раз-
витието на пандемията COVID-19 доказва необходимостта от значително повишаване капацитета на ЕС за ефективна 
реакция при подобни мащабни заплахи за здравето. Ключова роля се отрежда на нова амбициозна самостоятелна про-
грама, наречена „ЕС в подкрепа на здравето“, която ще бъде от първостепенно значение за да се гарантира, че ЕС ще 
продължи да бъде районът с най-добро здравеопазване в света, ще разполага с всички възможни инструменти, за да 
преодолее здравните предизвикателства на национално и съюзно равнище при нововъзникващи заплахи за здравето 
на населението на страните членки. 

Целта на програмата за действие на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. и за отмяна на 
Регламент (ЕС) №282/2014 (програма на „ЕС в подкрепа на здравето“) е интеграция на подхода „Едно здраве“, който 
признава взаимовръзката между здравето на човека и на животните, тяхната връзка с околната среда. Нейното прила-
гане се предвижда от 1 януари 2021 г. Програмата е насочена към подпомагане на държавите членки при преход към 

25 https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/overview_en; 
26 Решение № 1082/2013/ЕС, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1082&from=en
27 https://www.e-ir.info/2020/04/17/the-eus-global-health-crisis-management-the-past-the-present; 
28Managing Transboundary Crises: What Role for the European Union, https://www.researchgate.net/publication/227601735_

Managing_Transboundary_Crises_What_Role_for_the_European_Union/link/5a2a4556aca2728e05db220f/download; 
29 ECDC, https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_bg; 
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1082&from=en; 
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повишаване на готовността и укрепване на здравните системи за постигане на здравните цели на ООН за устойчиво 
развитие. В документа се предвижда попълване на недостатъците и пропуските, разкрити при управлението на насто-
ящата COVID-19 пандемия: разработване на нови и производство на медицински продукти; доставки на съвременно 
оборудване в болниците; поддържане на достатъчно и подготвен медицински персонал; по-широко използване на 
цифрови инструменти и услуги, които позволяват приемственост на предоставяните грижи; осигуряване на постоянен 
достъп до основни стоки и услуги на системите за здравеопазване по време на криза. 

При реализацията на Програмата Комисията ще се консултира със здравните органи на държавите членки в рам-
ките на Ръководната група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на не-
заразните заболявания относно работните планове, приоритети, стратегически насоки и изпълнение. Затова се очаква 
реализацията на Програмата да предостави на ЕС по-голям брой и по-качествени инструменти за бързи, решителни и 
координирани действия на държавите членки както при превенцията, така и при справянето с кризи.
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В резултат на кризата COVID-19 в световен мащаб се наложиха мерки за физическо дистанциране и университетите 
ускорено започнаха да въвеждат алтернативно, дистанционно и онлайн обучение като част от механизмите за 

справяне с вируса.  Военна Академия „Г. С. Раковски“ бе сред първите висши учебни заведения в страната, въвели 
дистанционно и онлайн обучение със заповед № СИ29-РД02-227 от 9 март, дни преди въвеждане на извънредното 
положение от 13.03.2020 г. Това се случи благодарение на работата на лаборатория „Иновации, платформи в обра-
зованието и квалификацията“ към Института за перспективни изследвания за отбрана, която разработи Система за 
академична комуникация (САК), интегрираща в уебсайта на Военна академия система за управление на съдържанието 
(Content Management System) и различни приложения за комуникация, колаборация, дистанционно обучение, базирано 
на BlackBoard Learn и онлайн обучение с помощта на приложенията, предоставени от Office 365 Education на Microsoft.  
Всичко това позволи да се използва смесено обучение в дистанционна и онлайн форма едновременно, благодарение 
на което Военна академия „Г. С. Раковски“ влезе подготвена в кризата без нито един ден прекъсване на учебния 
процес.  Въпреки бързата реакция пандемичната криза извън медицинските параметри изведе на преден план два 
същностни проблема, влияещи на националната сигурност, които имат пряка връзка с бързото справяне, излизане 
и възстановяване от кризата с Covid-19, а именно – дигиталната компетентност и медийната грамотност на препода-
вателите и обучаемите [4]. Затова в настоящият доклад се изследва доверието на преподавателите и студентите от 
Военна академия в предложената система за академична комуникация, онлайн платформите и медиите за намиране 
на допълнителна информация в условията на Covid-19.

Методът, по който се осъществи изследването, е анонимна онлайн анкета, която беше изпратена до същест-
вуващите към това време 1100 абонати, като са получени, 234 отговора към 23.09.2020 г. За определяне обема на 
репрезентативната извадка на изследването се използва формулата за безвъзвратен подбор при малка генерална 
съвкупност [5] 

където z е гаранционният множител, съответстващ на избраното ниво на доверие. В общия случай при  гаранцион-
на вероятност 95 % се приема  1,96 [6];

p е относителният дял на единиците, в които се очаква да има нарушения, и се приема 0,25;
Δ е максималната стохастична грешка за изследването, приета 0,05;
N – генерална съвкупност от всички регистрирани потребители, които към датата на изследването са 1100 души.

От изчисленията се вижда, че резултатите от репрезентативната извадка са валидни при гаранционна вероятност 
95% и доверителен интервал от 5%, което е напълно достатъчно за нуждите на настоящото изследване. 

Анкетата оценява индивидуалните предпочитания на потребителите за употреба на платформите за комуникация 
в условията на Covid-19. Представлява форма на обратна връзка с потребителите и обхваща няколко задължителни 
въпроса и един отворен, незадължителен.

Първият въпрос е за цялостна оценка на САК. Системата е оценена като успешна от малко над 98% от отговорили-
те, като приблизително 75% дори смятат работата на системата за много успешна. Това като цяло е една положителна 
оценка за работата на САК по време на пандемията.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ  
И МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ  

„Г. С. РАКОВСКИ“ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Резюме: Настоящият доклад разглежда резултатите от проведен 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.
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1. Как бихте оценили работата на Системата за академична комуникация 
на Военна академия в условията на криза?

Вторият въпрос конкретно сравнява платформата за онлайн обучение на Microsoft Teams с тази за дистанционно 
обучение на Blackboard. Изводът, който се налага, е, че най-много потребители – 55% предпочитат смесеното използ-
ване и на двете платформи, на второ място, с 39% предпочитат Microsoft Teams. Дистанционното обучение с Blackboard 
получава едва малко под 3% от отговорите. За проблеми в работата с Blackboard споменават и близо 15% от анонимно 
отговорилите на последния незадължителен въпрос.

2. Според Вас коя платформа е по-подходяща за провеждане 
на учебен процес във Военна академия?

Третият въпрос оценява алтернативни платформи за онлайн комуникация, различни от САК, на ВА като сборът от 
отговорите е по-голям от броя на анкетираните, защото са посочвани повече от един отговора. С най-висок процент -–
малко над 51%, е Viber, на второ място с 34% е Facebook, на трето място с 29% е Skype, което говори за тяхната важна 
роля в комуникацията на преподавателите с обучаемите.

3. Кои други платформи за онлайн комуникация използвате
извън тази на Военна академия?

Четвъртият въпрос оценява използването на облачни платформи от анкетираните. Положителен резултат е, че 
всички са посочили, че използват облачни платформи. Най-използван с 59% е Google Drive, малко след него с 55% е 
One Drive на Microsoft, което още веднъж затвърждава правилния избор на Военна академия за внедряване на Office 
365 в обучението. 

4. Кои облачни платформи използвате във Вашата практика?
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Петият въпрос разглежда каналите за получаване на новини и от него се вижда, че социалните медии имат леко 
завишено влияние над аудиторията във Военна академия, над телевизията, която е хегемон в национален мащаб. 
Според разписаното в препоръка CM/Rec(2011)/7 на Съвета на Европа всяко съдържание, което медиите предоставят, 
има потенциално въздействие върху обществото независимо от ценността, която му се преписва.

5. По кои канали получавахте новини по време на COVID-19? 

Шестият въпрос се интересува като цяло от алтернативни акаунти на потребителите в социалните мрежи. Отново 
е посочен повече от един отговор. Най-много акаунти имат потребителите във Facebook – 84%, на второ място е броят 
акаунти във Viber – 68%, на трето място е Messenger – близо 53%, което затвърждава твърдението, че те трябва да се 
използват при комуникация в условията на криза. 

6. В кои социални мрежи имате акаунт? 

Според Жан-Жак Русо тези, които контролират мнението на един народ, контролират неговите действия, 
което респективно означава, че в колкото по-голяма степен индивидите се асоциират с определени знания и поведе-
ния, толкова по-лесно се доверяват на източниците, които им влияят [6]. В отговорите на седмия въпрос се търси до 
каква степен може да влияе руската пропаганда над военнослужещите, преподавателите и обучаемите във Военна 
академия. Предполага се, че тези които използват руските търсачки и социални мрежи, могат да бъдат облъчвани с 
такива материали.

7. Знаете ли за съществуването на „Yandex“? 

 Следващият въпрос оценява дигиталните умения за проверка достоверността на новини в онлайн простран-
ството. От отговорите се вижда, че хората най-вече се доверяват на близки до тях личности и сравняват новината в 
няколко източника. Въпреки това се наблюдава сравнително слабо познаване и използване на техническите средства 
за проверка.
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В предпоследния въпрос се оценява медийната грамотност и способността за критично мислен на нашите препо-
даватели и обучаеми. 

9. Доколко сте сигурни, че може да се доверите на новините 
в българското медийно пространство?
В отговорите на последния отворен въпрос се очертават предимно критики към работата с BlackBoard, например

проблеми със сървъра, който се срива при наличие на много потребители – 15 %. Друга критика е свързана с цялост-
ната организация – близо 17%, но като цяло преобладават положителните отзиви – близо 38%. Приблизително 12% са 
споменали за нужда от качествена техника и допълнително хардуерно осигуряване. 

10. Бихте ли препоръчали нещо да се добави или подобри в системата за академична комуникация на 
Военна академия, приемаме всякакви идеи?

  1 Оправете си цялата организация и комуникация. 90% от студентите не знаят какво се случва. Нямаме 
никакъв фиидбак от никой

  2 Нямам забележки
  3 Бих препоръчала да се публикуват материалите за задочно убочение по конкретната дисциплина в един 

ден след приключване на лекцийте, а не с течение на времето (днес 1 лекция, друг ден 3 лекции и т. н.) , 
защото се получава накъсване и има вероятност от пропуски, които са в ущърб на студентите.

  4 По-висока скорост и по-качествен хардуер, за да се постигат максимални резултати с наличната Система.
  5 Здравейте! Бих препоръчала разделение на групи, когато предстои тест в платформата Blackboard, 

защото сървърът блокира при по-висок наплив на потребители по едно и също време. Материалите 
по отделните дисциплини да се качват на едно място (в blackboard) за по-достъпното им откриване от 
различните устройства. Като цяло съм удовлетворена от обучението в платформата на Microsoft Teams, 
добра инвестиция е.

  6 Обучението в тези платформи да продължи и след извънредното положение и след края на пандемията.
Не бива да се игнорират тези платформи.Много е удобно(особенно за тези които не са от София)Все пак от 
20г. сме във 21 век,и трябва да вървим ръка за ръка с модерните технологий.Благодаря :)

  7 Да се доразвие Blackboard системата и да се придобие друга система

8. Как оценявате достоверността на информацията, 
която споделяте в профилите си?
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  8 по-добра техника за персонала, периодична обратна връзка с потребителите чрез анкети, протокол за 
идентификация на потребители при обръщане към администратора

  9 Не
 10 Поздравления за целия екип за перфектното изпълнение и организация на работата със Системата 

за академична комуникация на Военна академия! (Би било полезно, ако има информация за това дали 
съществува функционалност в Teams, при която Form, която е създадена в Teams да може да се 
трансформира директно/автоматично в Quiz, с цел, ако е необходимо, да се направи оценяване по време 
на час.)

 11 Обвързване на електронните дневници от blackboard с дневниците на учебните групи за по-експедитивно 
определяне на текущия контрол.

 12 Горещо препоръчвам да бъдат уеднаквени стандартите в една платформа, където да сме всички, защото 
в момента всичко е на 100 места. Така по-скоро се усложнява процеса, от колкото да се улеснява. А това 
е признак, преди всичко, на лоша организация, което от своя страна е недопустимо за подобен тип инсти-
туция!

 13 Използваната платформа Teams работеше трудно и студентите предпочитаха да комуникират през ZOOM. 
Като цяло имаше проблеми и при планирането на срещите. Благодаря на екипа, че успя да осигури 
възможност да си свършим работата в трудните условия на кризата.

 14 Не, всичко е добре
 15 Личното ми мнение е, че имаше много бърза реакция предвид ограниченията и преминаването към нов 

режим на работа с обучаемите. Платформите и виртуалната среда на работа бяха бързо усвоени и 
постигнаха целите си. Единствена пречка имаше при провеждането на занятията (особено практически, 
семинари и дискусии) и предаването на материала по дисциплини, които съдържат чувствителна 
информация.

 16 Да не излиза информация за лекции и др.занятия постоянно като информация, при условие пе нямаш нищо 
общо със същите.

 17 Платформата на обучение е нова и за сега отзивите и впечатленията ми са удовлетворителни.

 18 Недостатък е забиването на Blackboard, когато има много потребители онлайн. Бих дал съвет да се вземат 
мерки за недопускане на срив в системата чрез допълнителни инвестиции за комуникационните технолгии 
на Академията.

 19 Когато се провеждат изпити в системата на Блекборд, да бъдат в различни дни за всички групи, да 
бъдат отворени за повече часове, а не в интервал от 08:00-12:00, защото очевидно системата се срива, 
причинява абсолютен стрес на хората които провеждат изпита, след това на научните ръководители които 
водят дисциплината.

 20 Аз бях много приятно впечатлена от цялата организация и нямам забележки.
 21 Тази анкета е всичко друго, но не и за оценка на обучението в условия на коронавирус. Не ми стигна 

интелект да осъзная каква е връзката на обучението във ВА по време на корона вирус с моите регистрации 
в социалните мрежи и податливостта ми към медийни манипулации, и фалшивите новини.

 22 Не.
 23 Беше необходимо използването на подобна система да се планира предварително, като се направи разчет 

на натоварването, за какво ще се ползва и какви ресурси изисква. Късмет е че системата издържа. Доста 
от процесите не бяха разучени предварително и се наложи в хода на използването да бъдат разучавани 
което доведе и до доста конфузни ситуации. Администрирането на системата беше изключително мудно и 
хаотично. Структурата на учебните групи и създадените канали според мене не беше планирано качествено с 
преспектива което доведе и до доста затруднения при организацията на учебния процес. Не беше помислено 
за хардуерното осигуряване (микрофони и камери) на работните места. Всичко се импровизираше в движение 
и в повечето случай за сметка на преподавателите. Няма и достатъчно приносими компютри който да бъдат 
ползвани, което предизвика необходимста в 2/3 от случейте да се ползват лични, което може да доведе до 
нарушения в конфедиалността на информацията лична и служебна!

 24 НУЖНА Е ОРГАНИЗАЦИЯЯЯ!!!!!!!!
 25 На мен ми харесва.
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 26 СИСТЕМАТА Е МНОГО ДОБРА И РАБОТАТА С НЕЯ Е УЛЕСНЕНИЕ. Трябва да се добави БИБЛИОТЕКА 
в системата. Това е процес, който изисква време, но като начало могат да се съберат издания, които са 
работени в нашето издателство. Имам предвид да се даде достъп на студентите до годишниците на ВА, 
до сборниците от конференции, до Военен журнал и до издадените монографии, книги, студии и други 
от издателството на ВА. Също така и колегите, които желаят биха могли да предоставят техни книги, 
публикувани извън ВА. С литературата, която не е наша не знам как стои въпроса с авторското право, 
но считам, че имаме достатъчно материали, които на този етап могат да се качат в онлайн библиотеката 
на Офис 365. Достъпът до тях е добре да бъде само за четене - без възможност за изтегляне и копиране. 
Не знам дали обемът на сървъра го позволява, но студентите имат нужда от повече материали, защото в 
интернет попадат и на доста подвеждаща информация.

 27 Удобно и практично. При публикуването на тестовете да се вземат предвид техническите възможности 
и това да не довежда то срив във системата. Тестовете да се поставаят в каленадара на групата като 
меетинг или среща с времевото им наличие.

 28 Нямам предложения, справихте се страхотно при създалата се ситуация !
 29 При наличие на много потребители, системата блокира
 30 Не
 31 не
 32 Хубаво е да може в профила на всеки студент да се виждат всички оценки от всички дисциплини от 

цялото обучение. Препоръчително е всички преподаватели да качват материали и допълнителна 
литература. Може да се помисли за някакъв достъп до електронни ресурси от библиотеката (като пример 
може да се посочи openlibrary.org). Добре е всички преподаватели да имат акаунти, които да използват, 
за да може при нужда да бъдат намерени. Но не би следвало електронното обучение да измества 
присъствените занятия. Трябва да се ползва само като допълнително удобство, но не и да се превръща в 
основен начин на преподаване.

 33 До има възможност за предварително тестване, преди същинският изпит.
 34 Оправете си цялата организация и комуникация. 90% от студентите не знаят какво се случва. Нямаме 

никакъв фиидбак от никой

В резултат на проведения реален експеримент и анализ на анкетата, оценяваща качеството на САК във Военна акаде-
мия „Георги Стойков Раковски“, се достига до извода, че като цяло по време на COVID-19 онлайн обучението с Microsoft Teams 
се оказва по-успешно от използването на дистанционното обучение под формата на Blackboard. Въпреки това най-пред-
почитано е смесеното обучение, комбиниращо и двете. Изследваните алтернативни платформи за онлайн комуникация, 
облачни платформи и алтернативни акаунти на потребителите показват едно добро ниво на техническа грамотност, което е 
гаранция за качествената им работа с обучаемите. Изведените поуки от анкетата и експеримента в системата за академична 
комуникация насочват към подобряване на работата на платформите, нуждата от по-добро планиране и обратна връзка с 
обучаемите и нуждата от интегриране на платформите. Необходимо е периодично да се провеждат  курсове за повишаване 
на дигиталната компетентност и медийна грамотност на преподавателите и обучаемите.

1. Народно събрание, Решение за обявяване на извънредно положение, 13 март 2020, https://dv.parliament.bg/
DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147189.

2. Заповед РД09-704 от 31.03.2020 – за обучение в електронна среда от разстояние, Заповед № РД09-704-
31.03.2020 г., доп. със Заповед № РД09-762/09.04.2020 на министъра на образованието и науката, https://coronavirus.
bg/bg/194.

3. Атанасов, А., Калоянов, Т, Методологични подходи на извадковите изследвания за извършване на проверки на 
бенефициентите на ОП РЧР 2014-2020, с. 42.

4. Добрева, Х. „Класическа категоризация и концептуална иновация-теоретична рамка за анализ на понятието 
сигурност, комбинираща сигурност и развитие”, сп. Международни отношения, № 5 – 6, 2009.  

5. Гатев, К. (1995), Въведение в статистиката, София.
6. Радулов И., „Използване на облачните технологии при АИС на обектите от критичната инфраструктура“, Сбор-

ник научни трудове от международна научна конференция на тема: „Модерна сигурност и съвременни технологии“, 15 
март 2019 г., Нов български университет Департамент „Национална и международна сигурност“, том 1, стр. 150-155, 
ISBN 978-619-7383-13-3.



Макар че заплахите за сигурността в света и Европа, свързани с процеси на международна и вътрешна ислямистка ра-
дикализация, нарастват в България все още не са проведени достатъчно задълбочени изследвания на рисковете от 

проявление на това явление. Само загатнати част от тези рискове можем да видим в няколко научни публикации. Сравни-
телно малко на брой са и проучванията върху влиянието на ниския социален статус по отношение степента на религиозна 
радикализация, както и по отношение характера на религиозността и връзката с наличието и степента на изповядване на 
нетрадиционен ислям сред мюсюлманското малцинствено население. 

Настоящият доклад има за цел да изясни теоретико-емпиричните основи на връзката социален статус – ислямист-
ка радикализация, както и да очертае достиженията и предизвикателствата пред емпиричните изследвания по този 
проблем. Реализирането на така поставената цел осъществяваме посредством следните задачи на изследването:

● преглед и систематизиране на изследванията, посветени на темата за ислямистката радикализация;
● анализ на връзката социален статус – ислямистка радикализация;
● разкриване механизмите на влияние на статуса върху радикализацията.

Методика на изследването

Изследователската теза на настоящото изследване е, че по-ниският социален статус влияе в негативен план 
върху степента на процесите на ислямистка радикализация. Социалният статус се определя като степента на престиж, 
асоцииран с мястото на човека в социума. (Ботън, 2004) Ботън  разделя социалния статус на придобит и постигнат. 
Придобитият статус е този, получен по рождение, като възраст, пол, етническа принадлежност, религия и населено 
място. Натрупаният (постигнат) статус е плод на усилията на самия човек. (Ботън, 2004) Такива са семейното и общест-
веното положение, образованието, професията и други. Според този автор придобитият социален статус, с изключение 
на възрастта, не се променя или слабо се променя във времето. (Ботън, 2004)

Предвид света, в който живеем, можем да кажем, че характеристики, като религията и населяваното място биха 
могли да подлежат на промяна. Все по-чести са примерите за това как редица хора от различни народности сменят 
населеното място и дори страната, в която живеят. Не по-рядко срещани, но свързани с по-специфични причини, са 
случаите, в които хората променят своята религия. Следователно те променят и своя мироглед, ценностна система, 
отношение към заобикалящия свят и останалите хора, изповядващи друга вяра. Такива примери има и в реализира-
ното от нас изследване.

За целта на изследването е проведена анкета сред ромските групи в градовете Асеновград, Пловдив и Пазарджик 
и етнически обособените квартали „Лозница“, „Столипиново“, „Шекер махала“ и „Изток“. Анкетираните лица са разно-

СОЦИАЛНИЯТ СТАТУС И ИСЛЯМИСТКАТА РАДИКАЛИЗАЦИЯ 
СРЕД РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ

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 унаследения по рождение социален статус /пол, 
етническа принадлежност, религия, населено място/ и придобития впоследствие такъв /образование, професия, 
семейно и обществено положение/ 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 от хора от ромските общности. Взаимовръзката между 
тези компоненти на социалния статус и степента на риска от ислямистка  радикализация сме се опитали да 
изследваме на база проведено анкетно проучване сред тридесет представители на ромските общности в трите 
населени места, упоменати по-горе. 

Ключови думи: социален статус, ислямистка  радикализация, ромски общности.
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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. We 
have investigate the relationship between these components of social status and the degree of risk of Islamist radicalization 
through a survey of thirty representatives of Roma communities in the three settlements mentioned above.  

Key words: social status /inherited, acquired/, Islamist radicalization, Roma communities.
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образни по възраст и пол. Избрали сме тези населени места и етнически – обособени квартали, тъй като проблемите, 
свързани с ислямистката радикализация в тях са особено наболели от немалко време. Анкетата включва в себе си 
седем първоначални въпроса. Тяхната цел е да дадат представа за няколко основни аспекта на социалния статус 
(измеримите променливи възраст, пол, образование, професия, етническа и религиозна принадлежност, регион), както 
и да предоставят възможност за по-пълен анализ на цялостното емпирично изследване. Останалите седемнадесет 
въпроса в анкетната карта са различни  по техния вид (отворени и затворени), както и в зависимост от целите им. Във 
връзка с целеполагането им те могат да бъдат групирани в няколко основни групи – целящи установяване на отноше-
нието към родина и държава, нивата на наличие и/или липса на признаци на религиозна радикализация, нагласите към 
религията и чувството за социална или друг тип несправедливост.

Смятаме, че анкетираните над 50-годишна възраст биха имали не толкова негативно отношение към хората, из-
повядващи различна религия. Те не биха били толкова рискови по отношение на ислямистка радикализация. Тези в 
тийнейджърска възраст и в границите 20 – 40 годишна възраст биха били негативно настроени към друговерците.

Според нас анкетираните с по-ниско образование са по-рискови от гледна точка на ислямистка радикализация, в 
сравнение с по-високо образованите. Предполагаме, че упражняващите по-престижна професия ще бъдат по-малко 
рискови по отношение на ислямистката радикализация. Респективно по-висок риск очакваме при безработните и прак-
тикуващите недотам престижна професия. 

Постигнати основни резултати 

Най-голям дял от анкетираните в емпиричното изследване са между 21 – 30 и 61 – 70 години. Tиинейджърите, 
както и анкетираните от 20 до към 50-годишна възраст са в по-голяма степен настроени срещу друговерците. При тях 
рискът от ислямистка радикализация е по-голям. Tези над 50-годишна възраст имат не толкова негативно отношение, 
по-толерантни и отворени са към хората, изповядващи религия, различна от тяхната. Това се дължи на различни 
причини – живели са във време на по-благоприятна държавна политика по отношение на ромската етническа общност. 
Освен това преди 30 години отношенията между ромската малцинствена общност и българското етническо население 
бяха по-уравновесени и с не толкова чести случаи на дискриминация. В по-свободен разговор с представители на 
различните ромски групи самите те, с носталгия по отминалото време, споделят всичко това.

Таблица 1 
Отношение на анкетираните по измерима променлива възраст към хората от другите религии 

Възраст/Отношение към 
религиите

Не се 
разбирам

По-скоро не се 
разбирам

По-скоро се 
разбирам Разбирам се ОБЩО

до 20 1 1 1 1 4
21 – 30 3 1 1 2 7
31 – 40 1 1 1 3
41 – 50 1 1 2 4
51 – 60 3 5 8
61 – 70 3 3
над 70 1 1
ОБЩО 9 4 3 14 30

Според данните на НСИ в сферата на образованието 23% от българското етническо население и едва 5% от 
турското и 0,3% от ромското население имат завършено висше образование. Когато говорим за средно образование 
ситуацията е 45% от българското етническо мнозинство, 26% от турското етническо малцинство и 6,8% от ромското 
малцинство имат средно образование. В същото време само с основно образование са 20% от българските граждани 
с български етнически произход срещу 43% от тези с турски етнически произход и 35,3% от ромите. (НСИ, 2012, с.132). 

 От представената таблица може да се каже, че данните на НСИ от 2011г. относно нивото на завършено 
образование на принадлежащите към трите основни етнически общности са до голяма степен аналогични с ре-
зултатите от нашето изследване. От извадка тридесет анкетирани най-голям е делът на завършилите начално 
образование – 12, и основно – 10 на брой. Прави впечатление, че степен висше образование са придобили само 
2-ма и средно 6-има. При тези от анкетираните с начално и основно образование е много по-голям делът на зая-
вилите „не се разбирам“ и „по-скоро не се разбирам“ с представители на други религии. 

Съответно при анкетираните със завършено висше и средно образование броят на отговорилите „разби-
рам се“ е съществено по-висок. От тези с основно образование приблизително 60% от анкетираните отговарят 
„по-скоро се разбирам“ и „разбирам се“, а при тези с начално – около 30%. Трябва да се има предвид, че  да-
дените отговори се характеризират с доза съобразяване от страна на анкетираните относно това какво би било 
социално приемливо да се каже. В конкретния случай в лицето на анкетиращия те виждат и представител на 
различна от тяхната религия, което също малко или много влияе върху отговорите им. 
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Таблица 2 
Отношение на анкетираните по измерима променлива образование към хората от другите религии

Образование/
Толерантност

Не се 
разбирам

По-скоро не се 
разбирам

По-скоро се 
разбирам Разбирам се ОБЩО

Начално 5 2 1 4 12
Основно 3 1 2 4 10
Средно 1 1 4 6
Висшe 2 2
ОБЩО 9 4 3 14 30

Съобразно данните на НСИ от 2011 г. в процентно съотношение трудово заети са 19,4% от ромите, 33,7% от тур-
ците и 46,9% от българите. Съответно нивата на безработица се движат в реда – 19,3% при ромите, 11,7% при турците 
и 6,6% при българите. (НСИ, 2012, с.132)

 Съгласно проведеното изследване относно заетостта сред ромското население, отразено в таблица 3, анкети-
раните, работещи в чужбина в около 90% от случаите са отговорили, че „не се разбират“ и „по-скоро не се разбират“ 
с представители на други религии. Анкетирана майка категорично отговаря, че не общува и не се разбира с хора, 
изповядващи различна от нейната религия. В около 65% от случаите отговорите на анкетираните, които са безработни, 
също са такива. На другата крайност в положителния смисъл на думата са работещите по-престижна работа в стра-
ната (в случая те просто развиват свой бизнес, но с това все пак се открояват значително в сравнение с останалите). 
Подобна е ситуацията и с определилите се като пенсионери и пенсионери по болест – от 4-ма само един не поддържа 
добри отношения. При работещите в производството, търговията и строителството от 8 на брой анкетирани 6-има 
декларират, че добре общуват с хора от друга религия. Учениците в отговорите си са по-скоро по средата между добре 
разбиращите се и въобще не общуващите. Може би това е обяснимо донякъде с факта, че те не са с устойчиво изгра-
дена психосоциална идентичност, нямат затвърдена ценностна система и поглед към заобикалящия ги свят. 

Таблица 3 
Отношение на анкетираните по измерима променлива заетост към хората от другите религии

Заетост/толерантност Не се 
разбирам

По-скоро не се 
разбирам

По-скоро се 
разбирам Разбирам се ОБЩО

Не работи 4  2 1 7
Ученик  1 1 1 3

Пенсионер 1   3 4
Работник 1 1  6 8

Престижна работа    2 2
Майчинство 1    1

Работещ в чужбина 2 2  1 5
ОБЩО 9 4 3 14 30

Отговорите на работещите в чужбина заслужават по-задълбочен анализ. В последните двадесет години сред 
представителите на ромската общност в страната се развиха тревожни процеси, които ги провокираха да пътуват и 
работят в чужбина. Макар те да се връщат постоянно и периодично в страната, тяхната представа за това що е добър 
социален статус е коренно променена и то най-вече, когато става въпрос за материална обезпеченост. Много често 
това са хора, които в страната са работели (фирма „Матраци ТЕД“, Общинско предприятие „Чистота“ и други),  но 
поради факта, че имат многодетни семейства заявяват, че няма как да покриват нуждите им при условията, предла-
гани им тук. България по икономически показатели и характер на социална система няма как да бъде равностойна с 
Франция, Германия, Австрия и т.н.  Връщайки се в страната, тези хора усещат промяната в стандарта и това е още една 
причина за тяхното негативно отношение към държавата и институциите, както и за задълбочаване на религиозната 
радикализация. 

Няма статистика относно дела на различните ромски групи. Има единствено обща статистика за броя на ромското 
население. Съгласно последно проведените преброявания през 2011 г. от Национален статистически институт делът 
на ромите в община Пазарджик е бил 10 132 – ма души, община Асеновград – 633-ма и община Пловдив съответно 9 
438 на брой според която неговият дял е 4,9% или 325 343 души. (НСИ, 2012, с.132) Статистическите данни относно 
дела на определящите се като роми (цигани) и турци са неточни. Една от основните причини е свързана с факта, че 
голяма част от ромите се самоопределят в етническо отношение като турци и миллет. Вероятно сравнително високият 
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дял на турците и пропорционално ниският дял на определящите се като роми би могъл да се обясни отчасти и с тази 
особеност. И в таблицата по-долу впечатление прави фактът, че преобладаващата част от самоопределилите се в 
етническо отношение заявяват, че са турци. Те говорят диалектен турски език и се включват към групата на миллета. 
Много често термините „турчин“ и „миллет“ се използват в такива случаи като еднозначни и допълващи се. 

Таблица 4 
Отношение на анкетираните по измерима променлива етническа самоопределеност  

към хората от другите религии

Етническа 
самоопределеност/

толерантност
Не се 

разбирам
По-скоро не се 

разбирам
По-скоро се 
разбирам Разбирам се ОБЩО

Българин 1 1
Миллет 1 1

Ром 1 1 2
Турчин 7 4 3 10 24

Не отговорили 1 1 2
ОБЩО 9 4 3 14 30

Има разнополюсност в дадените от тях отговори на въпроса  „Какви са взаимоотношенията Ви с представители на 
други религии?“ – 11-ма от тях заявяват, че имат по-скоро влошени взаимоотношения, 13 от тях – обратното. Двамата 
определили се като роми се намират също на двете крайности, при непожелалите да заявят своята етническа при-
надлежност ситуацията е идентична. Двамата, определили се съответно единият като българин, другият като миллет, 
заявяват, че общуват и се разбират с хора от друга религия.

Делът на изповядващите исляма в основните му направления (сунити 95% или 564 004 души и шиити 5% – 27 407 
души) в България са 10% от заявилите вероизповеданието си по време на последното преброяване от 2011г. (НСИ, 
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011г. Том 1 Население. Книга 2 – Демографски и социални 
характеристики, 2012, с.132). Както по-горе писахме делът на ромите е 4,9% или 325 343 души. Те се последователи 
на различни вероизповедания, в т.ч. източноправославно християнство, евангелизъм и ислям. Според експерти около 
30% от ромите изповядват исляма. (Институт „Отворено общество“, Ромите в България. Информационен справочник, 
2008, с.12)

От таблица 5 можем да заключим, че резултатите са до голяма степен идентични с по-горната 4. Турците в етни-
ческо отношение (24-ма на брой) са се определили като мюсюлмани в религиозно и съответно абсолютно еднакви са 
отговорите им за това в какви взаимоотношения са с представителите на другите вероизповедания. Тримата заявили, 
че изповядват християнската религия (горе определилите се двама като роми и един – българин) се намират също 
на двете крайности в отношението им към изповядващите други религии хора. В горната таблица неотговорилите 
двама са тези тук съответно единият с неопределен отговор и другият, определил се като евангелист по отношение 
на религия. Съответно вторият неопределил се в религиозно отношение анкетиран на въпроса, свързан с етническото 
му самосъзнание, е отговорил миллет. Предвид емпиричните резултати трябва да се отчете, че представената извад-
ка не претендира за изчерпателност относно изясняване процесите на религиозна радикализация сред етническите 
малцинства в страната.

Таблица 5 
Отношение на анкетираните по измерима променлива религиозна самоопределеност  

към хората от другите религии
Религиозна 

самоопределеност/
толерантност

Не се 
разбирам

По-скоро не се 
разбирам

По-скоро се 
разбирам Разбирам се ОБЩО

Християнин 1 2 3
Мюсюлманин 7 4 3 10 24

Неопределен отговор 2 2
Евангелист 1 1

ОБЩО 9 4 3 14 30

По отношение на резултатите, получени по измерима променлива „пол“, като част от унаследения социален ста-
тус, може да се заключи: анкетирани са 19 на брой мъже и 11 жени. Няма съществени различия в характера на отгово-
рите им, разкриващи тяхното отношение към хората, изповядващи различна от собствената им религия.

Мнозинството от анкетирани населяват квартал „Столипиново“ в Пловдив – 17 на брой. Според таблица 5 анке-
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тираните в Пловдив положително отговарят на въпроса относно взаимоотношенията с хора от други религии. Само 
петима от тях не общуват с такъв тип хора. Голямата част от анкетираните в град Пазарджик, квартал „Изток“ отговарят 
по същия начин, както и двамата от „Лозница“ Асеновград. Тези резултати потвърждават факта, че в тези населени 
места и етнически обособени квартали процесите на радикализация на база религиозна принадлежност са придобили 
задълбочен характер. С това заключение по никакъв начин не се подценяват процесите, протичащи в град Пловдив. 
Макар и не така убедителни, резултатите там също са обезпокоителни. 

Таблица 6 
Отношение на анкетираните по измерима променлива населено място към хората  

от другите религии

Регион/толерантност Не се 
разбирам

По-скоро не се 
разбирам

По-скоро се 
разбирам Разбирам се ОБЩО

Асеновград, кв.„Лозница“ 1 1 2
Пазарджик, кв. „Изток“ 3 3 3 9

Пловдив,  
кв. „Столипиново“ 5 2 10 17

Пловдив,  
кв.„Шекер махала“ 1 1 2

ОБЩО 9 4 3 14 30

От проведеното емпирично изследване съобразно и с основната може да се заключи, че в голяма степен се 
установи връзка между ниския социален статус и нивата на ислямистка радикализация. По-конкретно такава връзка 
се установи от получените емпирични резултати по измерими променливи образование, професия, възраст и реги-
он. По измерими променливи етническо и религиозно самоопределение е необходимо да отчетем ниската степен на 
вариативност при анкетираните, както и малката извадка на този етап от цялостното изследване на дисертационния 
труд. По-голяма вариативност по отношение на анкетираните по измерима променлива регион също е необходимо 
за в бъдеще да бъде постигнато. Резултатите от направеното изследване могат да бъдат използвани в практиката 
на различните експерти в съответните органи, служби и официални институции, имащи отношение към въпросите на 
религиозната радикализация. 

Като съществена новост и принос на настоящето емпирично изследване бихме могли да изтъкнем резултатите, 
които показват наличие на връзка между по-високите нива на религиозна радикализация и живота и работата извън 
границите на страната. Освен това неслучайно по-горе в основната част на изложението акцентираме и върху забеля-
заната тенденция в етническо отношение анкетираните лица от ромски произход да се определят като турци. Това са 
сериозни индикатори за протичащи процеси сред ромското население, които трябва да бъдат обект на повече внима-
ние, изследвания и критични анализи в бъдещите изследвания по темата.

Ботън, А. (2004) Социален статус. Хамиш Хамилтън/Botton, Alain De (2004), Status Anxiety, Hamish Hamilton/.
Институт „Отворено общество“ (2008) Ромите в България. Информационен справочник, София, с. 12 /Institut 

„Otvoreno obshtestvo“ (2008)  Romite v Bulgaria. Informatsionen spravochnik, Sofia, p. 12.
НСИ (2012) Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011г. Том 1 Население. Книга 2 – Демограф-

ски и социални характеристики, с. 132. /NSI  (2012) Prebroyavane na naselenieto i zhilishtnia fond prez 2011 g. Tom 1 
Naselenie. Kniga 2 – Demografski i sotsialni harakteristiki, p.132.



The biological threat agents are living organisms such as bacteria and fungi or replicating entities as viruses, which have 
capability to kill or incapacitate humans (Thavaselvam and Vijayaraghavan, 2010). The biological toxins produced by the 

pathogen microorganisms are also pose a threat to human health and they must not be intentionally disseminated (do Vale et 
al., 2016). The tools for detection of those diverse bio-agents need to meet the challenging requirements for sensitivity, spec-
ificity and rapidity (Parida et al., 2019). However, the traditional detection techniques for identification of pathogenic infectious 
agents, such as biochemical or immunological assay, polymerase chain reaction, cell culture and so on, often require long 
operation time within hours or even days (Yamamoto, 2002). For the purposes of national security, e.g. security screening of the 
passengers at airport, visitors of any governmental institutions, etc., where the monitoring of potential bio-agents is implemented 
in relatively short time, the detection speed has to be significantly improved with aim to reduce the risk of biological attack.

During the last decade the research attention is focused on the utilization of unique properties of nanomaterials to de-
sign sensitive sensors for rapid bioagent detection (Rowland et al., 2016). Their properties are attributed to the quantum effects, 
larger surface area, absorbance, photoluminescence, surface plasmon resonance, photobleaching resistance, self-assembly, 
electrochemistry and rich range of surface chemistry (Zhou and Coleman, 2016). Moreover, the nanoparticles are easy to 
prepare and the required laboratory apparatus and equipment for purification and analysis are inexpensive. My interest was 
attracted by the semiconductor quantum dots (Q-dots), especially II-VI core/shell type, as excellent platforms for development 
of hybrid nanomaterials for rapid detection of biological weapons. The reason is because they are characterized by exceptional 
optical properties, such as broad absorption peak, sharp emission band and size-tunable photoluminescence in the VIS spectral 
range, which are due to the dimensionally confined electrons and holes within the exciton Bohr radius (Bailey and Nie, 2003). 
In addition, the conjugation of biomolecules (antibody, aptamers, organic ligands, polymer, etc.) on Q-dots surface through 
covalent bonds or electrostatic interaction is well developed (Banerjee et al., 2016). There are dozens II-VI type species Q-dots 
but my research is conducted only on core-shell CdS/ZnS and CdSe/ZnS. The reason was that the encapsulated nanoparticles 
with ZnS shell possess reduced toxicity and improved ability to conjugate with biomolecules (Rzigalinski and Strobl, 2009). 
The purpose of current report is to prepare bioinorganic conjugates between luminescent semiconductor core-shell crystals 
with antibodies or DNA aptamers with aim to perform multiplexed fluoroimmunoassays for detection of biological weapon. In 
my experiments the staphylococcal enterotoxin B (SEB) is used as a model bio-agent. It is one of the most important toxin 
threats in warfare or bioterrorism and often associated with incidences of massive food poisoning (Fries and Varshney, 2013). 
The reasons are because SEB causes high morbidity and it is easy to produce, as well as disperse in the environment. Here I 

ПРОЕКТИРАНЕ НА НАНОМАЩАБНИ ХИБРИДНИ МАТЕРИАЛИ 
ЗА БЪРЗА ДЕТЕКЦИЯ НА СТАФИЛОКОКОВ  

ЕНТЕРОТОКСИН В КАТО БИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ

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 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. 

Ключови думи: наномащабни хибридни материали, агенти за биологична заплаха, бърза детекция.
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demonstrate rapid detection of the toxin in a mixed sample with high accuracy in respect of specificity and selectivity through 
the engineered by me nanoscale hybrid materials.

Materials and methods
Synthesis of semiconductor core-shell quantum dots. The semiconductor core-shell Q-dots were synthesized by the mi-

croemulsion method (Loukanov et al., 2004). Sodium bis (2-ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT) was dissolved in heptane to prepare 
stock solution with 0.1 M molar concentration. Then MilliQ water was added to obtain reverse micelles with diameter about 20 nm. 
This diameter was measured by dynamic light scattering. The concentration ratio (w) between water and surfactant was estimated 
to be w = [dH2O] / [AOT] = 2. I poured 100 ml of the microemulsion suspension into a glass flask. Then 180 μL 0.2 M Na2S (pre-
cursor of sulfur) was injected into suspension upon mixing with electromagnetic stirrer. The mixing was kept until solution become 
transparent. Finally, 180 μL 0.2 M CdCl2 (precursor of cadmium) was injected to the microemulsion suspension and bare cores of 
fluorescent CdS nanocrystals were formed. One hour after core formation, the bare nanocrystals were coated with a shell of ZnS 
through the following steps. 9 μL of 0.2 Na2S was added to 10 ml nanoparticle suspension and mixed until solution transparence 
was achieved. Next 9 μL of 0.2 ZnCl2 was injected and the suspension color changed to dark yellow. In a similar was CdSe/
ZnS core-shell Q-dots were synthesized too. UV-VIS spectroscopy was performed on UV-VIS Jasco analytical spectrophotometer 
(model No V-570) using 1 cm quartz cuvette. The nanoparticle emission was quantitatively measured by photoluminescence spec-
trophotometer (Jasco analytical photoluminescence UV–VIS, model No FP-6300). 

Capping of Q-dots with (±)-dihydrolipoic acid (DHLA). To a solution of (±)-α-lipoic acid (0.6 g) in 11.7 ml of 0.25 N 
sodium bicarbonate (NaHCO3), a total of 0.12 g of sodium borohydride (NaBH4) was added portion wise. The mixture was well 
stirred and kept below 5 оС. After 30 min 10 ml of benzene (C6H6) was added and the colorless reaction mixture was acidified 
to pH 1 with ice-cold 5 N HCl. The content of the benzene layer was distilled under reduced pressure; b.p. 169-172 оС (1 mm); 
yield 0.55 g (91%). The quantum dots were preliminary prepared by above described microemulsion method. Then the reaction 
mixture was evaporated to uncolorless pellet. The pellet was dissolved in 20 ml chloroform and 1 ml freshly prepared DHLA was 
added. The reaction was kept around 2 hours, under reflux at 70 оС. After that the DHLA-coated nanoparticles were centrifuged 
and washed in methanol.

Determination of the amount protein for conjugation with nanoparticles and preparation of aptamer and streptavi-
din-conjugated Q-dots. Add 0.25 ml of nanoparticle suspension to separate tubes containing 25 μL of different concentration 
of the streptavidin to be adsorbed. The amount of protein required to stabilize 1 ml of most nanoparticle sols is in microgram 
range. The protein concentration should be from about 10 μg/100 μL to about 150 μg/100 μL. Mix well. After about 1 min, 
add 0.25 ml of 10% NaCl to the nanoparticles/protein suspension. Mix well. Monitor the stability of the nanoparticles solution 
by its color or by the absorbance of the mixture at 580 nm. As long as the colloid continues to turn color, and thus forms 
nanoparticle aggregates, with addition of electrolyte, the amount of protein added is not sufficient to stabilize the suspension. 
This condition translates into a decrease in the absorbance at 580 nm. When the concentration of protein added is enough to 
stabilize the colloidal suspension the solution no longer changes color (or the absorbance at 580 nm no longer decreases). 
Q-dots-DHLA with emission maximum 550 nm were used for further conjugation with streptavidin (Pierce) or thiol-modified 
single-stranded DNA aptamer. This procedure yielded self-assembled Qdots, free of obvious aggregations. The nanoparti-
cles were purified from the not reacted protein or single stranded aptamer by ultracentrifugation. The purified particles were 
dried and stored at 4оС. The nanoparticle specimens were examined with JEOL transmission electron microscope (TEM) at 
acceleration voltage of 120 kV.

Fluoroimmunoassay of SEB toxin. Staphylococcus aureus cells were grown in Tryptic Soy Broth (TSB) for 24 h for 
enterotoxin production. The staphylococcal enterotoxin B (SEB) and biotinylated polyclonal rabbit anti-SEB antibody were 
purchased from Merk (Sigma-Aldrich, Japan). They were used without future purification. Single-stranded DNA aptamer for 
SEB was prepared by Applied Biosystems 3400 DNA Synthesizer (base sequences: 5′TAGCTCACTCATTA-GGCACGGG-
TAGGCCATAATATCTTATTAGCGTAATTCTGCGATTGGCATAGTTAAGCCAGCC3’). The oligonucleotide stock solution was 
kept in 10mM DPBS (pH 7.0) and was stored at 4 оС in refrigerator. Fluoroimmunoassays was performed as follow. Wells of 
opaque white microtiter plates were coated overnight (4 °C) with appropriate capture antibody at concentrations between 1.5 
and 10 μg/mL dissolved in 0.1 M NaHCO3 (pH 8.6). The capture solution was discarded and the plates were blocked at am-
bient temperature with 4% w/v nonfat powdered milk in PBS for couple of hours. Concentrations of diluted in PBS SEB toxins 
was applied to the capture antibody-coated wells and allowed to shake 2 hours. Plates were washed with PBS and: (A) 50 μL 
of biotinylated polyclonal rabbit anti-SEB antibody was added, washed, and finally 50 μL Q-dots-streptavidin was applied to 
the wells and incubated for 2 hours at ambient temperature, or (B) 50 mL Q-dots modified with single-stranded DNA aptamer 
were applied and incubated for 2 hours. Finally, wells were washed 3 times with borate buffer containing 1% BSA. The plates 
were imaged dry in a Tecan Safire Multi-Mode Microplate Reader using excitation at wavelength = 340 nm and an emission 
range between 540-560 nm, which is appropriate for the emission peak of semiconductor Q-dots. This experimental setup 
was used for analysis of SEB toxin in natural samples produced by Staphylococcus aureus. The toxin was extracted from the 
sample by precipitation and it was subject for detection by the described above fluoroimmunoassay. The bacterial specimens 
were coated with gold by SEM (JEOL JSM-6500F, Japan), using electron beam energy of 5 - 20 keV acceleration voltage.

Results and discussion
Characterization of the nanoscale hybrid materials. By using of the presented procedure of microemulsion synthesis 

equally sized semiconductor Q-dots core-shell were prepared in reversel micelles. Their size distribution was measured directly 
from TEM micrographs (Fig. 1A and B). 
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Figure 1. Characterization of the semiconductor quantum dots core-
shell. (A) Q-dots conjugated with streptavidin (Scale bar = 10 nm). (B) Q-dots 
modified with single stranded DNA aptamers (Scale bar = 50 nm). (C) Absor-
bance (dashed blue line) of photoluminescence (solid gray line) spectra

In most cases the average particle diameters is between 5-6 nm. Each 
particle possess a distinct size, spherical shape and high contrast when ob-
served in TEM. The presence of streptavidin ligands on the nanoparticle sur-
face is demonstrated by positive staining with uranyl acetate (Fig. 1A). The high 
contrast nanoparticle is located at the center of micrograph and it is surrounded 
by the protein biomolecules, which appear as dark spots. The presence of con-
jugated streptavidin was proved also by qualitative analysis with ninhydrin. TEM 
imaging of the prepared Q-dots-aptamer showed the conjugated nanoparticles 
were well dispersed in the solution (Fig. 1B). Nevertheless their morphology 
shapes seem circular rather than globular. Probably the single stranded DNA 
oligonucleotides have been hybridized during the sample preparation and thus 

formed dimers between two nanoparticles. The synthesized Q-dots (both CdSe/ZnS and CdS/ZnS) have absorption peak 
(dashed blue line) at wavelength = 340 nm (Fig. 1C). Under illumination with UV light the nanoparticles emit strong and distinct 
narrow-band fluorescence at wavelength = 550 nm (solid grey line). Their fluorescent color is yellow and it is size-dependent.

Scanning electron microscopy of Staphylococcus aureus. The Staphylococcal enterotoxin B comprises a large group of 
proteins produced by several species of bacteria including Staphylococcus, Streptococcus and Mycoplasma. S. aureus bacteria 
have been found in contaminated by animal matter and all kind of foods. Fig. 2 shows scanning electron microscopy micrograph 
of Staphylococcus aureus cells.

Figure 2. Scanning electron microscopy images of S. aureus. Scale bar 
= 2 μm

A single layer of well dispersed bacteria is observed on the image 
with minimal amount of extracellular material. There is a progressive sep-
aration of the two cells in a manner fundamentally similar to that found in 
streptococci. The bacteria were roughly spherical and smooth. Some sam-
ples yielded cells with small surface depressions, which is probably due to 
the vacuum artefact during sample preparation. SEB toxin is a part of a set 
of exotoxins produced by Staphylococcus aureus which comprise about 15 
antigenically distinct proteins. It can represent a real practical bioterrorist 
weapon because purified toxin can be easy isolated from S. aureus culture 
supernatants as I did it through precipitation in the experimental section. 
Therefore, a simple but rapid with high accuracy method for screening of 
SEB is necessary to prevent any threats from this toxin. In the section below 
I present fluoroimmunoassay strategy based on specific recognition mole-

cule (antibody or aptamer) conjugated on the surface of fluorescent nanoparticles.
Quantitatively SEB detection by fluoroimmunoassay. The quantitative analysis of SEB toxin was performed by fluoroim-

munoassay, where wells of opaque white microtiter plates where coated with appropriate capture antibody to absorb the toxin 
from the sample.

Figure 3. Comparison of the detection efficiency of Q-dots conju-
gated with streptavidin (blue dots) and aptamer (red dots) at concentra-
tion range of SEB toxin between (A) 0 – 50 ng/ml, and (B) 100 – 600 ng/
ml. Analysis of SEB toxin isolated from S. aureus culture supernatants 
with (C) Q-dots-streptavidin at lower concentration, and (D) Q-dots-ap-
tamer at higher toxin concentration

Then the detection experiments were implemented with fluorescent 
Q-dots conjugated to streptavidin or ssDNA aptamer, which reacted with SEB 
(as described in the experimental section) and produced emission signal 
with quantitative-dependent intensity. The comparison of detection efficiency 
between these two probes was significantly different, as shown on Fig. 3, 
and it was dependent from the amount of captured toxin. A linear correlation 
in the range 0 to 50 ng/ml was found for the detection system with applied 
Q-dots-streptavidin (blue dots, Fig. 3A). The measured lowest detection toxin 
level at both types Q-dots system was found between 2.5 – 3.0 ng/ml. As 
shown on the Fig. 3A the correlation of PL data for Q-dots-aptamer (red dots) 
were rather dispersed random than in linear dependence, and in addition difficult to reproduce in the control experiment. The clear linear 
correlation of Q-dots-aptamer was found at higher concentration range between 100 – 600 ng/ml (Fig. 3B). However, in that case the 
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signal from Q-dots-streptavidin (blue dots) was almost constant. The reason for the obtained linear correlations in these two different 
ranges of concentration might be explained by the characteristics of reaction kinetics between toxin and the corresponding antibody or 
aptamer. The high ability and specificity Q-dots-streptavidin to react with biotinylated polyclonal rabbit anti-SEB antibody caused forma-
tion of four-layer sandwich structure. This reaction follow the kinetics model of Michaelis–Menten equation and at higher concentration 
(above 50 ng/ml) the saturation stage was achieved. It means, that at higher concentration (e.g. 100 - 600 ng/ml) all biotin moieties are 
blocked with the streptavidin and the PL signal from the adsorbed Q-dots is almost constant. In the case of Q-dots-aptamer the kinetic 
follow a similar trend like streptavidin but in the higher range of 100 – 600 ng/ml. The reasons are because aptamer size is smaller and 
binding affinity is less than those of antibodies. The reaction kinetic was temperature dependent and the optimal response for DNA 
aptamer was found in the range 20-25 °C. That’s why higher amount of adsorbed Q-dots-aptamer is necessary to form stable and 
saturated three-layer sandwich structure, and therefore the obtained optical signal must be higher too.

The benefit for employing detection system including antibody and aptamer-conjugated Q-dots enabled to accomplish 
the monitoring of SEB toxin over a longer concentration range. This practical advantage is demonstrated on Fig. 3 C and D, 
where toxin with unknown concentrations was extracted from the supernatant of Staphylococcus aureus cell culture, measured 
by fluoroimmunoassay. The obtained values of two samples were 34 ng/ml and 282 ng/ml, respectively. They differ within one 
order of magnitude and this is of particular importance for practical application of the developed detection assay with semicon-
ductor quantum dots.

This report introduced rapid and sensitive detection of SEB toxin by fluoroimmunoassay with semiconductor quantum 
dots conjugated to streptavidin or aptamer ligands for bio-recognition. Such approach is particularly suitable to achieve quantita-
tive detection at low concentration of staphylococcal enterotoxin B, which usually is applied as a biological weapon. The employ-
ment of two type biomaterial – streptavidin and DNA aptamer enabled to detect SEB amount in a larger range of concentration 
between 3 ng/ml to 600 ng/ml. In addition, they might be used in very complex samples and then detected also by use of simple 
fluorescent or absorption spectroscopic measurements. The advantages of Q-dots make this approach an appealing choice for 
future application at public places, where the risk of terrorism with biological threat agents is significantly high.
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Математическото моделиране на реални физически обекти и системи е свързано с необходимостта от формализа-
ция или използването на абстрактни методи за намиране на решения. Самото моделиране, както и търсенето на 

решение на конкретния проблем, като правило са съпроводени с голяма степен на абстракция, като в същото време 
имаме липса или недостиг на информация. При математическото моделиране не се въвеждат всички параметри и 
характеристики на обекта, тъй като това би усложнило много математическия апарат. Затова е необходимо правилно 
да се подберат параметрите които да бъдат въведени в модела за да може получените резултати да бъдат максимал-
но близки до реалните, а грешките и отклоненията да бъдат в допустими граници според заданието и използваните 
методи.

Заобикалящият ни реален свят, за разлика от математиката която е точна наука, е подвластен на събития от слу-
чаен и вероятностен характер. Математическия модел винаги ще дава един и същ резултат, ако в него не са зададени 
параметри описващи тези случайни събития и изменения на характеристиките на обекта на моделиране. Хората в 
своята ежедневна дейност почти винаги вземат решения в условията на липса на пълна информация, като разчитат 
само на наличната и своя опит. Експертите в дадена област са в състояние да намират решения на сложни задачи с 
приемлива и допустима за практическа реализация точност, като тези решения са взети само с наличната информа-
ция, определени допускания и други случайни величини.

Тези факти показват, че вземането на решения с допустима точност и вероятност, може да бъде направено и при 
липса на пълна информация за дадения обект или система, стига да има начин за отчитане на тези случайни величини 
и тези величини да бъдат описани с математически модел.

Методите на класическата математика изискват въвеждането на точни данни за параметрите влияещи на из-
следваната система. Това е сериозен проблем при моделирането на реални физически обекти, тъй като при тях има 
голяма степен на неопределеност. Като вариант за преодоляване на този недостатък е използването на теорията 
за размитите множества, създадена от американския професор по математика и компютърни науки от азербайджан-
ско-руски произход Лотфи Аскер Заде, пионер в областта на изкуствения интелект, дефинирал размитата логика през 
1965 г. Размитата логика (на английски: fuzzy logic) е форма на многовариационна логика, произлизаща от теорията на 
размитите множества с цел да отрази това, което е относително, а не точно. В сравнение с множествата от двоичната 
логика, размитата логиката борави с променливи, които могат да бъдат със стойности между 0 и 1 и не е ограничена 
единствено до истинни стойности (истина = 1 и лъжа = 0) така както в класическата логика.

Същност на теорията на размитите множества и размитата логика на Заде
Теорията на размитите множества представлява формален апарат за описание и анализ на сложни обекти и 

явления в условията на размита информация. Тя дава схема за решаване на проблеми, в които значителна роля за 
отчитане на факторите на неопределеност играе субективната оценка. Основната предпоставка на теорията се състои 
в това, че степента на притежание на субективно свойство от даден обект не се поддава на обективна оценка, или 
оценка от типа да/не, но допуска субективна интерпретация от по-общ характер.

Централно място в теорията на размитите множества заемат функциите за принадлежност, представляващи су-
бективна мяра за съответствие на обект от дадено множество обекти, към понятие, смисълът на което се формализира 
чрез размито множество.

Теорията на Заде не предоставя формален метод за построяване на функциите за принадлежност. Те се задават 
извън теорията и тяхната адекватност не може да бъде оценена със средствата на самата теория. Привлекателността 
на подхода се състои в това, че моделите, в които се използват размити формализми за моделиране на човешките 
разсъждения, които по своята природа са по-скоро приблизителни, отколкото точни, дават по-добра познавателна 
имитация от моделите, в които се използват традиционни методи.

Методите с използване на теорията на размитите множества се базират на идеята за размитост (неяснота, неточ-
ност и недостатъчност) на входящите параметри, което е приложимо и при реалните ситуации. Те  дават възможност 
за формализация и теоретична обосновка на неясните, неточни, размити човешки разсъждения в процеса на вземане 
на решения.

ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЗЕМАНЕ  
НА РЕШЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗМИТА ЛОГИКА  

Резюме: Докладът разглежда принципите за изграждане на система 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 използва размита логика и база знания, изградена 
чрез метода на пряко допитване до група експерти.  

Ключови думи: размита логика, система за вземане на решения, прогнозиране на събитията.

Ivaylo Ignatov. PRINCIPLES FOR BUILDING DECISION-MAKING SYSTEMS USING FUZZY LOGIC
 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.

Key words: fuzzy logic, decision making system, event forecasting.

Ивайло Игнатов 
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Теорията на Заде е удобен инструмент за описание и изследване на сложни обекти и системи, което обуславя 
практическото и използване в най-различни области, някои от които са: теория на формалните езици и граматики, тео-
рия на алгоритмите, логика, разпознаване на образи, изкуствен интелект, оптимално управление, вземане на решения, 
лингвистика, медицинска диагностика, психология, социология, икономика и др.

На базата на размита логика се създават софтуерни приложения за управление на инвестициите, прогнозиране 
във финансовата, икономическата и политическа сфера, медицинска и промишлена диагностика, мониторинг, оценка 
на риска, оценка на замърсяването на атмосферата, предсказване на земетресения, управление на запасите, модели-
ране на социални и политически ситуации и др.

Основни понятия в теорията на размитите множества
В класическата теория на множествата определен елемент може или да принадлежи, или да не принадлежи на 

дадено множество. Ако множеството „топъл” включва в себе си температура над 50оС,то температурите 49.9оС и 50.1оС 
ще са елементи от различни класове.

Фиг. 1. Функцията за принадлежност към множеството „Топло“ при булева и размита логика

В теорията на размитите множества се въвежда понятието функция на принадлежност (Membership function), ана-
логична на понятието характеристична функция, но приемаща стойности в интервала [0,1]. Функцията на принадлеж-
ност е изчерпваща характеристика и единствено възможно средство за описание на размито множество, поради което, 
от формална гледна точка не е необходимо да се прави разлика между тях.

Нека X е множество с елементи и нека A да е подмножество на X, съдържащо елементи, които притежават някакво 
свойство р. Ако характеристичната функция μA(х) приема стойности в интервала [0,1], то за елементите  по отношение 
на свойството р са възможни следните случаи:

μA(х) = 0  - не притежава свойството р;
μA(х) ∈ (0,1)  - притежава р в някаква степен;
μA(х) = 1  - напълно притежава р;

По такъв начин Заде допуска плавно изменение на принадлежността на елемент към множество от абсолютна 
непринадлежност до абсолютна принадлежност, което позволява адекватно моделиране на реални обекти.

Определение: Съвкупността от всички двойки (x, μA(х)), за които х ∈ Х, а μA(х) е функция, дефинирана върху X и 
приемаща стойности в интервала [0,1] се нарича размито множество A над множеството X.

Функцията μA(х):X → [0,1] се нарича функция на принадлежност, а множеството от стойности, които тя приема 
- множество на принадлежност. Множеството X се нарича базово множество или универсум, а стойността на μA(х) - 
степен на принадлежност на елемента x към РМ А.

Размитото множество А над Х се задава по един от следните начини:
A = { х ∈ Х : μA(х)},
A = {x1/μA(х1),...,xi/μA(хi),...,xn/μA(хn)},
или таблично:

x1 x1 … xi … xn

μA(х1) μA(х1) … μA(хi) … μA(хn)

Принципи за изграждане на системи за вземане на решения с използване на размита логика
Системата за вземане на решения с използване на размита логика съдържа три основни компонента – база зна-

ния, база данни и генератор на решения.
Базата знания съдържа набор от правила според които се взема решение в зависимост от постъпващата входяща 

информация. Това е най-важния елемент на системата и от неговата пълнота и точност зависят решенията, които се 
изработват.
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Базата данни съдържа информация за входящите параметри както в момента, така и за определен минал период 
от време. Като се анализира наличната информация може да се правят прогнози за стойностите на параметрите в 
следващите интервали от време. С течение на времето се натрупва все повече информация, могат да се дефинират 
тенденциите в поведението на входящите параметри и съответно да се правят по-точни прогнози. Като се сравняват 
постъпващите данни с прогнозните и в зависимост от наличната информация в базата знания, могат да се откриват 
аномалии или неестествени отклонения на входящите параметри, което да е признак за смущения в работата на 
контролирания обект. Съответно, в зависимост от заложените алгоритми се изработват управляващи сигнали за кори-
гиране на съответния параметър или други действия.

Генераторът на решения обработва по-
стъпилата информация и в зависимост от за-
ложените алгоритми в базата знания подава 
команди към изпълнителния елемент. В слу-
чаите когато възникне събитие което не може 
да бъде обработено или според заложения 
алгоритъм е необходима намеса на човек, се 
подава сигнал към административния модул 
за управление.

Примерна блоковата схема на системата 
за вземане на решения е показана на фигура 
2. Входящите параметри постъпват от основ-
ните елементи на системата. Тези данни се 
преобразуват от интерфейса на базата дан-
ни и се записват в нея. За да работи добре 
генератора на решения е необходимо той да 
се „обучи“. Обучението се извършва като въз 
основа на своя опит, знания и събрана инфор-
мация, експерти въвеждат правила в базата 
знания. Използвайки тези знания и правила, 
както и наличните данни в базата данни, се 
изработват решения с които се управлява 
изпълнителния механизъм. Наличната ин-
формация се следи от администратори, които 
се намесват при необходимост. Администра-
торите, съвместно с експертите, постоянно 

актуализират и допълват базата знания с което от една страна подобряват точността на системата, а от друга – тя ще 
може да разкрива и обработва нови и непознати до този момент събития и параметри.

Изграждане на база знания
Най-трудното при изграждането на такива системи е попълването на базата знания и правилата по които се взе-

мат решения от системата. В литературата са описани много методи [24] за построяване на функция на принадлежност 
към размито множество в зависимост от вида на базовите множества и областта от стойности. Най-общо методите 
могат да бъдат класифицирани по следния начин:

– Преки методи за един експерт;
– Преки методи за група експерти;
– Косвени методи за един експерт;
– Косвени методи за група експерти;
Преки са методите, при които експертът или непосредствено задава степента на принадлежност на елемент към 

размито множество, или определя правилата за получаване на функцията на принадлежност. Обикновено преките ме-
тоди се използват за построяване на функция на принадлежност към размито множество, дефинирани върху числови 
универсуми, т.е. свързани с измерими свойства на обектите като ръст, тегло, успех и др. Могат да бъдат модифицира-
ни и да отчитат мнението на група експерти, което води до получаване на по-прецизни, но и по-трудоемки резултати. 
Към тази група можем да причислим:

– табличен метод - за множества с малък брой елементи – директно определяне на степените на принадлежност 
чрез анкетиране на експерти.

– аналитично задаване на функцията на принадлежност;
– графичен метод - чрез шаблонни графики и определяне на параметрите;
– процедура на Ягер – дава възможност за получаване степени на принадлежност за множества с малък брой 

елементи и числов универсум. Използва представяне на размито множество чрез обикновени множества от ниво а.
– метод на Осгуд, наречен метод на семантическите диференциали, при който за неизмерими признаци се задават 

полярни стойности, за които се предполага, че съответстват на степени за принадлежност 0 и 1 съответно. Експертът 
сравнява конкретен обект с полярните значения и определя мястото му в скалата [0,1], т.е. степента му на принадлеж-
ност. Полученият в резултат вектор се нарича профил на понятието.

Косвените методи за построяване на функция  се използват в случай, когато не съществуват елементарни изме-
рими свойства за определяне на дадено понятие, свойство и др., т.е. функцията на принадлежност, съответстваща на 

Вх
од

ящ
 п

ар
ам

ет
ър

Вх
од

ящ
 п

ар
ам

ет
ър

Интерфейс към база 
данни

База данни

Генератор на 
решения

База знания

Интерфейс към база 
знания

Модул за обработка 
на експертни мнения

Експерти

АдминистраторИзпълнителен елемент

Фиг. 2. Блокова схема на система за вземане на решения  
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даден размит критерий, не може да бъде разложена (или в момента липсват знания за това, как да бъде разложена) на 
лингвистични променливи от по-нисък клас, свързани с числови универсуми. Тези методи са по-трудоемки от преките, 
но дават по-точни резултати. Най-често се базират на сравнение на подлежащите на оценка обекти.

Използване на системи за вземане на решения на базата на размитата логика за подобряване защитата  
на информационните системи

Един от основните проблеми при проектирането и експлоатацията на информационни системи е обезпечаване на 
тяхната сигурност. За решаване на този проблем е необходимо да се използват методи, които позволяват оперативна 
оценка на риска за информационните ресурси със зададена степен на достоверност, а също така на основата на 
анализа на тези оценки да се осъществява оперативно управление, което да намалява тези рискове. Под оперативно 
управление се разбира:

където Роу е вероятността за събитие заключаващо се в това, времето на цикъла за управление tу да не превишава 
зададено време Тз.

От своя страна времето на цикъла на управление tу се явява сумата на следните величини:

tу = tс + tа + tр + tп + tи + tо
където:
tс – време за събиране на информация за състоянието на мрежовите елементи, постъпваща от подсистемата за 

мониторинг;
tа –  времето за обработка и анализ на постъпилата информация;
tр – времето за вземане на решение;
tп – времето за получаване на управляващата информация до съответните мрежови елементи;
tи – времето за изпълнение на взетите решения от съответните изпълнителни елементи;
tо – времето за отговор (потвърждаване) от страна на мрежовите елементи за изпълнените решения.
От тук е видно, че за повишаване на оперативността на цикъла на управление трябва всяко едно от посочените 

по-горе времена да бъде намалено и сведено до възможно най-малка стойност. Времената за предаване на инфор-
мацията, изпълнението на взетите решения и връщането на отговор са пренебрежимо малки, за разлика от другите 
компоненти – времената за събиране на информация, нейния анализ и вземане на решения. Затова следва да се 
обърне внимание именно на тези компоненти и начините за тяхното минимизиране. 

Чрез използване на посочената по-горе система за вземане на решения времето за анализ на постъпващата ин-
формация и съответно вземане на решения може да бъде намалено до стойности, осигуряващи адекватна реакция на 
потенциални заплахи. Генератора на решения може да управлява активните елементи в реално време, като по този начин 
предотвратява нерегламентирания достъп до информационните ресурси. Освен това, може да бъде зададен алгоритъм, 
при който възникването на събитие за което няма информация в базата знания, да води до частично или пълно блокиране 
на достъпа до ресурсите, като по този начин се осигури време за реакция от страна на администраторите по сигурността.

Заключение
Изследването на това, какви ще бъдат параметрите и поведението на един обект или система от заобикалящият 

ни физически свят при различни състояния и въздействия от страна на заобикалящата го среда, може да бъде извър-
шено по различни начини. За целта може да се използва самия обект, като се изменят параметрите на входящите па-
раметри и обектите с които си взаимодейства и се наблюдава неговото поведение и изходни характеристики. Може да 
се построи експериментален или умален модел на обекта в контролирана среда, да се изгради математически модел 
или на базата на натрупана информация за друг или подобен обект да се направи анализ на неговото поведение. Всеки 
метод има своите предимства и недостатъци и решението кой модел да се използва трябва да бъде добре обмислено 
и обосновано.

Всяка информационна система сама по себе си е един сложен обект за моделиране и изследване, а когато ста-
ва дума за голям брой взаимосвързани системи, какъвто е случая с електронното управление, задачата става още 
по-трудна. Допълнително трудности възникват от специфичната информация и услуги които осигурява електронното 
управление, изискванията за пълнота и достоверност на данните, физическите разстояния между отделните елементи, 
взаимодействието между информационни системи изградени на базата на различни архитектурни и софтуерни реше-
ния, достъп до услугите на потребители с различно ниво на техническа грамотност и други фактори.

Основната и най-трудна задача в така описаната система за вземане на решения се явява попълването на базата 
знания. От нейната пълнота и точност зависи как ще работи цялата система и доколко взетите решения ще бъдат точни 
и правилни. Затова при проектирането и реализирането на такива системи следва да се обърне сериозно внимание 
както на входящите параметри които ще се следят, така и на правилата за вземане на решения.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА COVID-19 ВЪРХУ КРЪВОДАРЯВАНЕТО  
И ТРАНСФУЗИОННАТА СИСТЕМА

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 
и 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. 
Цел: Да се изследват промените и тенденциите в кръводарителското поведение в условията на COVID-19 и да 
се установят рисковете за функционирането на трансфузионната система. Да се идентифицират основите 
на мениджмънт на кръводаряването в условия на пандемия. Методология: Първо ретроспективно проучване на 
броя и вида кръводарявания във Военномедицинска академия в рамките на един месец, обхващащ времето преди 
и след обявяване на извънредното положение на 13.03.2020 г. Резултати: От 1 до 12 март в нашия Център са 
дарили кръв 384 кръводарители (средно 32/ден), 72% от които са безвъзмездни, 69% военнослужещи. За 12 дни, 
след обявяване на извънредното положение, кръводарителите са само 42 (4/ден), от които 17% са безвъзмездни. 
В резултат на добрата организация на кръводарителски акции, в следващата седмица кръводаряванията са 134 
(17/ден), 69% безвъзмездни, 31% военнослужещи. Изводи: В условията на COVID-19 дейността на ТС е засегната. 
Налице е първоначално намаляване на броя на кръводарителите, с опасност от недостиг на животоспасяващи 
кръвни продукти. За увеличаване на кръводаряванията е необходимо да се изготви стратегия за набиране на 
кръводарители в условията на пандемия и планове за функциониране на ТС за осигуряване на безопасна кръв, 
безопасност за дарители и персонал.

Ключови думи: здравеопазване, трансфузионна хематология, трансфузионна система, кръводаряване, 
COVID-19.

Krasimira Terzieva, MD. IMPACT OF COVID-19 ON BLOOD DONATION AND THE BLOOD 
TRANSFUSION SYSTEM

        Military Medical Academy, Sofia, krasimirater@abv.bg
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. Objective: To study the changes and trends in blood donation behavior in 
the conditions of COVID-19 and to recognize the risks for the functioning of the Blood transfusion system. To identify the basics 
of blood donation management in pandemic conditions. Methodology: First retrospective study of the number and type of blood 
donations at the Military Medical Academy within one month, covering the time before and after the declaration of the State of 
Emergency on 13.03.2020. Results: From March 1st to 12th, 384 blood donors (average 32/day) donated blood in our Center, 
72% of which are gratuitous, 69% servicemen. For 12 days after the declaration of the State of Emergency, there were only 42 
blood donors (4/day), of which 17% were gratuitous. As a result of the good organization of blood donation campaigns, in the 
next week the blood donations were 134 (17/day), 69% gratuitous, 31% servicemen. Conclusions: The activity of the BTC is 
affected by COVID-19 conditions. There is an initial reduction in the number of blood donors, with danger of a shortage of life-
saving blood products. In order to increase blood donations, it is necessary to prepare a strategy for recruiting blood donors in 
conditions of a pandemic and plans for the functioning of the BTC for ensuring safe blood, safety for donors and staff.

Key words: healthcare, transfusion hematology, blood transfusion system, blood donation, COVID-19.
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Според актуализираната през 2018 г. стратегия за национална сигурност на Република България политиката в об-
ластта на здравеопазването е насочена към подобряване на здравето на нацията. Бързото разпространяване на 

инфекциозни заболявания в световен мащаб води до влошаване на здравния статус на населението и излага на риск 
държавите и техните граждани. В този смисъл е необходимо да се гарантира здравната сигурност чрез осигуряване на 
устойчиво развитие на здравните дейности в лечебните заведения, в това число и на трансфузионната хематология. 

Трансфузионната хематология е съвкупност от организирани дейности, започващи от безвъзмездното и добровол-
но кръводаряване до клиничното приложение на кръвта, кръвните съставки и плазмените продукти. Основни изпъл-
нители на националната политика в областта са центровете, отделенията по трансфузионна хематология, лечебните 
заведения с разкрити лаборатории по трансфузионна хематология и БЧК.

COVID-19 е вирусно инфекциозно заболяване, предизвиквано от нов коронавирусен щам SARS-CoV-2. То вне-
запно започва да се разпространява в целия святот китайския град Ухан през декември 2019 г. (Huang et al., 2020) На 
11 март 2020 г. Световната здравна организация обявява COVID-19 за пандемия [1]. Към 12 октомври 2020 г. в света 
има потвърдени 37 423 660 заразени, 1 074 817 смъртни случая, 235 засегнати страни [2]. За България до настоящия 
момент има 24 989 потвърдени случая, от които 915 със смъртен изход [3]. 

На 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет се обявява извън-
редно положение върху цялата територия на Република България [4]., което продължава до 13 май 2020 г., а на 14 май 
е обявена извънредна епидемична обстановка на територията на страната с Решение на Министерския съвет №325 [5]. 
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 Избухването на пандемията COVID-19 затруднява функционирането на здравеопазването (Sahu et al., 2020), 
отразява се и на функционирането на трансфузионната система, като влияе пряко върху кръводаряването. На фона 
на световна тенденция за нарастване на нуждите от кръв и кръвни съставки (Greinacher et al., 2007) редица страни 
претърпяват значителен спад в броя на кръводаряванията от началото на епидемията от коронавирус, което поражда 
опасения, че доставките на кръв могат да бъдат изложени на риск (Furlong, 2020). И тъй като кръвта все още не може да 
бъде произведена изкуствено и единствен източник е хуманният акт на кръводаряване, то набирането и задържането 
на кръводарители и оптималното ниво на кръводаряване е буквално въпрос на живот и смърт. (Goette; Stutzer, 2008), 
(Masser et al., 2008).

За тревожен спад на кръводаряванията съобщава и Министерство на здравеопазването – България и отправя 
апел към всички, чието здравословно състояние позволява, да помогнат в настоящата ситуация и да дарят кръв. 
Целта е да се осигурят на лечебните заведения необходимите им кръв и кръвни съставки, за да бъдат извършвани 
животоспасяващите операции и спешните медицински интервенции [6]. Едно от основните предизвикателства пред тран-
сфузионната система по време на COVID-19 пандемията е да поддържа доброволното безвъзмездно кръводаряване. (Zhu 
et al., 2020)

Цел
 Целта на настоящата разработка е да се изследват краткосрочните тенденции в кръводарителското поведение 

в условията на COVID-19, рискови за функционирането на трансфузионната система.  Да се идентифицират основите 
на мениджмънт на кръводаряването в условия на пандемия. Получените резултати и изводите от тях могат да се из-
ползват като основа за изграждане на стратегия и план за осигуряване на кръводаряването в условията на пандемия 
с цел запазване на нормална дейност на трансфузионната система и в този аспект осигуряване на стабилност на 
здравеопазването като цяло. 

Основна теза 
В условията на COVID-19 пандемия е налице нестабилност в количеството на кръвни съставки за клинично прило-

жение, произвеждани в кръвните центрове, във връзка с колебание в броя на кръводаряванията. Предизвикателство 
към трансфузионната система да поддържа стабилно и адекватно кръвоснабдяване е драстично намаляване на кръ-
водарителите в първите дни след обявяване на пандемията, с последващо увеличаване на броя на дарителите. Това 
води до опастност от недостиг на кръвни продукти на някои места и излишък на други, в комбинация със стесненото 
им потребление. В същото време в условията на пандемията е затруднено гарантирането на безопасност поради 
увеличен поток хора, минаващи през кръвния център, увеличаване на риска от заразяване на дарители и персонал, в 
комбинация с повишено натоварване на медицинските специалисти. Всичко това може да доведе до дестабилизиране 
на системата с влияние върху здравеопазването като цяло. 

Методология
В ЦТХ, Военномедицинска академия, София е проведено за първи  път ретроспективно проучване за анализ на 

броя и вида кръводарявания в условията на COVID-19 пандемия в рамките на един месец (разделен на три периода, 
във връзка с обявяване на извънредното положение на 13 март 2020 г.). 

Резултати

I период (1 – 12 март 2020 г.) 
В този период кръводарителите са 384 (средно 32/ден), от които 266 (69%) са военнослужещи и цивилни служи-

тели от военни формирования в Горна баня, Карлово и Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров“ – Варна, във 
връзка с ежегодно организирани акции, част от кампанията “Бъди един от нас! Дари кръв – спаси живот!“ За този период 
безвъзмедните кръводарители са 275 (72%). 

II период (13 – 23 март 2020 г.)
В дните след обявяване на извънредното положение кръводарителите са само 42 (средно 4/ден), по-голяма част 

от които са близки на пациенти, нуждаещи се от неотложно кръвопреливане, и само 7 (17%) са безвъзмездни. За този 
период във връзка с наложените ограничения и цялостната напрегната ситуация поради обявяване на COVID-19 пан-
демията планираните акции във военни формирования не са осъществени. Налице е тенденция за рязко намаляване 
на броя на кръводарителите в дните след обявяване на извънредно положение (II период) (фиг. 1). 

Ситуацията е подобна на тази в Италия, където също се наблюдава драматичен спад – особено в област Ломбар-
дия, която е най-засегната от COVID-19 (de Angelis, 2020). Намаляването на кръводаряванията, на фона на очакваната 
първа вълна от заболели, може да се дължи на ограничаване на движението на хора и масови събирания; стрес и страх 
от новия вирус (Zhu, 2020); много и объркваща информация; постепенно повишаване на  заболеваемостта; поставяне 
на хора под карантина, с което намаляват тези, които са здрави и годни за даряване; ниско ниво на информираност за 
необходимостта от кръвни продукти.

Настоящето изследване установява, че намаляването на броя кръводарители е предимно за сметка на безвъз-
мездните дарители (вж. фиг. 2). Преобладаващи през този период са фамилните донори, близки на пациентите, нужда-
ещи се от кръвопреливане. Те могат да бъдат важен източник за кръвоснабдяване и техният потенциал да се използва 
в бъдеще, като при съответна мотивация, част от тях може да станат редовни безвъзмездни кръводарители. (Asenso-
Mensah et al., 2014)
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 Фиг. 1.

 Фиг. 2.

III период (24 – 31 март 2020 г.)
Общият брой на кръводаряванията за периода е 137 (средно 17/ден). В резултат на добрата организация и взаи-

модействие между екипа на ЦТХ и военни формирования, в тези дни са проведени две кръводарителски акции в Шумен 
и Мусачево, като 51 (37%) от дарителите са военнослужещи. Безвъзмездните кръводарители са 94 (69%). 

Обикновено в условията на кризи след първоначалния драматичен спад на кръводаряване настъпва рязко уве-
личаване. (Glynn et al, 2003) В условията на COVID-19 това е вследствие на натиск върху общественото мнение за 
нуждата от кръв и кръвни продукти и провеждане на насърчителни кампании. (de Angelis, 2020) Увеличаването на броя 
на кръводаряванията във ВМА е за сметка на даряващи за пръв път, след апели за кръводаряване с информация за 
нуждата от кръв за спешни ситуации, тежки случаи и хронично болни на поддържащо лечение. Голям принос за попъл-
ване на запасите от кръвни продукти и осигуряване на нормално кръвоснабдяване в този период имат и кръводарилите 
военнослужещи и цивилни служители от поделенията на Българската армия, сред които основните мотивиращи фак-
тори за кръводаряване са алтруизъм и добре развитото чувство за дълг и социална отговорност. (Tezieva; Popov, 2017)

Друга очаквана тенденция, характерна за II и  III период, е увеличаване на даряващите за първи път. От 12% те стават 
съответно 21% и 16% от общия брой кръводарители (фиг. 3).

 Фиг. 3
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Такава тенденция е описана в различни случаи на бедствени ситуаци, като особенно ценно е становището, че тези 
донори са ресурс за трансфузионната система и могат да станат редовни кръводарители. (Glynn et al, 2003) Противоре-
чива е информацията в литературата, относно безопасността на увеличения брой хора, даряващи за първи път  – някои 
автори посочват увеличен риск от пренасяне на инфекции по кръвен път. (Glynn et al, 2003), други съобщават за малко 
по-високи, но статистически незначими повишени нива на маркери за хепатит В, хепатит С и сифилис (Guo et al., 2011), 
а трети отчитат непроменени нива на разпространеност на маркерите за трансмисивни инфекции, което отразявава пре-
димно алтруистичната мотивация на донорите, които се отзовават за първо кръводаряване при бедствена ситуация. 
(Sönmezoglu et al., 2005)

През периода на проучването най-голям дял имат хората на възраст между 31 и 45 години (фиг. 4). Установява 
се нарастване на относителния дял на младите хора до 20 години. Средно на година дарителите в нашия Център на 
възраст 18 – 20 години са около 2% (Terzieva, 2017), а за отчетения период са 14%, което потвърждава, че те са важен 
потенциал за развитие на кръводаряването, като предизвикателството е те да бъдат задържани като редовни дарите-
ли. (France et al.,  2013)

Фиг. 4 

Изводи 
В условията на COVID-19 дейността на ТС е засегната. Налице е тревожна нерегулярност в прихода на кръв, 

затова е необходимо да се оптимизира кръводаряването чрез предварително изготвена стратегия за набиране на 
кръводарители в условията на пандемия (Raturia; Kusumb, 2020), на базата на добра комуникация и мотивиране на 
донорите (Kasanga; Mudenda, 2020), използване на потенциала на младите хора и кръводарителите от поделенията 
на Българската армия. Ключово значение за набирането на кръв в условията на криза, каквато е COVID-19 пандеми-
ята, е доброто състояние и функция на Кръвните центрове в нормални условия. (Tran et al., 2010) Приоритет остава 
безопасността на донорите и медицинските служителите. Въпреки че не са известни случаи на пренасяне на вируса с 
кръвни продукти, това остава разумна възможност, за която са необходими задълбочени изследвания. (Zhu et al., 2020) 

За да може да изпълнява мисията си за осигуряване на адекватно количество качествени и безопасни кръвни про-
дукти е необходимо мобилизиране на целия ресурс на трансфузионната система в условията на бедствена ситуация, 
каквато е COVID-19 пандемията. Важни елементи на това са: план за функциониране на трансфузионната система в 
условията на COVID-19 пандемия (планирането да е динамично и постоянно, да бъдат включени елементи на обуче-
ние и тренировки, както и регионална, национална и международна координация, при нужда); цялостно управление 
на наличността на кръвни съставки в трансфузионната мрежа; поддържане на осведоменост на ниво трансфузионна 
система и общество, относно необходимостта от кръв и кръвни продукти; мотивиране, задържане и мениджмънт на 
кръводарители; осигуряване на безопасност на дарители, кръвни продукти и персонал. (Terzieva; Popov, 2018) 
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The development trends in the multidisciplinary area known as synthetic biology seeks to create new biological parts and genetically 
engineered microorganisms or viruses (König et al., 2013). Some of them are extremely dangerous and can be recognized as biological 

warfare agents (Song et al., 2005). The latest technological advancements in DNA synthesis and protein engineering might transform bio-
logical warfare agents into a new classification of artificially created pathogens, which have power to elicit mass catastrophic consequences 
(Tucker et al., 2006). Just as last century was belonged to the physics and chemistry, the current twenty-first century is expected to emerge 
as the century of biology, particularly of the synthetic biology (Shapira et al., 2017). The advancements in molecular biotechnology are 
forced by the aspiration for improving the quality of life, including creation of better food, efficient drugs, combating diseases, etc. (Hannan et 
al., 2015). Nevertheless, the biotechnology can be used also as malicious tool for development of bioweapon which is enough powerful to 
destroy human lives. The reason is because some pathogens such as viruses and bacteria can be genetically altered with aim to transform 
into more deadly and resistant bio-agents (Clark, 2016). If the public places as airports, governmental institutions, etc., suffer from lack 
of inspection or detection equipment of infectious agents it can encourage radical groups or terrorists to employ those deadly weapons 
and cause a huge threat. That‘s why it is so important to study the basic concepts and capabilities that underscore this threat in order to 
comprehend the nature and challenges of the modern biological warfare. The purpose of biological warfare is to employ the harmful and 
pathogen living microorganisms or replicating entities (viruses) to attack a target population and cause death, incapacitation or mass fear 
(Riedel, 2004). The biological threat agents that serve as biological warfare or germ warfare are naturally-occurring pathogens as viruses, 
toxins, bacteria, insects and fungi. The human body could be the best environment for their regeneration (Stark, 2018). As emphasized 
above, the surge during last decade in the genetic understanding, as well as the rapid progress in computational power, has allowed the 
genetic engineering, molecular biotechnology and synthetic biology to play an essential role in the development of the next generation 
bioweapons (Chan, 2013).

Genetically engineered pathogens
The synthetic biology offers great benefits for the humanity but if used malevolent could cause mass death and fear. The 

major advances in molecular biotechnology have potential to accelerate the pace of bio-agents development for biological warfare, 
increasing the potential for pathogens that are more challenged to detect or even to defend against (DaSilva, 1999). The progress 
in synthetic biology have paved the way allowing transformation of naturally occurring dangerous bacteria into a new generation 
genetically engineered pathogens (MacIntyre, 2015). The next generation pathogens could be potentially employed as extremely 

СИНТЕТИЧНА БИОЛОГИЯ И РИСК ОТ СЛЕДВАЩО 
ПОКОЛЕНИЕ БИОЛОГИЧНИ ОРЪЖИЯ: ВЪЗНИКВАЩА 

ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 

Резюме: Представената обзорна статия разглежда генетично модифицираните инфекциозни агенти, като 
възникваща заплаха за националната сигурност. Скорошният напредък в областта на синтетичната биология 
позволява 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 лесно достъпни за любители и дори терористи. Съществуват множество 
лесни протоколи, чрез които може 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 генно-инженерни 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. 

Ключови думи: Синтетична биология, следващо поколение биооръжия, генно-инженерни био-агенти.
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SECURITY THREAT
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Abstract: The presented mini 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. 
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deadly artificial biological agents that might be untreatable and uncontrollable making the biological weapons that the world have 
never seen before. In general, there six broad classes of genetically engineered pathogens that are considered as pose threats 
to the society. In general, there six broad classes of genetically engineered pathogens that are considered as serious threats to 
the society (Ryan, 2016). These include binary biological weapons, designer genes, gene therapy as a weapon, stealth viruses, 
host-swapping diseases, and designer diseases as explained below. It is known that some of them have already been produced 
and stockpiled.

1. Binary biological weapons: It is made up of a two-component system with independent microorganisms or replicating enti-
ties that might be safe if handle separately but together they form a deadly bio-agent (Sharma et al., 2019). In general, the binary 
biological weapon could consists a virus and helper virus, or bacterial virulence plasmid. The virulence plasmids are dysentery 
(Shigella dysenteria), anthrax (Bacillus anthracis), plague (Yersinia pestis) and Escherichia coli. A typical example of a binary bio-
logical weapon is the virus hepatitis D and its helper virus hepatitis B (Mentha et al., 2019). Infection caused only by hepatitis D is 
not possible. However, the combination between these both viruses produce serious and lethal infection to the host. The reason is 
because hepatitis D virus takes advantage of the proteins expressed by B virus. Thus the severity of disease is greatly increased. 
These viruses can be transmitted by contaminated blood or needle, as well as sexual contact with infected person.

2. Designer genes and life forms. The successful implementation of the human genome project a decade ago enabled to 
understand in details the contents and complexity genetic information (Gibbs, 2020). This knowledge could be used to create 
artificial life forms which have never occurred in the nature. The tools of synthetic biology paves a way to design and production of 
synthetic genes or viruses, as well as the creation of wide range mutant organisms (Mackenzie, 2010). Those designer genes are 
recognized as a greatest breakthrough of the molecular biotechnology and the expectation is that they could expand the life forms 
of variety organisms.

3. Gene therapy as a weapon. Basically the gene therapy might be very useful for the treatment of human genetic diseases as 
cancer. CRISPR/Cas system has emerged as a promising technique for gene editing (Ratan et al., 2018). It opens the possibilities 
to replace some genes (mutagenic) to healthy one and thus normalize the recipient condition. The process of genetic replacing 
involves the usage of some viruses known as vectors. The vectors are genetically engineered to carry on specific DNA fragments 
(Fig. 1). For example healthy human DNA which is going to replace the cancerogenic one in the genome. Such vectors are the ret-
roviruses, herpes and adeno-associated viruses. However, the same approach can be used to insert dangerous genes that enable 
the production of deadly toxins in the body. This strategy for mass destruction is known as genetic warfare.

Figure 1. Transmission electron micrograph (TEM) of a single-stranded DNA oligonucleotide, which was obtained by 
solid-phase synthesis. The biomolecule was negatively stained with 2% uranyl acetate to enhance the visibility in TEM obser-
vation. It was designed with desired nucleotide sequences in respect of its further application in molecular biotechnology. Scale 
bar = 10 nm.

4. Host swapping diseases. The most viruses are parasites and do not cause any diseases, because they have been 
evolved to exist in equilibrium with their host organisms (Parrish et al., 2008). For example, bats are the hosts for Ebola virus, 
and chimpanzees for the AIDS virus. When the equilibrium is disrupted the viruses become virulent or benign. Such process 
occurred when a virus from one host species is transferred for some reason to another (e.g. from bird to human). Then mutation 
often occurred or picking up other genes by mistake. The viruses which are released from their natural host have high possibili-
ties to produce extremely lethal pathogens, which might cause high risk for mass destruction of human population.

5. Stealth viruses. They could be fashioned to infect the human but remain silent, until activated by triggering through 
some internal or external signal (Tang, 2013). The concept of stealth viruses as bioweapon is to produce a tightly regulated, 
cryptic viral infection that can enter and spread in human cells using vectors. This strategy of biological warfare is similar as the 
discussed above gene therapy approach. Nevertheless, they are silent until the induction of signal which stimulate the virus to 
cause damages in the host body. Some terrorists have already tried to apply stealth viruses for secret infection of a targeted 
population for certain period of time and thus use the threat of activation to blackmail the government.

6. Designer diseases. The advances in synthetic and cellular biology make possible the engineering of a conceptual design 
of pathogen that might produce some desired effects of planned disease (Gao et al., 2004). Such designed diseases might be 
programmed to attack the immune system and effect the human cell’s ability to fight with diseases as HIV virus. The pathogen 
might also reprogrammed the cell to induce apoptosis or cell death. Such approach is particularly useful for treatment of malig-
nant cancers. However, it is considered as biological weapon when the target is healthy cells in the body, because the occurred 
effect can be lethal. The main advantage of biological warfare agents is their microscopic size, which makes them invisible to 
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the human eye and thus easy spread in the environment. Another importance is the achieved optimal death to cost ratio. The 
genetically engineered bio-agents are practically often difficult to detect in real time and this property make them powerful for 
mass panic (Sapsford et al., 2008). The designer diseases may resemble natural disease and due to this reason the location 
of their source of infection would be difficult to find. The known conventional biological weapons might be quite insignificant 
compared to the lethal effects of the genetically engineered pathogens as next generation biological warfare agents. Therefore, 
the detailed knowledge of these advanced biological weapons requires us to maintain always our attention at highest degree.

Inherent modularity of biological systems
In general, the inherent modularity of biological systems refer to the replacement or update a piece of equipment (Lorenz 

et al., 2011). For example, specific genes from some pathogens can be inserted into another cell-recipient and thus altering its 
activity and functions. This is essential for the engineering of artificial biological systems and thus to create biological weapons, 
because the modularity enables to predict the effects on the complex networks of genes. The measure of predictability can 
be demonstrated with the modular nature of the non-pathogenic vaccine-strain of the poliovirus genome. It enables the virus 
to acquire pathogenic genes from other viruses by the mechanism of horizontal gene transfer and to revert into a pathogenic 
state. The process of virus acquiring pathogenicity may occurred naturally in many directions. Nevertheless, the use of SynBio 
molecular engineering tools provides precise pathway for purposeful and specific changes in virus genomes, which usually are 
not found in nature(Young and Alper, 2010). The inherent modular genes are producing those type and functionality that are 
required of a given purpose and providing the organism with selective advantage compared to its competitors. In that direction, 
currently efforts are spend to identify the minimal genome necessary for the survival of the simplest strain of pathogens as virus-
es and bacteria. SynBio is a rapidly developing and easy to use technology. The wide availability of the protocols, procedures, 
and techniques necessary to produce and modify living organisms combined with an exponential increase in the availability of 
genetic data is leading to a revolution in the synthetic biology. The increased knowledge of the inherent modularity of biological 
systems will significantly impact the fields of biosecurity and national security threat by providing a “molecular toolkit” for man-
ufacture of biological agents. The threat of bioterrorism is constantly evolving as advances are made in materials, equipment, 
kits, computational power, and the bioengineering of viruses and cells.

As the molecular engineering techniques of the synthetic biology become more robust and widespread, the probability 
of encountering one or more biological threat agents is approaching certainty. The techniques used to propagate viruses or 
bacteria and to cut and paste genetic sequences from one organism to another are approaching the level of skill required to use 
a home computer. For sure the molecular biotechnology and the advantages in its dual-use nature will continue to revolutionize 
the next generation biological weapons. When the weapon system can have a small footprint or become easy to manipulate, it 
will be used at a specific time and place of the terrorist’s choosing. Then the biological threat agents created by synthetic biology 
will almost invariably become a highly sought after weapon for mass destruction.
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Към катастрофалните природни бедствия можем да отнесем земетресения, свлачища, бури, наводнения и суша, 
градушка и сняг, температура на замръзване, ерозия на почвата, прашни бури, вредители и болести, горски пожари, 

тайфуни, цунами, поройни наводнения и други природни бедствия.
Мониторингът и ранното предупреждение са един от начините за по-добри резултати за държавата и обществото. 

Ето защо използването на съвременни пространствени информационни технологии, които могат да се използват при 
оценка и зониране, мониторинг, превенция и контрол на естествените опасности има уникални предимства. 

Пространствена информационна технология 
Географска информационна система (ГИС) представлява компютърно базирана информационна система, пред-

назначена за събиране, съхраняване, анализ, управление и показване на пространствени данни, представящи 
човешки и природни явления от реалния свят. Тя може да включва приложение за дистанционно наблюдение, ге-
одезия, математика и география. Природна опасност е всяко природно явление, което представлява заплаха за 
човешките живот или свойства1.

 Понастоящем пространствената информационна технология се разглежда като третата най-бързо развиваща 
се нова технология, следваща биотехнологиите и нанотехнологиите в света. Геопространствените информационни 
технологии включват географската информационна система (GIS), дистанционното наблюдение (RS) и глобалната 
система за позициониране (GPS). Пространствената информация е цифровата връзка между местоположението, 
хората и дейностите. Геопространствените данни или пространствените данни са информация, която има географ-
ски аспект. Записите в този тип информационен набор имат координати, адрес, град или пощенски код, включени 
в тях. Като пример може да се посочи пътна карта, в която се вижда визуализираният резултат, но функциите на 
картата се съхраняват с този тип информация, включена в тях2.

Едно от основните приложения на пространствената информационна технология (SIT – Spatial Information 
Technology) е в система за наблюдение, придобиване, обработка, анализ, приложение на земната информация, но 
от гледна точка на целта.

Пространствената информация отразява пространствената собственост, която има естествено хуманитарни, 
икономически, социални, исторически, културни и други измерения. Съществуват многофункционална, хетерогенна, 
многоизмерна, динамична, информативна и масова пространствена информация, придобита чрез различни методи 
за макро- и глобално нива. 

Пространствената информационна технология е съществена при защита на националното икономическо и со-

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ 
СИСТЕМИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ 

НА КРИЗИ ОТ ПРИРОДЕН И ТЕХНОГЕНЕН ХАРАКТЕР  

Резюме: Катастрофалните природни бедствия са все по-чести през последните години, което води до 
сериозни заплахи за живота и собствеността на хората. Бързото развитие на пространствените информационни 
технологии е широко приложимо при природни и причинени от човека бедствия и те се превръщат в мощен 
инструмент за смекчаване на последствията от тях. Докладът анализира възможностите за приложение на 
пространствените информационни технология 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.
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циално развитие, както и за достъпа до критична информация и ресурсите за националната сигурност. Тя се явява 
пример за националното развитие на високите технологии и прдставлява мощен инструмент за изследване на при-
родни бедствия.  

Приложение на пространствени информационни технологии при управление на кризи  
от природен и техногенен характер от гледна точка на ГИС

Геопространствените данни, известни също като географска информация, включват и данните или информацията, 
които идентифицират географското местоположение на обекти и граници по земната повърхност, като естествени или 
изградени обекти, океани и др. Пространствените данни обикновено се съхраняват като координати и топология и 
представляват данни, които могат да бъдат картографирани. До пространствените данни често се осъществява дос-
тъп, манипулация или анализ чрез географски информационни системи (ГИС).

Проучване и идентификация
Дистанционното наблюдение има уникално значение за мониторинг на природни бедствия, особено на геоложките 

опасности. То има предимства по отношение на ефективността и визуализацията на резултатите при извличането на ин-
формация за бедствия. Чрез пространствените информационни технологии може да се даде качествена и количествена 
оценка на релационни данни за района на бедствие. Пространствените данни, управлявани от ГИС, могат да предоставят 
подробна и изчерпателна информация за контрол на различни природни бедствия, но също така могат да осигурят научна 
основа за изследване на бедствия посредством моделиране на тенденция за развитие и съставяне на прогнози. 

Понастоящем се използва технология за дистанционно наблюдение, за да се изследват геоложките опаснос-
ти. Използват се предимно информационни източници за дистанционно наблюдение, главно чрез визуална интерпре-
тация, допълнени чрез компютърно обработване на изображения, и резултатите от тълкуването на дистанционното 
наблюдение на ключовия регион, комбинирано с полеви тестове и използване на други данни, които не позволяват 
дистанционно наблюдение, достъп до надеждни резултати от проучванията с изчерпателна информация и анализ. За 
да се изследват геоложките опасности може да се приложи технологията  на дистанционното наблюдение, за проучва-
не и идентифициране на рисковете от геоложки  бедствия, както и техните характеристики на разпространение. Това е 
важна теоретична основа за превенция на геоложки бедствия. 

При лоши метеорологични условия в дъжд и сняг е трудно да се направят верни и точни констатации в реално 
време. Ако се използват пространствени информационни технологии за разследване на бедствия, се постига навре-
менност и информираност.

По-специално, радарното дистанционното наблюдение също има предимство при лоши метеорологични условия, 
като облаци и мъгла, а информацията в реално време за неочаквани природни бедствия е точна и може да се предос-
тави, за да подкрепи усилията за подпомагане.  

Пространствено разпределение и законови предпоставки
Данните за изображения с дистанционно наблюдение чрез RS и GIS технологии могат да се анализират и интер-

претират както за идентифициране на броя, разпространението и характеристиките на засегнатите от бедствия райони, 
така и за да се създаде връзка с информационна база данни за бедствия, като се анализират и изследват характерис-
тиките на разпространението и развитието на голям брой вторични бедствия. 

Например при бедствие от природен характер, каквото е земетресението, могат да се използват изображения с 
дистанционно наблюдение, като чрез ГИС пространствен анализ да се разкрие пространственото местоположение и 
разпределение на земетресенията, контролните геоложки фактори и развитие, както и ясни възможни въздействия: 
обект, обхват, степен в земетресението и пунктове за опасност, за които да се предоставят техническа помощ и въз-
становяване след бедствието. 

Чрез географските данни, базирани на вектори, и основните геоложки данни комбинирани с данни, от дистанционно-
то наблюдение и пространствен анализ на геоложките бедствия на земетресението или свлачището, могат да се проучат 
връзките между опасността и различните фактори, какъвто е например незаконно строителсво в свалачищни райони.

Оценка на риска и зониране 
С нарастването на загубите при природни бедствия и бързото развитие на теорията и технологиите за ГИС 

през последните десетилетия се усъвършенства методиката за оценка на риска от бедствия. Чрез интегрирането 
на оценката на риска и пространствените данни анализът се постига по-лесно, по-бързо и с по-висока точност3. 
Чрез ГИС, като мощен инструмент за поддържане и обработка на пространствени данни, може да се извърши и 
правилно зониране на теритирията на страната. Предимство в този аспект е, че посредством ГИС-технологията 
може да се дефинират функционалните зони. Например комбинацията от ГИС-технологията методите за управле-
ние на природните бедствия, способностите на ГИС-пространствени данни и данни от атрибути и с прилагането 
на технологията за разработка на софтуер може да се реализирa ефективното управление на данните от геолож-
ките бедствия, като се използва правилният надежден математически модел за анализ и оценка на бедствията. 
Така зонирането ще подпомогне мениджмънта и съответните структури за вземане на решения за ефективен 
контрол и предотвратяване на загубите при природни бедствия посредством предоставените научни данни, които 
са основа за вземане на решения.  

Оценка на загубите
Чрез използването на модерна комуникационна технология, ГИС-технология и технология за обработка на 

информация може бързо и динамично да се оценят загубите от природни бедствия, както и да се избере правилен 
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модел за оценка на риска. Така се извършва и избор на индикатори и методи за реализиране на управлението 
на данни за населението, данни за икономическа база данни и данни за бедствия чрез използването на данни от 
бедствия на място (видео, неподвижни изображения и снимки), и данни, постъпващи в реално време на дисплей. 
По-специално, чрез мощните функции за обработката на пространствени данни на ГИС може да се осъществи зо-
нирането на бедствието, визуализацията на дисплей и обработка, на разнообразна информация за икономически-
те загуби, жертвите и други пространствени анализи, заявката и показването на прогнози заедно с автоматично 
генериране на доклади за оценка, и т.н. Повечето данни за оценката са свързани с пространствената позиция и с 
използването на пространствена информационна технология за оценка на щетите от природни бедствия не само 
за да се подобри видимостта на информацията и да се улесни вземането на решения при аварийни ситуации, но 
също така да се подобрят точността и ефективността на оценката.  

Прогнозиране и предупреждение
Пространствените информационни технологии се прилагат широко във всички аспекти на предупредителната 

система за природни бедствия. Създаването на платформа за прогнозиране и предупреждение става възможно с 
използването на предимствата на масови пространствени данни за природни бедствия при придобиването, съх-
ранението, управлението, пространствения анализ и други области на ГИС и комбинирането на теоретични моде-
ли и методи за предупреждение за опасност. Например чрез RS-технологията може да се събира информация с 
дистанционно наблюдение. Изображенията и пространствените данни за бедствието, допълнителното наблюде-
ние и наблюдението идентифициране на причините и стимулите за бедствие и използването на ГИС-технология 
може да анализира свързаните пространствени данни. Пространствените аналитични фактори и механизъмът 
за реакция при бедствия, комбинирани с дистанционно наблюдение и пространствени данни, и по-нататъшно 
разпространение на информацията за кризи от природен и техногенен характер чрез технологията WebGIS4, 
е предпоставка за намаляване на загубите при бедствия, причинени от непрозрачна информация. На фиг. 15 е 
представен примерен модел на информационни потоци на WebGIS при изграждане на геоинформационна систе-
ма с използване на приложен програмен интерфейс на GoogleMaps.

Фиг. 1. Информационни потоци на WebGIS с използване на GoogleMaps

Чрез GPS-технологията6,7 може да се намери и проучи обектът на ключовия монитор в райони с бедствия 
за подобряване на ефективността на събирането на информация за бедствието. Също така можем да изградим 
системи за ранно предупреждение за природни бедствия, базирани на SIT, за да се гарантира точността на ин-
формацията за системата от източници, както и научната информация за вземането на решения, своевременно-
то разпространение на предупреждения и предварителния контрол и обявяването. Целта е да се подпомогнат 
мениджърите за своевременното вземане на решения и предварителния контрол, максималното намаляване на 
рисковете от бедствия и възможните отрицателни резултати и подобряване на капацитета и ефективността за 
справяне с кризата от природен и техногенен характер.

Примери за приложение на геоданни в местното управление в България
C вcяĸa изминaлa гoдинa Бългapия вce пo-шиpoĸo пpилaгa cилaтa нa Гeoгpaфcĸитe инфopмaциoнни cиcтeми 

в peдицa cфepи – oт цeнтpaлнaтa aдминиcтpaция, пpeз мecтнoтo caмoyпpaвлeниe, дo бизнeca, нeпpaвитeлcтвe-
ния и aĸaдeмичния ceĸтop, peaлизиpaйĸи cтpaтeгичecĸи ГИC пpoeĸти8. Община Добрич е първата българска 
община с разработена географска информационна система (ГИС) на подземните проводи и съоръжения към 
тях9. Общината може вече интегрирано да управлява водоснабдителната, канализационната, електроразпреде-
лителната, телекомуникационната и газопреноснатамрежа на територията на целия град. Географската инфор-
мационна система е разработена по проект „План „Бъдеще“ – подобряване на капацитета на човешките ресурси 
в Община Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие“. 

Проектът е на стойност над 300 000 евро и се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн 
и Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Партньори по него са екс-
плоатационни дружества – Е.оН АД Добрич, ВиК ЕООД Добрич, „Алкател Лусент България“ ЕООД и „Черноморска 
технологична компания“ АД. Географската информационна система на община Добрич е базирана на реални 
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данни, получени чрез геодезично заснемане на териториятана целия град с площ 1401 хектара, включваща две 
промишлени зони – „Север“ и „Запад“, както и 16 жилищни района. Заснети са над 25 016 броя точки от работната 
геодезическа основа и 1100 км подземни проводи и съоръжения, включващи водопроводна, канализационна, 
слаботокова, силнотокова и газопроводна мрежи, улично осветление и тролейбусна мрежа. Данните са дигитали-
зирани и обработени с цел изработване на специализирана кадастрална карта и регистри на подземни проводи 
и съоръжения към тях.

Разработената географска информационна система дава възможност да се извеждат справки, скици и да се 
извършват анализи, подпомагащи вземането на правилни управленски решения и предоставянето на информа-
ция на граждани и инвеститори. С въвеждане на тази иновация в помощ на местното управлениеще се прекратява 
практиката да се копае без необходима информация за наличната подземна инфраструктура. Проектът ще поз-
воли разширяване обема на електронните услуги, предоставяни на гражданите и по-конкретно услуги, свързани 
с кадастъра. За целите на защита от природни бедствия и аварии пространствените информационни технологии 
прилагат цифрови модели на застроени площи10,11. На Фиг.2 са представени два варианта на визуализация на 
фагменти от центъра на град София.

Фиг. 2. Варианти на тримерен градски изглед

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС) към Министер-
ството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България изгражда Национален 
портал за пространствени данни12. (Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) към Министерския съвет, съз-
дадена със Закона за електронното управление (обн. ДВ, бр. 50 от 2016 г., се явява правоприемник на дирекция „Елек-
тронно управление“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ИА ЕСМИС13.) 
Порталът се осъществява по проект от оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) – „Създаване на 
информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни 
и услуги и предоставяне на достъп на държавната администрация и гражданите“. Изходно начало за изграждане на 
портала е Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) на Европейската комисия за изграждане на инфраструктура на простран-
ствените данни в ЕО, която цели улесняване на обмена на оперативно съвместими пространствени данни по единни 
хармонизирани правила между различните нива на публичната администрация и между страните от Общността.

Стратегически документ за Република България, отразяващ хармонизацията на Директивата с националното зако-
нодателство, е Законът за достъп до пространствени данни (ЗДПД)14, приет през 2010 г., за изграждане на елементите 
на националната инфраструктура на пространствена информация. Елементите на инфраструктурата на пространстве-
ни данни включват: портал, интерфейс, мрежови услуги, пространствени данни, метаданни. В Приложение № 3 на 
ЗДПД се регламентира наличие на пространствени данни за сгради, съгласно техническа спецификация D2.8.III.2 Data 
Specification on Buildings – Technical Guidelines15. На Фиг.3 схематично е показан възприетият подход за информационно 
моделиране на градска среда с използване на диаграма на стандартния език за обектно моделиране  UML (Unified 
Modeling Language).

Фиг. 3. Моделиране на градска среда с UML представяне (диаграма на класовете)
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 Във визираната по-горе спецификация D2.8.III.2 данните за сгради се поддържат с различни нива на отразяване 
на детайли както по отношение на геометрията, така и на специфични конструктивни характеристики. Като цяло 3D 
представянето на сгради в INSPIRE е разширен вариант на стандарта CityGML на организацията Open Geospatial 
Consortium (OGC)16. Съществуват редица успешни международни проекти за приложението на ГИС за киберсигурност, 
управление при кризи, добиване на сензорна информация от района на кризата чрез използване на безпилотни лета-
телни средства17,18  за осигуряване на среда за съвместна работа при управление на кризи19, за търсене и спасяване, 
спешни повиквания 112 и правоприлагане20.

Изводи 
През последните години пространствената информационна технология е широкоприложима в различни области, 

свързани с природните бедствия. Представителите на GIS, RS и GPS замениха много традиционни средства и се 
превърнаха във важна подкрепа и основа за модернизиране на превенцията и смекчаването на бедствията. С настъп-
ването на информационната епоха, като усъвършенстван и ефективен инструмент, пространствената информационна 
технологията ще се превърне в незаменимо средство и инструмент за решаване на проблеми с природните бедствия 
и справяне с кризи от природен и техногенен характер. 
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През февруари зародилата се паника от коронавирус инфекцията даде възможност на хакери и хакерски групи 
да осъществят многобройни кибератаки по целия свят, като атакуващите проявяваха изключителна креатив-

ност. В повечето случаи хакерите се представят за служители на Световната здравна организация, водещи све-
товни медии, изпращат документи с инструкции за предпазване и лечение относно вируса или предлагат маски, 
дезинфектанти и бързи тестове. Така кибератаките поразиха хиляди устройства, като киберпрестъпниците бързо 
се възползваха от настоящата ситуация и се насочиха към доставчиците на услуги в сектора на здравеопазва-
нето – предимно болници, и към бизнеса, насочен към производствената и фармацевтичната индустрия, и не на 
последно място, към публичните власти. 

Само през февруари се регистрираха 450 нови домейна, чието име съдържа думите „корона“ или „Covid-19“. 
Така техният брой нарасна до над 8000 домейна, свързани по някакъв начин с пандемията. Практиката показва, че 
масово се купуват домейни, свързани с актуални събития, както и се създават сайтове, които от своя страна съдър-
жат малуер и разпространяват вируси и злонамерени приложения. За четиримесечен период (от януари до април) 
бяха регистрирани около 907 000 спам съобщения, 737 инцидента, свързани със злонамерен софтуер, и 48 000 
злонамерени URL адреса – всички, свързани с COVID-19. При повечето случаи на нови домейни те са злонамерени и 
целят неправомерно действие. Друго действие, което се използва от измамниците, е предлагането на артикули, чия-
то цена е намалена поради пандемията. Някои хакерски групи предлагаха обяви за хакване на акаунт във Facebook 
с промокод Covid-19. В допълнение бързият растеж на работни места в домашни офиси изложи редица организации 
и фирми на нови рискове за ИТ – сигурността и защитата на данните.

Фиг. 1. („Coronavirus-themed domains 50% more  Фиг. 2. („COVID-19 RELATED CYBER ATTACKS“. 
likely to be malicious than other domains“.   Available at: https://itcsecure.com/covid-19
Available at: ttps://blog.checkpoint.com/2020/03/ -related-cyber-attacks/)
05/update-coronavirus-themed-domains-50-more-l
ikely-to-be-malicious-than-other-domains/)

Началото на пандемията даде ход на стотици, дори хиляди кибератаки. Удължаването на времето и налага-
нето на различни мерки принуди хората да работят от вкъщи и да ограничат контактите си. В същото време часовете, 
прекарани в киберсреда, се увеличиха многократно, което от своя страна даде шанс да хакерите да отворят нова 
страница в информационното пространство, което промени живота на всички и остави ярка следа в историята. Целта 
на това изследване е да даде повече ясното около възможностите и последиците в киберпространството, породени 

КИБЕРАТАКИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА COVID-19

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. Статията 
включва извършване на всеобхватни и различни по мащаб и действие кибератаки и промяната в 
киберпространството след Covid-19.

Ключови думи: хакери, кибератаки, придобиване, чувствителна информация, пандемия, 
Covid-19
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Abstract: The report covers the changing cyber environment during the pandemic and the rapid 
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от пандемията. Тази разработка е подходяща за всички потребители онлайн, които по един или друг начин ще бъдат 
или са били засегнати.

Анализът, представен в този доклад, подчертава общия характер на много кибератаки през този период. Много 
кибератаки започват с фишинг кампания, която насочва жертвите към изтегляне на файл или достъп до URL адрес. 
Файлът или URL адресът действат като носител на злонамерен софтуер, който действа като средство за финансови 
измами. Анализът също така показа, че за да се увеличи вероятността за успех, фишинг кампанията използва социал-
ни медии и правителствени съобщения.

Атаките, свързани с коронавируса, са разнообразни и включват основно фишинг имейли, съдържащи злонаме-
рен софтуер, справочни връзки към уебсайтове, заразени с малуер, фалшиви целеви страници, за които се твърди, че 
са от официални сайтове, като например университета Джон Хопкинс или Световната здравна организация, показващи 
най-новите нива на инфекцията Covid-19, и не на последно място, най-сериозен дял имаше социалното инженерство. 
Всъщност само през март тази година организации от различни индустрии отчетоха 475% увеличение на кибератаките 
посредством зловреден софтуер (Are you dealing with a higher volume of cyber-attacks due to Covid-19?. Available at: 
https://www.dekra.com/en/cyber-attacks-due-to-covid-19). В интернет могат да се намерят оферти, промотиращи различ-
ни стоки и услуги, обикновено злонамерен софтуер или инструменти за експлоатация могат да се открият в dark web. 
Има какви ли не предложения, свързани с COVID19 или coronavirus, също така има и кодове за отстъпки. (Lallie, H., etal.)

Бяха проведени кибератаки с фишинг кампании, които разпространиха злонамерен софтуер, като AZORuIt, 
Emotet, Nanocore RAT и TrickBot чрез злонамерени връзки и зловредни прикачени файлове. Посредством атаките хаке-
рите опитват да извлекат чувствителна информация. 

Хакерската група APT36, за която се смята, че е подкрепяна от властите в Пакистан и е предимно насочена 
срещу отбранителния сектор в Индия, проведе фишинг кампании, използвайки заразени документи, обвързани със 
здравни препоръки, за внедряване на инструмент за отдалечено администриране от вкъщи. 

Рансъмуер също бе основна част от кибердействията в различни точки по света. Домейнът coronavirusapp.com 
предлага инструмент за следене на корона вирус огнища в реално време след изтегляне на приложението COVID19 
Tracker. То е заразено с рансъмуер CovidLock и може да се инсталира само на андроид устройство. След инсталиране 
на зловредния софтуер телефонът се криптира и излиза съобщение за заплащане на $100 в рамките на 48 часа. В 
тази връзка атаките с рансъмуер нарастват с 800% по време на пандемията. Същевременно атаки, при които кибер-
престъпниците държат данни на потребители по цял свят, докато откупът не бъде платен, са успешни по време на 
пандемията на ниво, което не е постигано досега. В началото на юни 2020 г. Honda обяви, че нейните подразделения 
за обслужване на клиенти и финансово обслужване имат технически затруднения и по-късно потвърди, че е свързано 
с кибератака. През юли потребителите на Garmin съобщиха за масови прекъсвания, които по-късно компанията ще 
каже, че са резултат от кибератака. Проведените киберразследвания показват, че атаката е дело на руската група Evil 
Corp. През август Canon е бил атакуван от бандата за рансъмуер Maze. При атаката са откраднати 10 терабайта данни. 
Тези атаки, които са били успешни по време на пандемията, илюстрират как киберпрестъпниците преследват големи 
корпорации. Успехът може да се дължи на това, че тези компании имат много хора, които работят отдалечено. Фактът, 
че някои от тези компании може да са платили откупа, може да е свързан с нов тип атака на рансъмуер. 

През последните месеци се наблюдава преобразуване на рансъмуер в „doxware“, при което, ако не се плати 
откуп за данните, те просто биват продадени, а хакерите осведомяват засегнатите потребители за невъзможността 
на компаниите да защитят личните им данни. Посредством фалшива страница за вход, разпространена чрез фишинг 
имейли, свързани с информация за корона вирус, хакери достъпват данни за вход в Office 365.

Глобалната пандемия отбеляза огромен ръст на хората, работещи от вкъщи, пазаруващи онлайн и като цяло 
всичко е по-цифрово свързано. Един от най-големите проблеми е, че кибератаките са се увеличили през този период. 
Киберпрестъпниците се възползваха от тази възможност, за да увеличат своите атаки както по честота, така и по об-
хват. Наблюдава се тревожно увеличение на кибератаки, насочени към големи корпорации, правителства и критична 
инфраструктура. Тези атаки са насочени към всички видове бизнес, но основните цели остават големите корпорации, 
правителствата и критичните медицински организации. Microsoft съобщава, че тематичните атаки на COVID-19, при 
които киберпрестъпниците получават достъп до система чрез използване на фишинг или атаки за социално инженер-
ство, са достигнали нива от 20 000 до 30 000 на ден само в САЩ. В тази връзка се наблюдава увеличен брой атаки сре-
щу технологията за дистанционно свързване между компютри с Remote Desktop Protocol (RDP). В началото на 2020 г.  
броят на дневните атаки беше почти два пъти по-малък от средата на годината, значителна част от тях се свързват 
с използване на служебните компютри от домашна среда и недобре защитен RDP. Устройствата, използващи RDP, в 
България са над 15 000. Основните слабости в защитата на RDP са слаби пароли, липса на ограничаване на достъпа 
по IP адрес, двуфакторна автентикация и липсата на VPN.

От началото на пандемията компаниите са обект средно на 1185 атаки всеки месец. Също така 38% от потреби-
телите според проучване на „greathorn“ твърдят, че техен колега е станал жертва на кибернападение през последната 
година. В резултат на това 15% от организациите отпускат допълнителни финанси за отстраняване на злонамерени 
атаки. Положително е, че 64% от служителите казват, че се чувстват уверени в способността си да идентифицират и 
избягват фишинг имейл в реално време. Но докато 76% от организациите провеждат обучение за повишаване на осве-
домеността по киберсигурност, само 30% обучават служители на тримесечие и 27% провеждат обучение само веднъж 
годишно. Въпреки тези данни според проучването 62% от анкетираните смятат, че служителите от всички възрасти и 
поколения са с еднаква вероятност да станат жертва на фишинг атака (2020 Phishing Attack Landscape Report. Available 
at: https://info.greathorn.com/report-2020-phishing-attack-landscape).

Погледнато от друга страна, киберпрестъпниците също са насочили вниманието си към друг тип цел по време 
на пандемията – компании, които са жизненоважни в борбата срещу вируса. Тези компании са толкова стресирани и 
заети да вършат изключително важната работа, опитвайки се да спрат тази глобална пандемия, че са станали по-лесни 
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цели. Те също така съхраняват ценни данни, като изследвания или потенциални ваксини, които други компании или 
правителства биха искали да получат. Подкрепяната от Русия хакерска група с наименованието APT29, известна още 
като „the Dukes“, „Cozy Bear“ и др., проведе кибератаки срещу организации, участващи в разработки срещу коронави-
руса, включително здравни структури, фармацевтични компании, учени, медицински изследователски организации и 
местна власт. Зад това твърдение стоят властите на САЩ, Великобритания и Канада. Обект на атаките са били болни-
ци, лаборатории за изследвания, доставчици на здравни грижи и фармацевтични компании. Най-много са засегнати 
центровете за контрол и превенция на заболяванията. Според Канадската организация за сигурност на комуникациите 
(CSE), Департамента по вътрешна сигурност на САЩ (DHS), Агенцията по киберсигурност (CISA) и Агенцията за нацио-
нална сигурност, APT29 е спонсорирана от руските разузнавателни служби. Кибероперациите на APT29 са свързани 
със злонамерена дейност предимно срещу правителствени, дипломатически, мозъчни тръстове, здравни и енергийни 
обекти с цел кражба на чувствителна информация. APT29 използва различни инструменти и техники, включително 
фишинг и зловреден софтуер, известен като „WellMess“, и други. Очаква се хакерите да продължат с атаките срещу 
организации, участващи в изследванията и развитието на ваксините за COVID-19. (Two New COVID-19 Related Phishing 
Scams. Available at: https://www.securitymagazine.com/articles/92026-two-new-covid-19-related-phishing-scams)

Друг известен метод за атака по време на пандемията е хакването на акаунти в социалните мрежи. Най-по-
търпевши са Twitter потребители. На 15 юли някой пое контрол над няколко акаунта на известни личности, бизнес 
мениджъри, компании и политически акаунти, като основната цел бе да накара потребителите да изпращат Bitcoin, за 
да си върнат достъпа до акаунта. Нападението е извършено, използвайки комбинация от фишинг сайтове и социално 
инженерство. Благодарение на тези атаки се получава достъп до чувствителна информация – предимно данни за вход, 
след което се поема пълен достъп върху профила. (Pilkey, A., COVID-19 spam, phishing emails, plagued users in first half 
of 2020.)

Хакерската група Lazarus Group, за която се твърди, че е спонсорирана от Северна Корея, бе уличена в ма-
щабна фишинг кампания. Тя включва използване на фишинг имейли под прикритието на местните власти по региони, 
отговорни за разпределянето на финансираните от правителството инициативи за подкрепа на Covid-19 в различни 
държави. Тези фишинг имейли са предназначени да накарат получателите да посетят злонамерени уебсайтове с цел 
лична информация и най-вече банкови данни на потребителите. 

Сингапур обяви почти 100 милиарда SGD финансова помощ под различни форми за спиране на безработицата 
и поддържане на бизнеса на повърхността, в същото време страната е била многократно обект на кибератаки от 
севернокорейски хакери. Япония обяви стимулиращи фондове от около 234 трилиона йени. Хакерите атакуват пре-
димно борси за криптовалута в страната. Правителството на Южна Корея отпусна общо 200 милиарда щатски долара 
средства за спешна помощ за индустрии, включително автомобилни производители, телекомуникации, авиокомпании, 
корабостроители и малки търговци. Индийското правителство обяви 20 лари крори (307 милиарда щатски долара) 
за кредити, финанси и заеми без обезпечение за микро-, малки и средни предприятия, както и социални пакети за 
гражданите. Америка е отделила трилиони долари за разработване на плащания с икономическо въздействие или 
стимулиращи плащания, както и програма за защита на заплатите, за да подпомогне икономиката си. Като част от 
правителствената стратегия за възстановяване на COVID-19 на Обединеното кралство са предоставени редица 
програми за подкрепа. Основната цел на Lazarus Group е да убеди потребителите в тези страни, че хакерите са 
държавни агенции, ведомства и търговски асоциации, които имат за задача да контролират изплащането на фискал-
ната помощ. Хакерите са атакували шест държави за период от два дни. Използвани са седем различни шаблона за 
имейли, представящи се за държавни отдели и бизнес асоциации. 

Също така хакерите планират да фалшифицират или създават фалшиви имейл адреси, представящи се 
за различни органи. Това са някои от имейлите за фишинг кампания: covid19notice@usda.gov; ccff-applications@
bankofengland.co.uk; covid-support@mom.gov.sg;  covid-support@mof.go.jp; ncov2019@gov.in; fppr@korea.kr (COVID-19 
TRIGGERS CHANGE IN THE CYBER-CRIME WORLD. Available at: https://www.cyfirma.com/covid-19-triggers-change-in-
the-cyber-crime-world/).

Пандемията предизвика реакция на хакерски групи, подкрепяни от различни правителства. Тези групи са 
добре финансирани и са изградени машини за кибервойна в борбата за постигане на геополитическо надмощие.

В доклада са използвани методи за анализ на данни от различни източници, проверка на социални мрежи и 
разпространение на информация по форуми и блогове. Различните етапи минават през добиване на данни, първи-
чен анализ, проверка и вторичен анализ, което допринася за потвърждаване на информацията. 

Това изследване е съобразено с голямото количество дезинформация и фалшиви новини, които се разпрос-
траняват бързо сред обществеността. Непроверената информация, недостатъчно разбраните заплахи и конспира-
тивните теории допринесоха за безпокойството в общностите и в някои случаи улесниха изпълнението на киберата-
ките. В рамките на едномесечен период могат да се регистрират стотици дори хиляди фалшиви публикации в една 
страна, а по-голямата част от тях съдържат зловреден софтуер. Има и съобщения за дезинформация, свързана с 
незаконната търговия с измами за медицински стоки. Други случаи на дезинформация включват измами чрез мо-
билни текстови съобщения, съдържащи нереални оферти, като безплатна храна, специални придобивки или големи 
отстъпки в супермаркетите. 

Оценката на INTERPOL за въздействието на COVID-19 върху киберпрестъпността показа значителна целева 
промяна от отделни лица и малки предприятия към големи корпорации, правителства и критична инфраструктура. 
Тъй като организациите и фирмите бързо внедряват отдалечени системи и мрежи в подкрепа на персонала, рабо-
тещ от вкъщи, престъпниците също се възползват от увеличените уязвимости в сигурността, за да крадат данни, да 
генерират печалби и да причиняват смущения (COVID-19 cyberthreats. Available at: https://www.interpol.int/en/Crimes/
Cybercrime/COVID-19-cyberthreats).
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Този доклад анализира пандемията COVID-19 от гледна точка на киберпрестъпността и подчертава обхвата 
на кибератаките, осъществени в световен мащаб по време на пандемията. Кибератаките се анализират и разглеж-
дат в контекста на ключовите глобални събития, за да се разкрие начинът на действие на кампаниите за кибератаки. 
Анализът показва как се променят атаките от началото на пандемията, за да стигнат до кибернападения, използва-
щи ключови институции за прикритие и усъвършенстване.

Пандемията от COVID-19 има много трайни ефекти- Един от тях е, че сега знаем колко важна е киберсигурността 
особено във времена, когато сме по-уязвими. Ето защо изучаването на най-добрите начини за защита на данните на 
всеки потребител и компания е толкова важно в днешно време. Най-добрите подходи са спазване на киберхигиена и 
поддържане на актуални софтуерни продукти. Основното ограничение на изследването е голямата всеобхватност на 
темата и невъзможността за обхващане на всички източници в киберпространството. Киберпрестъпниците се възполз-
ват от широкоразпространената глобална комуникация за корона вируса, за да прикрият своята дейност. Установено е, 
че злонамерен шпионски софтуер е вграден и интерактивен в различни уебсайтове. Спам имейлите също подмамват 
потребителите да кликват върху връзки, които изтеглят зловреден софтуер на техните компютри или мобилни устройс- 
тва, без да разберат.

Промяната на работните практики и социализацията означава, че хората вече прекарват по-големи периоди от 
време в интернет. В допълнение към това нивата на безработица също са се увеличили, което означава, че повече 
хора стоят вкъщи, разглеждат онлайн пространството и има голяма вероятност някой от тези потребители да прибегне 
към киберпрестъпления с цел финансова облага.

Киберпрестъпниците обичат да експлоатират хората, когато са най-уязвими. Те използват драматични събития, 
които карат потребителите да бъдат емоционални, за да управляват печалбите си. Всеки път, когато се случват големи 
новинарски цикли по тема, която предизвиква силна реакция, киберпрестъпниците атакуват с всичка сила.
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Според Йоханес Хайнрихс културата е „олицетворение на комуникацията, нравите и обичаите, чак до художествени-
те изяви на дадена общност. За всичко в областта на културата езикът се явява основен медиум“. Като изхождаме 

от това определение, може да потвърдим тезата на Хердер от края на XVIII век, който за първи път използва термина 
„култура“ в множествено число с цел да се разграничат различията между разнообразните култури.

Съществува определен социокултурен контекст, който формира убежденията, ценностите, компетенциите, жизне-
ния опит и практическите умения на хората. Културата дефинира „правилното“ в общественото поведение, като налага 
точно определени действия на човека. Пръв Хораций формулира правилото за най-доброто житейско поведение и 
твърди, че към него са се придържали Питагор, Демокрит, Зенон, Цицерон, представителите на епикурейската и стои-
ческата философски школи. Той препоръчва „при всякакви обстоятелства да се запазва ясно спокойствие на духа, да 
се следват повелите на разума, истината и мъдростта“. Това може да се свърже с „колективното програмиране на ума“ 
и с изграждането на т.нар. „културна матрица“ от идеи, правила, норми и преживявания, които обединяват група хора 
и ѝ придават специфична идентичност като общност. [1]

Понятието „идентичност“, активно използвано в социалните науки през последните десетилетия, съвсем няма кон-
кретна категориална яснота. То може да означава почти всичко в различни контексти. В съдържанието си се пресича с 
понятия, като автентичност, самоличност, (само)удостоверяване, самоопределение, самоидентичност. 

В съвременното сложно устроено общество възникват не по-малко сложни йерархии на идентичности. Например 
Д. Драгунски разграничава пет нива на национална идентичност: 

– инфраструктурно (комуникации, финансова система, търговия на дребно – всичко, което създава ежедневен 
динамичен стереотип);  

– институционално (закони, норми на поведение, образование и др.); 
– ниво на ежедневието (добре установени социални, семейни, индивидуални практики); 
– ценностно (идеологическо);  
– ментално (духовно). 
С други думи, понятието идентичност включва всички сфери на човешкото съществуване, обхващайки модели в 

индивидуалните и социалните действия, поведение и мислене.
Мобилността и изменчивостта на социалния код на идентичността улесняват целенасоченото му изграждане, 

създаването на нови негови версии. Самата способност за избор на идентичност се основава на апологията за осво-
бождение, използвано главно като средство за легитимиране на малцинствените интереси. Освобождението се явява 
като реализация или възстановяване на идеята за социална справедливост. Но свободата и освобождението не са 
едно и също нещо. Ако всички граждани могат да бъдат еднакво свободни в рамките на националната държава, тогава 
освобождението като правило се превръща в искане за обезщетение от един (засегнатото малцинство) за сметка на 
други (виновното мнозинство), създавайки неравенство под формата на т.нар. „положителна дискриминация“ (образо-
вателни и работни квоти за малцинствата), политически привилегии за „коренното население“ и др.

Освобождението тук се тълкува като придобиване на независимост от „принудителни“ идентичности от по-висок 
ред, за които се твърди, че поробват и ограничават свободата, в полза на идентичности от по-нисък ред, основани 
на частни и специални интереси. Съответно обобщаването на идентичностите, което предполага универсалност на 
приложението и равенство на всички хора, се разглежда в негативна светлина. В етичен аспект асимилиращите иден-
тичности обикновено се тълкуват като принцип на злото. [2]

През последните десетилетия срещите на културите доведоха до наблюдаване, макар и на отделни случаи на 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИМИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ  
И КУЛТУРАТА НА ИМИГРАНТИТЕ ВЪРХУ ИДЕНТИЧНОСТТА 

НА ПРИЕМАЩИТЕ ОБЩЕСТВА

Резюме: Разглежда се влиянието на културата на имигрантската общност  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 остават непроменени. Проследява се процес, който на 
практика еволюира развитието на обществото.
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поклонничество при ислямски светини, от имигранти, получили статут на „временно пребиваващи“ в Република Бълга-
рия. Като правило такова поклонничество попада в определението „умра“(малко поклонничество)– и „се извършва по 
всяко време на годината“. [3] Примери на пътувания с цел и поклонничество до християнски свещени места от същата 
категория пребиваващи в страната ни са по-малко и са преди всичко до Божия гроб, Атон, но също и до Ватикана. На-
вярно поради особености те са съчетавани и с други цели на пътуванията. [4] Извинението за новите „мултикултурни“ 
идентичности обикновено се основава на религиозната идея за спасение, преинтерпретирана от Просвещението като 
идея за свобода (еманципация), която е свързана с напълно светски колективни интереси, ценности и институции.

От друга страна, мнозинството се опитва да овладее реториката на идентичността. По правило това води до 
безпомощни опити на управляващия елит да флиртува с малцинствата, да смекчи и „говори“ реални обществено-по-
литически конфликти и противоречия в обществото. Тук очевидните политически претенции и интереси на новите 
малцинства обикновено се свеждат до абстрактни теории за толерантното съжителство на различни групи, идеологи-
ята на мултикултурализма, търсенето на консенсус като основна ценност и демагогичното запазване на „различията в 
единството“ (А. Ециони). Независимо от това, аморфните „добри пожелания“ на елитите не само не пречат, а по-скоро 
допринасят за факта, че груповите идентичности на малцинствата в съвременните общества постоянно разрушават 
общата идентичност, тоест основното социално-културно ядро на националните държави. 

Асимилацията на малцинствата остава непостижима мечта на страните от „първия свят“, докато борбата на суб-
културите в мултикултурното общество за нормативност, напротив – става все по-остра. Нещо повече, в политическата 
сфера днес проблемът за идентичността се използва като първата стъпка в узаконяването на социално-политически 
проблеми и конфликти, които все още не могат да бъдат изразени по една или друга причина на език, приемлив в 
дадено общество. Става дума за признаването на правата, привилегиите и символичния капитал на различни видове 
малцинства (имигранти, езикови, сексуални и национални малцинства), за които дискусиите относно идентичността са 
пробният камък на следващите политически претенции. По редица причини синтетичните идентичности от по-висок 
ред не могат да смилат и изграждат идентичности на по-частен ред, които ги унищожават отвътре. Общите значения, 
институции, структури и практики, които съставляват социокултурното ядро на обществото, все повече се потъпкват от 
частни интереси с помощта на постмодерни теории, които отричат универсалното. 

Разделението на теориите в съвременните общества на „идеологически“ и „класови“ наложи търсене на нови 
структурно-ролеви идентичности. Очевидна тенденция е кризата на синтетичните идентичности (национална държава, 
класа, идеология, цивилизация) и ефективността на по-малките идентичности. Конфликтът на идентичностите се за-
силва на общия фон на фундаментални спорове между асимилатори и мултикултуралисти. Асимилаторите се опитват 
да изградят универсална йерархия от идентичности на различни нива, в зависимост от интересите, които изразяват 
(общи, групови, частни). Според тях единственият изход от ситуацията на борбата на идентичностите може да бъде 
само „правилната“ йерархия на идентичностите. Съответно ахилесовата пета на асимилационизма е проблемът на за-
конодателите: не е ясно „кой“ ще изгради тази правилна йерархия, ще определи основното и второстепенното, общото 
и частното, без да бъде пристрастен от определени социални интереси.

Идеологемата на мултикултурализма изхожда от аксиомата на плурализма, т.е. възможността за най-пълно из-
разяване на интересите на всички социални групи. Вярно е, че в същото време мултикултуралистите често правят 
подмяна на понятията, прикривайки политическите претенции на малцинствата не в политическа, а в културна и мора-
листка реторика. Започвайки с исканията на културния плурализъм, привържениците на мултикултурализма неизменно 
завършват с политически изисквания. Проблемът е, че новите идентичности се открояват и конструират, като правило, 
изобщо не с добрата цел на последващото им включване на „правилното място“ в „правилната йерархия на интереси-
те“. Новите идентичности не се създават за последващ консенсус или сливане, напротив – идентичностите се свързват: 

а) с изолирането и защитата на колективните интереси на определени групи (етнически, религиозни, имигрантски, 
езикови и др.); 

б) с претенции за право на участие в политиката, което е следствие от признаването от мултикултурното общество 
на тяхната „специална“ идентичност. 

Подчертавайки важността и стойността на груповите различия, мултикултурализмът теоретично се гради върху 
вътрешните противоречия на „Модерната съвременност“. 

Мултикултурализмът претендира, че изгражда система за глобална политическа идентификация, но не е в със-
тояние да реши проблема за съвместното съществуване на интереси и различни групови идентичности в рамките на 
политическата демокрация, което предполага реална конкуренция и йерархия на различията и интересите. Оказва се, 
че на практика мултикултурализмът мигновено се превръща в етнонационализъм, а различията – борба за привилегии 
и неуниверсални норми, базирани на него.

В резултат на това исканията за еквивалентност, плурализъм и толерантност остават само абстрактни императи-
ви. Нещо повече, значимостта на различията за социалните субекти в едно интерсубективно социално пространство 
не може да се прояви само в теоретични желания за начините на тяхното толерантно съжителство. Това може да се 
осъществи само чрез волята да се определи истинската значимост на различията, тяхната консолидация в законите, 
подчертавайки тяхната асиметричност и изключителност. В противен случай вместо да се интегрират групи по ин-
тереси въз основа на „универсални“ ценности и институции, е възможен процес на разрушаване на суверенитета и 
идентичността на националните държави както отвътре, така и отвън.

Бумът на нови идентичности ще има сериозни политически последици. Възможно е ерозията на историческото со-
циокултурно и етноконфесионално ядро на формираната преди това националнодържавна идентичност на държавите 
да стане необратима в средносрочен план. Преобладаването на центробежните процеси над центростремителните ще 
доведе до разпадане на състоянията, които са се развили днес.

Плурализмът на идентичности се превръща в проблем, когато се прехвърли в политически план. Възможен изход 
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от тази ситуация е практиката на деполитизиране на мултикултурализма, забрана за политизиране на идентичности 
въз основа на раса, етническа принадлежност, религия или пол. Например от признаването на езикова, етническа и 
други видове идентичност политическите права не могат да последват, а самата идентичност не може да се използва 
като механизъм за постигане на тези права. Такава яснота от своя страна предполага ясното разделяне на политиче-
ската и неполитическата сфера в обществото.

Множеството идентичности в съвременните общества са почти невъзможни за асимилиране. Възможностите за 
регулиране на нарастващите конфликти се крият в йерархизацията на идентичностите и дефинирането на общи прави-
ла, които, естествено, никога няма да задоволят всички заинтересовани страни. Това изисква: 

а) да се определи набор от основни ценности, принципи и институции; 
б) да се определят формите, методите, условията и границите на лобиране за колективни интереси, т.е. ясно да 

се определят сферите на политическото и неполитическото. [2]
За да можем да измерим и сравним ценностните характеристики на различните културни софтуери, опитваме да 

открием онези ценностни измерители, които са базови за културните системи изобщо и които откриваме във всеки един 
вид кулура и във всяко едно ниво и подниво на културните системи. 

Такива могат да бъдат:
– отношение на културата към властта – близост или дистанцираност до властта;
– насоченост на културата към колектива или личността;
– гарантиране на сигурността с акцент преодоляване тревожността за бъдещето;
– отношение на културата към половете  [5].

Отношение на културата към властта – близост или дистанцираност до властта
Някои имигранти предпочитат да разчитат на неформалната подкрепа на техните семейства и общества, отколко-

то да използват официални институционални услуги. Например, за да разрешат определен спор, те биха предпочели 
да се консултират с някого от своята общност, отколкото да се свържат с полицията или с адвокат. Също така тяхното 
възприятие за собствените им нужди може да повлияе върху начина, по който те търсят подкрепа. Например те може 
да възприемат здравеопазването, физическото и менталното заболяване от гледна точка на по-традиционен подход 
към медицината, което може да е причина да не използват модерната медицина и услугите ѝ. Неразбирането на 
социалните очаквания по отношение на родителските роли, различията при отглеждането на децата и различните кон-
цепции за семейните роли може да е причина имигрантите да се страхуват, че няма да бъдат разбрани от публичните 
власти и ще бъдат отрицателно осъдени. 

Безличният характер на общуване на служителите в определена институция и ролята на професионалния „екс-
перт“ може да попречат на имигрантите да задават въпроси или да поискат услуга, ако не владеят добре езика или 
предпочитат по-лично отношение, основано на доверие. Страхът, недоверието, чувството на безсилие и междукултур-
ното неразбиране – всичко това представлява ограничение при предоставянето на публични услуги на имигранти и 
въздейства върху адаптацията им в новата културна среда. 

В този смисъл междукултурните компетенции на служителите на различни нива в структурите имащи отношение 
към прилагането на интеграционна политика за имигранти, и по-специално как те влияят върху избора на решение в 
определена ситуация с междукултурен контекст, как се развиват междукултурните компетенции и кои са основните 
модели за обучение за придобиване на междукултурни умения, са основни фактори за подобряване на общуването 
между имигрантите и публичните власти и за ефективното предоставяне на публични услуги.  

Насоченост на културата към колектива или личността
Мигранти и бежанци пристигат често пъти като временно пребиваващи, но остават за постоянно. В почти всички 

случаи става дума за преминаване от повече традиционно, колективистично общество в индивидуалистично. Особено 
важно за успешното адаптиране е наличието на дружелюбно настроена среда от съотечественици особено когато 
новодошлите са сами, но дори ако пристигат заедно със семействата си, последните представляват много по-тясно 
ограничена група от онази, в чиито условия са привикнали да живеят в родината. Поддържането на имигрантски общ-
ности се вписва във философията на интеграция, както бе вече посочено. Политиците в страната домакин, изхождайки 
от позиции на своята индивидуалистична ценностна система, често пъти се страхуват от оформящи се имигрантски 
гета и се стремят да разпръсват чужденците, като напразно се надяват да улеснят с това процеса на адаптирането им. 
Мигрантите и бежанците обикновено изпитват и ефекта от различията по отношение властовата дистанция. Новите 
общества са най-често в по-висока степен егалитарни от родните. Мигрантите изпитват влиянието на тези различия и 
позитивно, и в отрицателен смисъл – отсъствие на респект към по-старши, но по-голяма близост до власти и учители, 
макар първоначално властите да будят в техните очи недоверие. 

Гарантиране на сигурността с акцент преодоляване тревожността за бъдещето
Имигрантските семейства от първо поколение се натъкват на стандартните дилеми. На работа, в магазини и дър-

жавни служби, а обикновено и в училище те взаимодействат с местните, усвояват някои от техните практики, сблъскват 
се с техните ценности. У дома обаче правят всичко възможно да запазят обичаите, ценностите и моделите на взаи-
моотношения, каквито са ги донесли от родината. Това са „маргинали“, застанали около границата между два свята, а 
всекидневието им представлява кръговрат, включил и двата.

Резултатите от тази маргиналност се проявяват различно при различните поколения и полове. Възрастните ими-
гранти не показват склонност към подмяна на родни ценности с нови; в най-добрия случай успяват да се адаптират до 
някаква неголяма степен. Бащата полага усилия да съхрани своя традиционен авторитет у дома, само че на работа 
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позицията му обикновено е ниска. Мигрантите започват от длъжности, които никой друг не желае да заеме. Членовете 
на семейството знаят това и той загубва лице пред роднините. Ако пък е безработен, тази загуба е още по – осезаема. 
Той често пъти се сблъсква с езикови проблеми, което може да го накара да се чувства в затруднено положение. А се 
случва бащата да е неграмотен дори по отношение на родния си език. Налага му се да търси помощ от децата или в 
лицето на социални работници, за да попълва различни формуляри, посредством които общува с властите. Често се 
превръща в обект на дискриминация от страна на работодатели, полиция, власти и съседи.

Второто поколение, деца, родени в нова страна или малко преди преселване в нея, се сдобива с противоречива 
мисловна програма, осигурявана от семейството, от една страна, и от училище и обществото – от друга. Ценностната 
система на това поколение отразява отчасти културата на родителите при много голяма вариация между отделни лица, 
групи и страни домакини. Маргиналността носи най-много страдания на синовете. Някои от тях постигат фантастични 
успехи; възползвали се от по-добрите образователни възможности, съумяват да се домогнат до висококвалифицирани 
професии. Други бягат от патриархалния контрол на дома, намират колективна закрила в лицето на улични банди; 
рискуват да образуват нова прослойка аутсайдери в обществото домакин.[6] Отпадането от училище също е актуален 
проблем. Основните фактори, които оказват влияние върху отпадането от училище, са: а) лошо икономическо състоя-
ние на семейството, в което е отгледано детето; б) придържане към определени културни стереотипи, особено когато 
семейството живее в компактна група от представители на собствения си етнос; в) състоянието на училищната среда 
и свързаните с това трудности, с които детето се сблъсква в училище.[7] Дъщерите обикновено се справят по-добре, 
макар родителите им да се тревожат за тях повече. В училище се натъкват на равенство между половете, непознато 
за културата, от която идват. Понякога родителите бързат да ги задомят на сигурно място посредством уреден брак 
със сънародник. 

По-нататък обаче много от тези проблеми отшумяват. Мигрантите от трето поколение са в по-голямата си част 
абсорбирани от местното население, следват повелите на неговите ценности, различават се единствено по фамилни 
имена и може би по някои специфични религиозни или семейни особености. Този „тригенерационен“ адаптивен процес 
е действал и преди; все по-голям дял от населението в съвременните общества се състои от потомци на имигранти.

Дали мигрантските общности ще се интегрират, или ще се превърнат в постоянно малцинство зависи колкото 
от мнозинството, толкова и от самите мигранти. Представителите на обществото домакин, които общуват редовно с 
малцинства, мигранти и бежанци, са в състояние да допринесат в голяма степен за тяхното интегриране, приобщаване. 
Това са полиция, социални работници, лекари, служители от неправителствени организации, административни лица от 
държавната администрация, учители и др. Пристигналите от страни с голяма властова дистанция и колективистично 
общество мигранти могат да се отнесат към тях отначало с по-голямо недоверие от това на местното население, което 
е обяснимо от културна гледна точка. Като плюс откъм тази страна на уравнението може да се разгледа респектът, 
който родителите имигранти свързват неизбежно със статута на учителите. Последните би следвало да канят такива 
родители, и особено бащите, за разговор; социалното различие помежду им, каквото го вижда такъв родител, е много 
по-голямо от онова, за което си дава сметка учителят. 

Особено висока квалификация и опит се изискват от професионалистите в областта на психическото здраве, кога-
то работят с мигранти и бежанци. Подходът към здравословните и свързаните с недъзи проблеми е твърде различен в 
едно колективистично общество, сравнено с индивидуалистичното. Високото ниво на културен стрес сред мигрантите 
ги прави уязвими спрямо заплахата от психически разстройства, а разработените за подобни случаи методики по 
отношение местното население могат и да не сработят, приложени към мигранти, което също има своето културно 
обяснение. Повечето страни с големи мигрантски общности, каквато е например Австралия, признават ролята на тран-
скултурната психиатрия (и транскултурната клинична психология) като специализирана област в здравеопазването. 
Някои психолози и психиатри специализират в работа с политически имигранти, които страдат от последици от прежи-
вени събития, свързани най-често с военни действия или техните последици.

Отношение на културата към половете  
Жената в условията на някои мигрантски култури е буквално под домашен арест и не може да излиза, когато 

мъжът е на работа. При това положение тя няма възможност да общува с местното население, не научава езика и 
остава в пълна зависимост от съпруг и деца. В други случаи тя също работи. Може дори да се окаже основен фактор 
за осигуряване на прехраната, което е тежък удар по себеуважението на мъжа. Тя се среща с други мъже, а съпругът 
може да я заподозре в невярност. Понякога бракът рухва. А път за връщане няма. Както бе вече отбелязано, завърнали 
се мигранти много често намират старата среда непоносима и емигрират повторно. [6]

В Иран например традиционното правило за благоприличие „хаджаб-о хайа“, изисква тялото на жената да бъде 
скрито с „чадор“, нейният глас да не се чува, образът ѝ никога да не бъде изрисуван, а животът ѝ разказан. Публичното 
разкриване на който и да е от тези аспекти се счита за нарушение на нейното усамотение и нарушение на общест-
вените табута. Така, незабележимостта на жената е допълнена от нейното мълчание и отсъствието ѝ от публичното 
пространство. Забраната засяга дори и нейното име. Според традицията споменаването на името ѝ в обществото е 
недопустимо, а когато това не може да бъде избегнато, се използват специални думи като „манзел (жилище)“или „хане 
(дом)“. Счита се също така, че от мълчанието на жените зависи и спокойствието на цялото общество.[8] 

Всяка миграция е свързана със сблъсък на различни цивилизации и култури. Поради това тя може да породи 
сериозно напрежение в приемащите общества. За да се избегнат този „сблъсък“ и нагнетяване на напрежение, е 
необходим структурен подход към степенуване и налагане на разнородния набор от идентичности, който да ограничи 
безразборното боравене с личностно право на самоопределение и самоидентификация за политически  цели. Това би 
могло да се материализира чрез нормативен акт или вид социална иновация, която да бъде изразител на волята за 
приемственост в обществото. 
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Независимо от интензивния оборот, на който са подложени в съвременния език, термините „битова престъп-
ност“ и „битови убийства“ се дефинират от различни автори по различен начин. До настоящия момент не е 

въведено и възприето единно определение в криминологичната терминология. През последните години и месеци 
в световен план учените обръщат специално внимание на значимостта, теоретичното и практическото значение 
на изследването на криминологичните проблеми на умишлените убийства, извършени по битови мотиви. Науката 
и практиката са изправени пред такива проблеми, като превенция и разкриване на тези престъпления против ли-
чността, които се отличават с най-висок процент в статистиката – по данни на МВР в страната делът на битовата 
престъпност е над 85%. Вредните въздействия за обществото в резултат на този вид престъпления са изключи-
телно тежки и проблемът с ефективното противодействие на битовата престъпност следва да се разглежда в 
контекста на националната сигурност. (Симеонова, Василев, 2014, с. 114)

По какви критерии обаче е резонно да се разграничават конкретно битовите убийства?
Думата „бит“ се открива в славянските езици, но е трудно да бъде открит нейният еквивалент в латинскопроиз-

водните езици, при които преводът на „бит“ най-общо се свързва с всекидневния живот на хората или директно със 
специфичните взаимоотношения в семейството и домакинството (domestic murders, household homicides, murders as a 
result of everyday manners).

Във философски план в средата на миналия век битът е като „една от най-важните сфери на обществото, обхва-
щаща цялото съществуване на хората извън тяхната производствена и обществено-политическа дейност; материал-
ната и културната среда, в която става задоволяването на нуждите от храна, облекло, жилище, почивка, развлечения, 
поддържане на здравето и т.н.“. Разграничени са „обществен“ и „личен“ бит. Възприето е, че „характерът на битовите 
условия и средствата за задоволяване на битовите нужди се определят от начина на производство и зависят от изме-
ненията в него“.  Поставен е акцент и върху значителното влияние върху бита на обичаите, нравите, традициите на 
народите, разликата между града и селото, положението на жената в обществото, националните различия и културата 
на обществото. Същевременно семейството е разглеждано като най-важна форма на организация на личния бит“. 
(Розентал, 1968, с. 60)

Според съвременните разбирания битът е разглеждан като „начин на живот, съвкупност от условия, обичаи и 
привички, които са присъщи на даден народ, класа, съсловие или прослойка. Отделени са градският и селският бит, 
като е посочено, че „влизането в бита е свързано с превръщането в нещо обичайно, всекидневно в живота на хората“. 
(Андрейчин, 2015)

Общовъзприето е, че конвенционалната престъпност представлява категория на криминологията за означаване 
на основен вид престъпност, включващ конвенционални (традиционни) престъпления, дефинирани като класически 
предвид техния древен произход – „възникнали с цивилизацията и съпътстващи я неизменно – познати на всички 
общества, „пренесени“ през времето и съхранени като елементи на считани за съвременни престъпления, съчетаващи 
традиционно и модерно – кражби, повреждане и унищожаване на чуждо имущество, умишлени убийства, умишлено 
причиняване на телесни повреди, изнасилване, подкупи и други. (Станков, 2000, с. 80)

В доклад от 2016 г. на тема „Система от мерки на МВР за ограничаване на нивата на битовата престъпност в стра-
ната“ битовата престъпност или още „конвенционална престъпност“  (conventional crimе) е дефинирана като понятие, 
което практиката въвежда за разграничаване от „организираната престъпност“ (organized crime) и към него следва да 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА УМИШЛЕНИТЕ УБИЙСТВА, 
ИЗВЪРШЕНИ ПО БИТОВИ МОТИВИ

Резюме: Целта на настоящия доклад е комплексно разработване и представяне на предложение за 
класификация на умишлените убийства, извършени по битови мотиви. В първата част е предложена дефиниция 
на понятието битово убийство. В основната си част изложението разглежда различни критерии за класификация 
на база сходни и отличителни белези на разглежданата категория убийства. Направеното заключение е, че 
при класификацията на тези престъпни деяния е необходимо да се придържаме към стеснително и конкретно 
разглеждане на проблема, иначе е възможно темата да бъде разводнена излишно.
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се отнасят престъпни посегателства, насочени срещу личността и имуществото на гражданите, а именно: кражбите, 
престъпленията срещу МПС, грабежите, престъпленията, свързани с наркотици, убийства, както и други престъпления, 
които поради своята масовост представляват проблем за конкретни населени места.

Според Нина Белова под „битово убийство в тесния смисъл на думата се имат предвид престъпленията, които 
са резултат на конфликти между отделни лица, възникнали по битови поводи. В по-широк смисъл обаче като битови 
могат да се разглеждат и убийства, свързани с ритуали за здраве, плодородие и други, а също и някои серийни 
убийства, чиито мотиви са в сферата на битовото общуване“. (Белова, 2012, с. 1) В допълнение е необходимо да 
се отбележи, че жертва на битово убийство може да стане и трето лице, виктимизирано в резултат на случайно, 
бързо ескалирало събитие, по грешка или в резултат на негови междуличностни взаимоотношения с лице, стоящо в 
основата на възникналия конфликт с извършителя.

В заключение, за да се квалифицира едно убийство като битово е необходимо наличието на връзка, макар и 
косвена, между извършителя и жертвата, на база семейно-домакински, интимен, фантазиен (при серийните убийства) 
или някакъв междуличностен елемент по природа. Второто условие е наличието на конфликт, възникнал въз основа 
на противоречия в съответната сфера на социалните отношения, и, накрая, третото е незаконното разрешаване на 
конфликта, възникнал между хора, свързани от ежедневни отношения, чрез посегателство над живота на жертвата.

Вземайки предвид гореизложеното, авторът смята, че битовото убийство е резултат от разрешаването на битов 
конфликт, възникнал между хора, които се намират в определени битови отношения, макар и косвено, включително 
и без желанието на самата жертва, и въз основа на мотивация, характерна за ежедневните взаимоотношения, по 
престъпен начин.

Именно с цел изясняване на същината на умишлените убийства, извършени по битови мотиви, възниква и въ-
просът по какви критерии може да бъдат интегрирани и диференцирани. Съгласно класификация на ООН от 2015 г.  
„битовите убийства“ попадат в категорията на убийствата, извършени в резултат на възникнал конфликт, които от 
своя страна се делят на: убийства, свързани с друга криминална дейност; убийства, извършени в резултат на между-
личностни отношения; и социо-политически убийства. Или в по-тясна категоризация, „битовите убийства“ по своята 
същност представляват убийства, извършени в резултат на междуличностни отношения.

Изхождайки от предложената от ФБР класификация на умишлените убийства, бихме могли да разграничим 
следните видове битови убийства според броя на жертвите, серийност, мястото на извършване и времевия интервал 
(Douglas, Ressler, Burgeress, Hartman, 1990): единично убийство, което представлява събитие с една жертва, на опре-
делено място и в определено време; двойното убийство като събитие с две жертви, осъществено на едно и също място 
по едно и също време; тройното убийство се характеризира с три жертви  на едно и също място по едно и също време. 
Всеки насилствен криминален акт с четири или повече жертви, убити на едно и също място по едно и също време, се 
класифицира като масово. Могат да бъдат посочени две субкатегории на масови убийци: класически и семеен. В све-
товната специализирана литература са описани редица случаи на класически масов убиец – психично болен индивид, 
чиито проблеми са достигнали критичната си точка, и той е предприел насилствени действия на едно и също място в 
един и същи период от време спрямо групи от хора, които обикновено не са свързани с неговия проблем. В случаите на 
семейният масов убиец се касае за личност, която извършва насилие над членовете на своето семейство. Възможни са 
два сценария – ако са убити трима членове на едно и също семейство и след това извършителят е отнел и собствения 
си живот, това деяние се класифицира като масово убийство със самоубийство. Ако не е извършено самоубийство, 
престъплението се определя като семейно убийство. (Стойчев, 2005, с.51)

Разграничени са и два допълнителни типа убийства с повече от една жертва – емоционалните и серийните. 
Първият тип включват две или повече местопрестъпления с периоди на емоционално успокояване между тях. 
Извършителите на тези убийства обвиняват жертвите за собствените се несполуки, нещастия и загуби и в със-
тояние на ситуативен афект отнемат живота им. Вторият тип серийни убийства се характеризират със сходен на 
извършване начин при две или повече събития, с две1 или повече жертви, с период на затишие между нападени-
ята – дни, седмици, месеци или години. Извършителите са изключително организирани, внимателно обмислят, 
често фантазират и планират всички детайли на предстоящото престъпно деяние. (Douglas, Burgess, Burgess, 
Ressler, 2006, p. 96) 

В зависимост от обстоятелството дали е направена предварителна подготовка за извършването на битовото убий-
ство, различаваме спонтанни (непланирани) и планирани убийства. 

Убийствата, извършени по битови мотиви, в по-голямата си част са производни на междуличностни взаимоотно-
шения. Отчитайки мотивите  за извършване на убийства, извършени по битови подбуди, можем да разграничим: 

● Инцидентни убийства (ситуационни), извършени в резултат на моментна ситуация – кавга, свада, включително 
и между непознати. Тук могат да се класифицират и убийствата на потенциален свидетел на престъпление, който пред-
ставлява заплаха за извършителя. Последният е воден от паника, смущение и импулсивност. Често извършването на 
тези престъпления се предхожда от употребата на алкохол и/или наркотици, улеснява се от наличието на подходящо 
средство за извършването им (нож, брадва, пистолет, пушка и др.) или са извършени в състояние на афект.

1 През 2005 г. на Конференция на ФБР, тематично насочена към серийните убийства, фокусът на дискусиите 
е поставен върху необходимия брой извършени деяния, за да бъде дадена дефиниция за серийност, и експертите 
се обединяват около мнението, че следва да се промени наложената от Федералния закон за Защита на деца от 
сексуални насилствени актове от 1998 г. тенденция и дефиницията да бъде променена в частта „серия от три и повече 
убийства”, като се възприеме с „две и повече жертви”.
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●  Емоционални убийства, предизвикани от човешко чувство, иницирало емоционално натоварен конфликт, тлас-
нал извършителя към убийство. Именно тук попадат убийствата, предизвикани от чувство (ревност, завист, омраза и 
др.). Обикновено степента на разкриваемост на тези престъпления е висока, дори понякога извършителите изчакват 
полицейските органи на местопрестъплението, в близост или се предават. 

● Отмъстителни убийства, внимателно планирани и породени от узряло решение за отмъщение. В тази кате-
гория попадат и семейните/родовите вражди и кръвните отмъщения. Трудни за доказване, именно поради факта, че 
извършителят е положил усилия, за да не бъде разкрит и заловен.

● Користни убийства, обусловени от възможност за облагодетелстване. Могат да са свързани със застраховки. 
В случаите, когато извършителят и жертвата са роднини или съжителстват заедно, личната облага ще бъде придобита 
чрез завещание, наследство или договор за гледане. При бизнес отношения може да се цели наследяване на бизнеса 
или изместване от ръководна позиция на жертвата. Единственият начин да се установи обективната истина е след 
установяване и задържане на прекия извършител, той да посочи кой го е наел. 

● Хулигански убийства – в тази категория попадат и т.нар. „убийства от омраза“, тъй като най-често са мотивира-
ни от хомофобска, ксенофобска или друга подобна нагласа. 

● Сексуални убийства, които включват сексуален елемент (действие), чийто вид и значение варират в зависимост 
от извършителя. Възможно е да се касае за изнасилване (пенитрация), извършено преди, по време или след настъп-
ване на смъртта, както и за символично сексуално насилие, например поставяне на чужди предмети в отвърстията 
на жертвата. В някои случаи на сексуално мотивирани престъпления, особено от и между хомосексуални партньори, 
приятелите на жертвата могат да предоставят значима информация относно самоличността на извършителя, както и 
къде може да бъде открит. (Бърг, Хорган, 2001, с. 340) Тези убийства, могат да бъдат разделени на:

– организирани сексуални убийства, отличаващи се с планиране, предварителна подготовка и методичност във 
всички фази на извършване на престъплението;

– неорганизирани сексуални убийства, характерни с липсата на организираност, която обикновено е резултат 
от малката възраст на извършителя,  липсата на криминален опит, употребата на наркотици и алкохол или ментален 
дефицит;

– смесени сексуални убийства, при които се откриват, както елементи на организираност, така и следи от ха-
отични и безразборни действия, характерни за случаите, когато: извършителите са повече от един; престъплението е 
започнало като организирано, но непредвидено събитие го е превърнало в неорганизирано; първоначалната цел на 
извършителя е била извършване на изнасилване или блудство, но оказаната съпротивата от страна на жертвата е 
довела до извършване на убийство; липсата на криминален опит на извършителя, както и употребата на алкохол и/или 
наркотични и упойващи вещества; външни стресори могат да повлияят също на извършителя;

● садистични сексуални убийства, при които извършителят получава удовлетворение от страданието на жерт-
вата; неговите сексуални садистични фантазии са свързани с доминиране, насилие (психологическо и физическо).

● сексуални убийства на възрастни жени, т.е. на жени в пенсионна възраст. Престъпленията се извършват в или 
в непосредствена близост до жилището на жертвата. Характерно е, че извършителите живеят в района около дома на 
убитата. Възрастните жени не са високорискови жертви, но във физически смисъл (сила и подвижност) те определено 
са беззащитни. В резултат на възрастта настъпват промени в костната и мускулната система, ограничаващи мобил-
ността и възможностите за бягство и съпротива. Извършителите избират жертвите си, не за да изпитат сексуално 
удоволствие или да задоволят сексуалните си апетити, а за да удовлетворят желанието си за доминиране и контрол, 
да накажат.

● сексуални убийства на деца – в тези случаи жертвите са малолетни или непълнолетни лица, които са подмаме-
ни от извършителя до местопрестъплението. Отново беззащитността и детското доверие са ключов момент в подхода 
на нападателя.

● еротоманийни убийства – въображаема любов с известна личност и преследване, както и последващо разоча-
рование са причините за тяхното извършване;

● Спасителни убийства, които са резултат от крайна ситуация, която поставя в затруднено положение извърши-
теля или жертвата. Бихме могли да ги подразделим на три вида:

– безизходни убийства, осъществени предвид убедеността на извършителя, че това е единствения възможен 
начин да се избегне или да се разреши житейска ситуация, оценена като лична безизходица;

– милостиво убийство, при което жертвата е тежко болна и извършителят вярва, че чрез смъртта ѝ ще сложи 
край на мъките и болките;

– героични убийства – представляват неуспешен опит да се спаси жертвата от смърт. Жертвите са болни, стари 
и недъгави. Обикновено  се познават с извършителя.  Обкръжението и начинът на живот определят жертвите като 
нискорискови, но тяхната зависимост или здравословен статус генерират риск.

● Маскирани убийства, целящи прикриване на друго престъпление. Обикновено в тези случаи се касае за престъ-
пление, от което извършителят се облагодетелства финансово или имотно.

● Ритуално/религиозно убийство, характеризиращо се с определена предварителна подготовка на извършите-
ля, спазването на определен ритуал, следи от който задължително остават на местопрестъплението.

● Убийства с неопределен мотив – всъщност в тези случаи мотивът е известен само на извършителя. Възможно 
е след задълбочено изучаване на миналото на нападателя, да бъде установена действителната причина за извърше-
ното убийство и то да бъде категоризирано, съгласно предложената  по-горе класификация. Тази категория убийства 
е уместна и в случаите, когато е объркана самоличността на жертвата и престъплението е извършено по грешка. 
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Това може да стане ясно, ако впоследствие бъде извършено убийство или опит за такова по отношение на истинската 
мишена.

В зависимост от използваните средства за извършване на убийства по битови подбуди, можем най-общо да раз-
личим, убийства, извършени: без помощта на специални средства; с подръчни средства от местопрестъплението; 
със специално приготвени средства; и с повече от едно средство.

Според местопрестъплението най-общо дефинираме убийства, извършени: на открито, на закрито; и престъ-
плението е започнато на едно място, но е довършено на друго.

В зависимост от извършителя различаваме:
● Убийства, извършени в семейна среда. Тук разграничаваме:
 Домашни убийства:
– Спонтанни убийства,  задействани от наскорошно стресово събитие или кумулативно натрупване на стрес. В тези слу-

чаи обикновено жертвата и извършителят имат роднинска връзка или живеят в семейство, или на семейни начала. Често мес-
топрестъплението е едно и в повечето случаи е жилището на жертвата или извършителя. Убийството е необмислено и неорга-
низирано. Оръдието, с което е извършено, е взето от и оставено на местопрестъплението. Няма следи от взломяване или липси. 
Възможно е да се наблюдават следи от ескалация на насилие – разхвърляни вещи, следи от борба, завършила със смърт.

– Планирани (организирани) домашни убийства, при които често има индикации за „поправяне“ на местопрестъп-
лението. Това е начинът извършителят да изрази своето разкаяние. Възможно е извършителят да е измил тялото на 
жертвата и оръжието на убийството, да е покрил тялото, да го е преместил на креват или канапе с глава върху възглав-
ница, или да го е завил. Налице е деперсонализация, за която свидетелстват нанесените по лицето удари, концентри-
рани в една зона, удари с тъп предмет, душене с ръце или подръчни средства, прострелване. Обикновено извършите-
лят присъства на местопрестъплението, докато полицията и медицинските лица са там. Контролирано и организирано 
местопрестъпление, на което не е оставено оръжието, с което е извършено убийството. Възможна е локализация извън 
жилището на извършителя или жертвата. Следите са заличени. Смъртта може да е инсценирана/аранжирана като 
инцидент (катастрофа, удавяне и т.н.), самоубийство или прием на свръхдоза наркотични или упойващи вещества. При 
изнасилване и последвала насилствена смърт жертвата е съблечена частично. Възможно е отравяне или прием на 
свръхдоза  медикамент – предозирането с инсулин е пример за свръхдоза, която може да имитира естествена смърт.

– Убийство на новородено.
Възможно е да бъде направено още едно разграничение на домашните убийства:
– извършени в резултат на домашно насилие – като извършител в тези случаи е възможно да бъде насилни-

кът, но и самата жертва на предходното домашно насилие;
– без  предистория, свързана с домашно насилие;
– битови убийства, извършени  от познат – приятел, съсед, колега и т.н;
– умишлени убийства, извършени по битови подбуди от непознат;
В зависимост от броя извършители различаваме:
– индивидуални убийства, извършени от един извършител; 
– групови убийства, извършени от двама или повече извършители, като при повече извършители, убийствата се 

подразделят на: групови убийства, извършени за удоволствие  (резултат от групова агресия, ескалирала в убийство), 
групови, извършени с „възпитателна цел“ и групови  окултни или сатанински.

Коректната класификация на убийствата въобще има важен превантивен и възпиращ ефект, защото подпомага 
идентифицирането на извършителя преди да повтори престъплението. Не бива обаче да се впускаме в безсмислени и 
разточителни класификационни модели, защото е възможно да се попадне в клопката на безполезно разслояване на 
разглежданото явление. Все пак за да бъде научно обоснована и практически припозната предложената класифика-
ция, следва да се придържаме към правилото, че съвършеното нещо не е това, към което няма какво да се добави, а 
това, от което няма какво да се отнеме.

Същевременно, познаването и ползването на коректната класификация се явява ключов фактор при планиране 
на разследване на подобно престъпно деяние, разработване на адекватна корекционна програма за индивидуална 
работа с извършителя, след неговото задържане, осъждане и настаняване в място за лишаване от свобода, както и за 
съвременно обучение на полицейския състав. 
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Странознанието е един от клоновете на семейството на географските науки, при това може да се каже, че е един 
от най-старите от тях, когато се погледне от социално-прагматична гледна точка. Още в древността за хората от 

дадена общност е било много важно да знаят нещо повече за други общности, живеещи в съседни, по-близки или 
по-далечни земи. Интересувало ги е преди всичко дали могат да се възползват от техните природни ресурси, или пък 
дали другите не възнамеряват да ги нападнат с цел грабежи или превземане на техните територии. На по-късен етап 
интерес е представлявало какво може взаимноизгодно да разменят, т.е. да търгуват, а също и какво ново биха могли да 
научат от тях. Разбира се, не трябва да се изпуска сред тези причини и вграденото в човешката природа любопитство 
към заобикалящия го свят. Събирането на все повече и повече знания за другите, близки и далечни, страни е довело 
до необходимостта тези знания да се систематизират, натрупват и развиват по определени правила, което превръща 
странознанието в наука. 

За странознанието като наука или научна дисциплина има множество определения, но няма общоприето ед-
но-единствено. Може би едно от най-точно пресъздаващо неговата (на странознанието) същност е следното: Научна 
синтетична дисциплина в системата на географските науки, занимаваща се с комплексно изучаване на страни или 
отделни крупни региони, тяхната природа, население, култура и социално-икономическа организация.

Сред географската научна общност се констатират различни становища относно това доколко странознането е 
регионална география и обратното. Според едни автори1 между тях може да се сложи знак за тъждественост, а според 
други2 – „странознанието е своеобразно ядро на регионалната география, но в нейните рамки е само частно направ-
ление“.

Исторически преглед на развитието на странознанието
На най-ранните етапи от човешкото развитие знанията за съседните страни са се предавали устно под формата 

на разкази, легенди, предания, песни, а също и чрез определени танци, чрез рисунки, примитивни надписи и карти. 
Впоследствие, особено след възникването на държавите, се създават структури, които систематично се занимават с 
изучаването на географското пространство оттатък границите на държавата, като тези структури са всъщност предците 
на днешните дипломатически служби и разузнавателни организации. Отделно от тези структури се е развивал и чисто 
научният подход към знанията за другите страни като една естествена човешка жажда за познаване на заобикалящия 
свят, в т.ч. и заради възможността по този начин за получаване на една по-голяма „глътка“ сигурност, намалявайки 
околната неопределеност. 

В продължение на векове основен източник на информация за странознанието са били пътешествениците и тех-
ните пътеписи, в които разказват какво са видели в чуждите земи. Последното означава, че знанията за дадена страна 
са се ограничавали преди всичко само по протежението на маршрута на тези пътешественици, т.е. били са частични, 
а и в немалка степен субективни – зависели са от интересите и познанията на самия пътеописател. В днешно време 
този тип съчинения, касаещи описания на чужди страни, са по-скоро журналистически по своя характер или спадат към 
специфичен жанр на литературата. 

В европейски мащаб изключително важна роля в областта на странознанието в миналото са изиграли древног-
ръцките автори Херодот (V в. пр.н.е.) и Страбон (І в. н.е.), както и три източника – Библията, „Александрия“ епическо 
повествование за живота и дейността на Александър Македонски и записките на пътешественика Марко Поло. Огромен 
обем от знания за различни страни по света са се съхранявали в античната библиотека в Александрия.

1 Карастоянов, Ст., Регионална и политическа география на балканските страни, УИ „Св. Климент Охридски“, 
София, 2011, с. 34 

2 Кръстев, В., Основи на туристическото странознание, Издателство „Наука и икономика“, Варна, 2012, с. 13

ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНОТО 
СТРАНОЗНАНИЕ

Резюме: Обосновава се необходимостта от дефиниране на понятието разузнавателно старнознание 
по подобие на туристическото и лингвистичното. Определят се обектът и предметът на този клон на 
странознанието. Изложени са функциите на  разузнавателното странознание.
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От гледна точка на съвременните схващания за географията и в частност странознанието основополагаща роля 
има издадената в през 1650 г. книга на Бернхард Варен (произхожда от Холандия) „География генерална“. Много 
автори я смятат за първата системна физическа география, допълнена със странознание, доколкото Варен въвежда 
понятието „регионална география“. Според него регионалната география изучава:

– земните свойства на страните – конфигурация, граници, релеф, природни условия и ресурси;
– небесни свойства – климат и астрономически данни; 
– човешки свойства – население, неговите култура, език, традиции, занаятчийство и наука, политическо устрой-

ство, населени пунктове.
През ХVІІ – ХVІІІ век в германските университети се развива описателното държавознание или т. нар. „камерална 

статистика“. Студентите е трябвало да заучават сведения за страни и градове (територия, население, държавен строй, 
икономика, армия, традиции и т.н.). Този подход към странознанието (статистическия) се нарича „немска школа“. Каме-
ралната статистика е обслужвала интересите на държавата в областта на финансите, отбраната, дипломацията, както 
и някои други звена в администрацията ѝ. 

В края на ХІХ век – началото на ХХ век популярност получава френската школа в странознанието, чийто главен 
представител се явява Пол Видал де ла Блаш. Той отдава значимо място на човешкия (антропогенния) фактор в гео-
графията и най-вече на неговата инициатива да променя природната среда. Последователите на тази школа, на първо 
място, отделят внимание на неразривната връзка на взаимодействие между човека и природата в хода на неговата 
адаптация към околната среда. За разлика от „сухата“ статистика на германската школа, то френската се съсредоточа-
ва върху подбирането и обединяването на интересни и впечатляващи различни (климатични, етнографски, политиче-
ски) факти, така че читателят да „почувства“ контрастите на съответната територия. Като правило във френската шко-
ла не се обръща значимо внимание на големите градове и индустриални райони. Характерен елемент на френската 
школа е т.нар. посибилизъм, т.е. направление в географията, което разглежда природната среда като възможност за 
развитие и изменение на човешката дейност. Един от най-известните съвременни френски антропографи, повлиян от 
това течение, е Франсис Бродел, познат и с цивилизационниия си подход на описание на различни региони и държави. 

Към края на ХІХ век се появява школа в странознанието, която в своето развитие в крайна сметка балансира преж-
диописаните. Тя се нарича антропогеография и се възприема също така като германска географска школа. Терминът 
антропогеография се свързва с името на германския географ и етнограф Фридрих Ратцел, считан и за основател на 
политическата география, изучаваща взаимодействието между географското пространство и политическите процеси. 
Антропогеографският подход в странознанието на германската географска школа от началото на ХХ век се нарича още 
и географски детерминизъм, който е критикуван заради надценяването на влиянието на природата върху обществе-
ните процеси. 

Методика и функции на странознанието
Географията и в частност странознанието е гранична, съпределна наука между комплекса от естествени (природ-

ни) и комплекса от обществени науки. Тя има като общ обект за изучаване географската обвивка (географската среда) 
на нашата планета, която на практика поради повсеместното човешко присъствие е едно закономерно организирано 
природно-антропогенно съчетание. 

Основен метод, прилаган от географските науки, е пространственият метод, като някои автори считат, че съ-
временната география сама по себе си представлява наука за пространствените съотношения на развиващите се 
териториални обекти. Пространствената организация на едно общество е по-широко понятие от териториалната му 
структура. Общественият живот, в т.ч. неговите икономически, политически, научни и други форми, протича не само на 
територията на една държава (суверенитет), но и в т.нар. екстериториалност, като кораби в моретата, самолети във 
въздуха, полярни и космически изследователски станции, дипломатически представителства. Част от суверенитета на 
дадена държава са и принадлежащите ѝ в т.нар. открито море подводни морски кабели и тръбопроводи. Всъщност, 
самата държава се явява форма на пространствена, политическа организация на едно общество, чийто основен и 
неизменен атрибут се явяват нейната територия и съответната ѝ природна среда, ведно с разположените в нея групи 
и организации от хора и съпровождащите ги материални, рефлексивни и подредени присъствия. Доколкото в днешно 
време няма територии (с изключение на Антрактида) на Земята, които са свободни от държавнополитическо присъст-
вие, то на практика странознанието винаги има за обект на изучаване някаква конкретна държава. При определени 
изключения странознанието може да има за обект няколко съседни, сходни по определени признаци (език, религия, 
островни групи) държави от даден регион (т.нар. клон на странознанието регионалистика), или специфично иденти-
фициращи се големи райони от една държава (т.нар. клон на странознанието краеведство).

Други по-значими за странознанието методи са:
– комплексният метод, който изисква всестранното изучаване на съответната държава;
– генетическият метод, т.е. дадена страна трябва да се разглежда в развитие, като се изяснява защо се е 

достигнало до конкретното състояние и до какво ново състояние може да се достигне; 
– хронологическият метод, който изисква познаването на поредността на събитията и процесите на дадена 

територия, тяхната, продължителност, както и точната им датировка. 
В рамките на общата методология на странознанието, което е една интердисциплинарна научна дисциплина, 

естествено се включват и частни такива, като методите за анализ на релефа, методите за изучаване на климата, ме-
тодите за изучаване на флората и фауната, методите за изследване на населението, на езика, историята и културата 
му, методите за икономически анализи, методите за политически изследвани и други. 

Обществената потребност от развиване на странознаието се изразява най-точно чрез неговите функции, сред 
които:
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1. Познавателно-просветителска функция. Странознанието изгражда образа, картината на дадена държава в 
съзнанието на ползващите неговите достижения. 

2. Оценъчна функция. Дава оценка на дадена страна от гледна точка на нейните природни ресурси.
3. Информационна функция. Състои се в събиране, съхранение и предоставяне на сведения за дадена страна.

Разузнавателно странознание
В общия обем на странознанието са се обособили отделни клонове, обслужващи специфични интереси в различни 

сфери на човешката дейност. За тези сфери обаче е важно комплексното, пространствено и хронологично познаване 
на обекта на странознанието – обикновено една цяла страна/държава. В този смисъл, не са много онези сфери на чо-
вешката дейност, които изискват едно толкова комплексно (физикогеографско, икономическо, политическо, социално, 
демографско, културно) познаване на една страна и то в хода на нейното историческо развитие, както и нейното прос-
транствено разгръщане, като пътища, градове, пристанища, обществени-политически и развлекателни места и сгради, 
а също и културно-исторически паметници. От такава обемиста информация се интересуват основно:

1. Държавно-политическите ръководства на конкурентните на тази държава други държави. Тази инфор-
мация пристига до това ръководство в доста синтезиран вид, касаещ възможните заплахи, произтичащи от чуждата 
държава, а също и възможните сфери за взаимно сътрудничество.

2. Чуждоезиковите лингвисти, които, за да могат да превеждат пълноценно и вярно, както и да обучават други 
хора на чужд език, трябва да познават в максимална степен използването на този чужд език, което налага да са наясно 
с особеностите на използването му във всички сфери на живота на чуждата държава, в това число и в исторически 
план.

3. Хора пътешественици, които посещават чужда държава с цел развлечение или от гледна точка на човешкото 
любопитство. В днешно време на практика такива са милионите на брой туристи, както и обслужващите ги специалисти.

В нашето съвремие най-голям от икономическа и предприемаческа гледна точка потребител на странознанието се 
явява туристическата индустрия, която на практика организира по-кратки или по-дълги пътешествие с цел развлечение. 
Тази индустрия през последните десетилетия претърпява изключително развитие в глобален мащаб. Туристическото 
странознание се интересува преди всичко от туристическите забележителности – природни, културно-исторически, 
изкуствени, както и от туристическата леглова база и инфраструктура. Поради значимия за туризма характер на стра-
нознанието най-често то се изучава като пълноценна учебна дисциплина в рамките на туристическите специалности 
във висшите учебни заведения.

Странознанието като учебна дисциплина често се изучава и във филологическите специалности с цел подпома-
гане на обучението на чужд език. Често използвано наименование за този клон на странознанието е лингвостраноз-
нание.

По отношение на потребителите на странознанието в лицето на държавнополитическото ръководство в миналите 
столетия най-важно се е явявало т.нар. военното странознание, което изучава както военните аспекти на политиката, 
икономиката и социума, така и военния потенциал на евентуалната противникова страна, а също и евентуалния театър 
на военните действия. Като специфично разклонение на военното изучаване на чуждата държава се явява разузнава-
телното странознание, което има своите особености от гледна точка на прилагането на скрити методи на изучаване 
на чуждата държава от гледна точка на проблемите на отбраната и сигурността. Първоначално разузнаването възник-
ва преди всичко в интерес на военното странознание, като допълва всичкото друго знание, добито чрез открити спо-
соби в т.ч. пътеописания на пътешественици, емисари, дипломати, търговци и т.нар. Ефективността на разузнаването 
обаче зависи от особеностите на средата, в която то се провежда, т.е. доколко тя е „прозрачна“ или благоприятна за 
прилаганите разузнавателни способи, техники и прийоми.

Може да се оцени, че обектът на изследване на разузнавателното странознание са геопространствените еди-
ници (в общия случай страни/държави), обособени въз основа на природни, политически или социално-икономически 
критерии, отличаващи се с висока степен на вътрешно единство и функционална взаимозависимост между техните 
съставни компоненти.

Предметът на разузнавателното странознание се съсредоточава върху разкриване на индивидуалното и ком-
плексно влияние на компонентите, представляващи като съвкупност обект на странознанието върху ефикасността 
на провеждане на разузнавателни дейности в дадена специфична геопространствена единица – държава, регион от 
държави или регион в държава. Някои от компонентите на странознанието, или отделни техни подсистеми, може да 
имат значително по-голямо въздействие върху оперативното реализиране на разузнавателните дейности, т.е. те ще са 
определящи по отношение на оперативната обстановка и съответно ще са във фокуса на разузнавателното страноз-
нание, съответно на неговия предмет.

Изхождайки от изложеното може да се дефинира разузнавателното странознание като специфично направление 
в странознанието и в частност военното странознание, което има за цел да изучава възможностите и условията за 
ефикасното прилагане на разузнавателни дейности на територията на определена държава, част от държава или 
съвкупност от държави.

Нуждата на разузнаването от странознанието се определя преди всичко от сферата му на действие, а именно –  
средата за разузнаване3, представляваща съвкупността от природна среда и обекти за разузнаване, които са 
пространствено разположени главно на територията на разузнаваната държава, а в някои случаи и екстериториално. 

3 Нинов, М., Среда за разузнаване в контекста на хибридната заплаха. – В: Сборник от международна научна 
конференция „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“, НБУ, 16 март 
2018, НТСМ „Индустрия-4.0“, София, 2018, с. 153 – 159.
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Освен че обектите за разузнаване са разположени преимуществено на територията и в природната среда на чуждата 
държава, то в тях работят представители на местното население с всичките им общи характеристики, които са обект 
на изучаване и от странознанието в т.ч. елементите на материалното присъствие (храна, подслон, облекло, вещи, тех-
ника), рефлексивното присъствие (митове, религия, философия, ежедневно съзнание) и подреденото присъствие (ри-
туали, размяна, нормативни системи). От такава гледна точка странознанието се явява първоначалната отправна 
база за детайлно изучаване на оперативната обстановка в дадена държава за воденето на разузнавателни действия 
по нея. Като такава първоначална отправна база разузнавателното странознание има две основни функции:

1. Познавателно-сравнителна. Информационната база на основата на странознанието е онази първична ин-
формация, върху която се „налага“ последващо добита информация и се правят разузнавателни изводи за наличието 
на будещи съмнения и тревоги за сигурността промени. Тази функция на странознанието има важно пряко значение 
за оперативни разузнавателни дейности, като разузнавателно наблюдение, наблюдение на обкръжаващата среда, 
разузнавателно пътуване, добиване на информация от открити източници.

2. Прикриваща. Подпомага значимо ефективното скрито присъствие на силите и средствата на разузнаването, 
което има пряко отношение към т.нар. оперативна обстановка. Доброто познаване на всички аспекти на живота в една 
страна, като се започне от особеностите на природната среда, премине се през общите характеристики на културата 
на населението и се стигне до нормативно-административната ѝ система, е предпоставка за успешното и ефективно 
„вграждане“ и скрито действие на представителите на разузнаването в съответната страна. Прикриващата функция на 
странознанието е от особено значение за разузнавателни дейности като вербовка на секретен сътрудник, създаване 
на нелегален сътрудник, изпращане в друг суверенитет, създаване на контакт с разузнавания суверенитет, връзка в 
разузнаването.

Може да се оцени, че по отношение на познавателно-сравнителната функция и съответно информационните раз-
узнавателни задачи много по-подходящо е използването на германската школа в странознанието, отличаваща се със 
статистическо натрупване и отразяване на всички реалности в една държава, съчетано и с характерния за нея детер-
минизъм, изясняващ причинно-следствените връзки в промените в общата подредба на знанията за дадена страна. 

Прикриващата функция на странознанието би била много по-полезна за решаване на организационните разуз-
навателни задачи при използване на подхода на френската школа в разузнаването, която обръща повече внимание 
на преобразуващото присъствие на човека в природната среда, както и излагането на предизвикващите внимание 
контрасти в знанията за една държава. 

Извод
Въвеждането на понятието разузнавателно странознание, коректното определяне на неговия обект и предмет, 

както и функции, са фундаментална предпоставка за ефикасното и безопасно провеждане на разузнавателни дейности 
на противникова територия. Колкото по-добре и в детайли се познава актуалното състояние на отделните компоненти 
на странознанието – природни особености, език, култура, история, политико-управленска организация, икономика, ин-
фраструктура и др., то толкова по-подходящо ще се организира, подготвя и реализира добиването на разузнавателна 
информация. За тази цел освен първоначалното, колкото се може по-пълно опознаване на една държава с методоло-
гията на странознанието, то и впоследствие е необходимо да се надгражда това знание, така че познавателно-сравни-
телната и прикриващата функция на разузнавателното странознание да са максимално ефикасни.



На 14 май 2020 г. се навършиха 65 години от участието на България в коалиционните военни и политически структури 
на Организацията на Варшавския договор (ОВД), събитие трайно предопределило съдбата на България до наши 

дни, на което не трябва да се гледа еднозначно. Причината за това е започналата непосредствено след Втората све-
товна война Студена война, разделила света на два блока – Западен блок, доминиран от Съединените американски 
щати (САЩ), и Източен блок, начело със Съюз на съветските социалистически републики (СССР), в чиято сфера на 
влияние попада България, които започват яростна борба за политическо, икономическо, военно и, не на последно мяс-
то, идеологическо надмощие, като по този начин поставят началото на продължилия повече от 40 години двуполюсен 
световен конфликт. Изграждането на Източния блок протича в три стъпки: Коминформбюро (септември 1947 г.), Съвет 
за икономическа взаимопомощ (СИВ) (25 януари 1949 г.) и Организация на Варшавския договор (ОВД) (14 май 1955 г.). 
В развитието на ОВД могат да се обособят четири периода, всеки от тях има вътрешни подетапи, които се обуславят 
от различни международни, военно-политически и вътрешни фактори. От структурална гледна точка първият период се 
характеризира с форсирано унифициране на обществено-политическите системи, в това число и на въоръжените сили 
и определяне на общите принципи и приоритети в коалиционната стратегия на „Съветския блок“. Вторият период се 
квалифицира като формативен, третият – като функционален, а четвъртият – като реформационен или „перестроечен“, 
с очевиден стремеж на част от съюзниците за приспособяване към изискванията на съвременното развитие.

Първият период обхваща началото на процеса на формиране на източноевропейския военно-политически 
съюз, започнал през 1946 – 1947 г. до подписването на Варшавския договор, и изграждането на първоначалните ор-
ганизационни структури на коалиционното ръководство. Противоречивият характер на събитията от 1956 г. в Източна 
Европа до голяма степен обуславя тенденциите на следващия период, който продължава от 14 май 1955 г. до началото 
на 1969 г. Във втория период са изградени и утвърдени структурите, статутът и функциите на ОВД, един продължите-
лен процес, наситен с много съвещания, дебати и противоположни становища особено от страна на Румъния, който 
приключва на 17 март 1969 г. Докато в НАТО до 1955 г. е създадена стройна структура на коалиционните органи 
за военно управление, то първоначалната ориентация на Политическия консултативен комитет (ПКК) на Варшавския 
договор е насочена към развитието на консултативните политически функции на висши представители на изпълнител-
ната власт. Текущата дейност на Обединеното командване на пакта до 1969 г. е осъществявана от Генералния щаб на 
Съветската армия. Третият период се характеризира с окончателно структуриране на организацията и най-силно раз-
витие на военнополитическото взаимодействие между страните членки. От 1969 г до 1985 г. е доизградена окончателно 
цялостната структура на коалицията. Утвърдени са функционалните взаимовръзки и взаимодействия между органите 
за стратегическо ръководство на въоръжените сили на България с тези на ОВД и СССР. Определящи са контактите 
между лидерите на комунистическите партии на двустранна и многостранна основа. Четвъртият период се свързва 
със закъснелите опити за цялостна трансформация на характера, представителството и механизмите за вземане на 
управленски решения в ОВД след 1985 г. Кардиналните промени в Източна Европа през 1989 г., които обуславят нови-
те приоритети и цели за отделните страни, правят реформирането на съюза излишно, а неговото съществуване про-
блемно. Так последната страница в историята на организацията е затворена на 1 юли 1991 г. (Ranchev, 2020, p. 30-31)

Идеята за изграждане на бъдещата източноевропейска военно-политическа организация е лансирана първона-
чално на Московското съвещание на правителствените ръководители на страните от „Съветския блок“ (29 ноември – 2 
декември 1954 г.). (TsDA, F. 1B, op. 5, a.e. 159, l. 4-8)

На 22 март 1955 г. съветското външно министерство оповестява, че участниците в Московското съвещание 
подготвят подписването на общ договор за дружба, сътрудничество и взаимопомощ на конференция във Варшава. Тя 
започва работа на 11 май 1955 г., а на 14 май тържествено е подписан общият Договор за приятелство, сътрудничество 
и взаимопомощ, с който е създадена ОВД (Baeva, 2010, p. 684).

На 14 май 1955 г. са приети точки, сходни с тези на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). 
В чл. 4 от Варшавския договор, който е сходен с чл. 5 от НАТО, се приема, че в случай на въоръжено нападение „върху 
една или повече от страните по Договора от всяка държава или група държави, всяка от страните по Договора, при 
упражняване на правото си на индивидуална или колективна самозащита в съответствие с Член 51 от Хартата на 
Организацията на обединените нации (ООН) незабавно, поотделно или в съгласие с други страни по Договора, се 
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оказва помощ на държавата или държавите, атакувани с всички средства, които сметне за необходимо, включително 
въоръжени сили". Така в съдържанието на Варшавския договор на преден план изпъкват военните аспекти на съюза. С 
подписването на Варшавския договор през май 1955 г. се поставя само началото на един процес на усъвършенстване 
контурите, структурата и механизмът за функциониране на органите за коалиционно ръководство на организацията. 
Процес продължил повече от десетилетие през който те се усъвършенстват и придобиват сравнително завършен 
вид. След решенията на Будапещенското съвещание на ПКК през 17 март 1969 г., на което са утвърдени отлаганите 
няколко поредни години документи за структурни промени в органите за коалиционно ръководство на Обединените въ-
оръжени сили (ОВС) на ОВД, с което приключва този продължителен процес. (Baev, 1995, p. 54) С ратифицирането на 
договора Европа окончателно е разделена на два военно-политически блока. За България това означава и формална 
принадлежност към Източния блок. По същество мястото на България не се променя, но тя става вече легитимна част 
от по-голяма международна институция. (Baeva, 2010, pp. 685-686)

Първото сериозно изпитание само година след създаването на ОВД са събитията през юни 1956 г. в Полша и 
октомври същата година в Унгария. Две са основните предпоставки, които характеризират разликата в поведението на 
съветското ръководство спрямо събитията във Варшава и Будапеща от края на октомври 1956 г.: първо – отношението 
към политическата система и мястото на комунистическата партия в нея, и второ – участието във Варшавския пакт. 
Различното поведение на съветското ръководство се обуславя преди всичко от стремежа на всяка цена да се съхрани 
боеспособността на създадената по-рано военнополитическа организация. Докато с Варшава Москва проявява отстъп-
чивост, то главната причина за провеждането на операция „Вихър” е обявеното решение на унгарското правителство от 
1 ноември 1956 г. за напускане на ОВД. Събитията в Унгария са пример за дефиниране на концепцията за „ограничения 
суверенитет” на страните членки на източноевропейския блок: за използване на клаузите от Варшавския договор (чл. 
4), които десетилетие по-късно са обявени от Леонид Брежнев и залягат като основна доктрина (Baev, 2010b, p. 176).

На проведеното годишно заседание на Обединеното командване на ОВД на 17 октомври 1960 г. наред с про-
ведения анализ на бойната подготовка за 1960 г. и набелязването на задачите за 1961 г. са изяснени основните поло-
жения на новата съветска доктрина, която автоматически се превръща и в доктрина за останалите страни членки на 
ОВД. Според доклада на новия главнокомандващ ОВС маршал А. А. Гречко за воденето на бъдещата война и поради 
„непълното познаване природата и характерните черти на съвременната война“ и че тя „ще бъде ракетноядрена война“ 
и „ракетноядреното оръжие ще се използва не само на фронтовете за решаване на оперативно-тактически задачи, но 
и на цялата територия на двата лагера“ за нанасяне на превантивни удари, това налага преосмисляне на воденето на 
бъдещата „ракетноядрена война“ в изпреварваща „превантивна война“. (Baev, 2010b, p. 95)

Проведената от 3 до 5 август 1961 г. в Москва среща на партийните лидери от страните членки на ОВД е 
посветена на „Берлинската криза“: в огласената седмица по-късно Декларация на страните членки в ОВД е мотиви-
рана необходимостта от въвеждане на извънредни мерки „по западноберлинската граница“ на ГДР. С това се поставя 
началото на създаването на Берлинската стена – един от символите на Студената война и блоковото противопоста-
вяне (Baev, 2010b, p. 96). Същата година от 8 – 9 септември във Варшава за пръв път е проведено самостоятелно 
съвещание на министрите на отбраната на страните членки на ОВД, на което са разгледани „конкретни въпроси за 
засилване на бойната готовност на войските, влизащи в Обединените въоръжени сили“. В резултат от проведената 
среща по предложение на министъра на народната отбрана армейски генерал Иван Михайлов са предложени редица 
мероприятия до висшето ръководство на страната за „повишаване боеспособността на Българската народна армия 
(БНА)”. На заседание на Политбюро на ЦК на БКП от 20 септември е прието специално решение № 230 „За укрепване 
отбранителната мощ на страната“. В решението се предвижда укрепване на ръководството на Министерството на 
народната отбрана (МНО), обсъдена е дейността и работата на Висшия военен съвет, подготвянето на проектозакон 
за Гражданската отбрана и др. (Baev, 1997, p. 67)

Разразилият се Съветско-китайския, конфликт от началото на 60-те години на миналия век, който има своите 
политически, идеологически, икономически, военни и, не на последно място, личностни измерения предопределят 
малката балканска държава Албания да избере пътя на маоистки Китай пред Хрушчовия СССР. В тази ситуация бъл-
гарското ръководство се превръща в най-твърдия критик на прокитайската позиция на Енвер Ходжа и става инициатор 
за изключването на Албания от ОВД.

През 1964 г. начело като генерален секретар на Централния комитет (ЦК) на Комунистическата партия на Съ-
ветския съюз (КПСС) застава Леонид Брежнев. В духа на традициите от предходните години на проведеното през 
януари 1965 г. съвещание на ПКК в своето основно изказване новият съветски лидер подчертава необходимостта от 
адекватно противодействие срещу програмата за атомно въоръжаване на НАТО. Наред с това предвид на схващания-
та на САЩ и НАТО за водене на „локални войни“ Брежнев обръща внимание и на въпроса за „усъвършенствуването и 
на оръжията от обикновен тип“. Това първо признание за промяната във възгледите на Москва относно възможността 
за водене на „локални войни“ в термоядрената епоха до голяма степен е предизвикано от развитието на Виетнамската 
война и еволюира впоследствие под влияние на развитието и на близкоизточния конфликт. (Baev, 2003, p. 68) Приори-
тет във външната политика на Брежнев е спиране на процеса на разпадане и сплотяване на социалистическия лагер 
– политически, военно и икономически, по-известно като Доктрината „Брежнев“. Това е съветска политическа доктрина, 
която е представена от Леонид Брежнев в речта му на V конгрес на Полската обединена работническа партия, прове-
ден на 13 ноември 1968 г., която гласи: „Когато неприятелите на социализма се опитват да насочат развитието на някоя 
социалистическа страна по пътя на капитализма, то това не е само проблем на отделната страна, а се превръща в общ 
проблем, който засяга всички социалистически страни.“ (Доктрина „Брежнев“).

Събитията на „Пражката пролет“ и военната интервенция на войски от Варшавския договор в Чехословакия 
през лятото на 1968 г. нажежават обстановката в Европа и света. Взето е решение на равнище ОВД за оказване военна 
помощ на държавното и партийното ръководство на Чехословакия за защита на социализма с провеждане на военна 
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операция под наименованието „Дунав“. Българското държавно, партийно и военно ръководство вземат решение за 
участие на български военни части в операцията. Решено е да се участва с 12-и мсп (Елхово) и 22-ри мсп (Харман-
ли), които са част от съединенията, определени за участие в ОВС на Варшавския договор, 7-а и 17-а мсд. Операция 
„Дунав-68“ в по-глобална перспектива затвърждава безапелационно за повече от две десетилетия господството на 
доктрината „Брежнев“ за „ограничения суверенитет“ в съветската сфера на влияние. (Baev, 2010b, p. 198)

С решенията на Будапещенското съвещание на ПКК през 17 март 1969 г., на който са утвърдени отлаганите 
няколко поредни години документи за структурни промени в органите за коалиционно ръководство на ОВС на ОВД се 
слага край на продължилия 14 години процес на изграждане, на структурите на ОВД, процес наситен с много съвеща-
ния, дебати и отлагания за постигане на консенсус от всички партийни, държавни и военни ръководства на държавите 
участнички в коалицията. Редица трудности се наблюдават при изграждане на военните структури на съюза, много-
кратно са преразглеждани проблемите за статута и функциите на коалиционните органи за стратегическо ръководство 
на Обединените въоръжени сили: на двустранна основа между лидерите на комунистическите и военните органи на 
страните от Източна Европа, от една страна, и на съвещанията на ПКК, от друга страна. (Baev, 2003, p. 72)

През периода от 1969 до 1985 г. окончателно е доизградена цялостната структура на Организацията на Варшав-
ския договор (ОВД) с нормативното уреждане на „правомощията, привилегиите и имунитета“ на състава на ръковод-
ните органи (1974 г.), функционалното утвърждаване на Комитета на министрите на външните работи и Обединения 
секретариат (1976 г.) и статута на Обединеното командване на ОВС във военновременния период (1980 г.). През 1987 
– 1988 г. към ПКК започват да функционират нови специализирани експертни комисии (Многостранна група за текуща 
военна информация, Специална комисия по разоръжаването и др. (Baev, 2003, p. 73)

През 28 и 29 май 1987 г. на проведената среща на ПКК е обсъден проект за нова Военна доктрина на Варшав-
ския договор. За пръв път официално се декларира, че става въпрос за отбранителна военна доктрина, основана на 
„принципа за разумната достатъчност“ на отбраната на съюзните държави. Според този принцип въоръжените сили на 
Варшавския договор трябва да се поддържат на равнище, при което всяко нападение срещу страна от пакта би довело 
до неприемливи щети на агрессора. (Baev, 2010a, p. 385)

През наситената с драматични събития 1989 г. се открояват две противоположни тенденции в позициите на от-
делните държави членки на ОВД. От една страна, са Румъния и ГДР, които все по-открито отправят нападки към СССР 
и останалите съюзници за направените отстъпки пред Запада и за предизвиканата вътрешна криза в социалистиче-
ската система, от друга, страна Унгария и Полша, застъпващи позицията за по-неконфронтационен и неблоков под-
ход, както и за радикално реформиране на политическия строй. Тодор Живков официално възприема по-умерен тон, 
публично възхвалява „перестройката и гласността“, но критикува недопустимите отстъпки при предаването на властта. 
При тези задълбочаващи се противореч между отделните държави членки от Варшавския договор Михаил Горбачов 
повтаря пред западни и източноевропейски лидери за категоричния отказ от „Доктрината Брежнев“ и за следващата 
„Доктрината Синатра“ – „всеки сам да върви по своя път“. (Baev, 1999, p. 59) В последната двустранна среща между 
Михаил Горбачов и Тодор Живков на 23 юни 1989 г. съветският ръководител на няколко пъти изрично повтаря това 
(TsDA, F.1B, op. 68, a.e. 3698, l. 43, 91). Въпреки казаното от него, последващото отстраняване на Ерих Хонекер и Тодор 
Живков от властта не може да стане без разрешаващата намеса от страна на Кремъл. Причината за разпускането на 
двете интеграционни общности СИВ и ОВД се явява разпадането на модела на строго централизирана политическа 
и икономическа интеграция в отношенията на Източния блок. Развитието на тези центробежни тенденции може да 
се обясни с променящата се политика на Москва по отношение на своите сателити от Източния блок. Началото на 
структурното преустройство се свързва с името на Михаил Горбачов, налагащ по-либерални идеи за социалистическия 
интеграционен модел, в сравнение със съществуващото към 1985 г. положение, при което Москва определя насоките 
и следи строго за стъпките на своите съюзници. (Yakimova, 2011, pp. 1-2)

В края на септември 1990 г. унгарското правителство предлага на 4 ноември в Будапеща да се проведе извън-
редно съвещание на Политическия консултативен комитет с цел трансформиране на Организацията на Варшавския 
договор в чисто политическа организация. През октомври Михаил Горбачов по дипломатически път уведомява унгар-
ското правителство, че „поради заетост с вътрешнополитически дела“ не ще може да участва в съвещанието през 
ноември. В посланието на Горбачов основна тема на бъдещото съвещание е формулирана като „Мерки за коренни 
изменения в структурата и характера на Варшавския договор, с оглед развитието на интеграционните процеси в Ев-
ропа“. По време на срещата на Михаил Горбачов с унгарския премиер Йожеф Антал през ноември 1990 г. в Париж 
окончателно е уточнено съвещанието на ПКК да бъде в края на февруари 1991 г. По-късно с официално писмо Михаил 
Горбачов уведомява българския президент Желю Желев за предложението през февруари 1991 г. съюзниците да 
оформят решение „за разпускане военните структури на ОВД до 1 април 1991 г.“ (Baev, 2010b, p. 378)

На 25 февруари 1991 г. в Будапеща е приет „Протокол за прекратяване на действията на военните споразу-
мения, сключени в рамките на Варшавския договор и за ликвидиране на неговите военни органи и структури“. На 17 
май 1991 г. чехословашкият президент Вацлав Хавел отправя официална покана за провеждане на заключително 
съвещание на ПКК на 1 юли 1991 г. с цел подписване на съвместен Протокол за прекратяване дейността на Организа-
цията на Варшавския договор. Така на 1 юли, след тридесет и шест годишно съществуване, престава да съществува 
източноевропейския, военно-политически съюз. В подписания на първи юли Протокол от президентите на България, 
Полша, Румъния, Чехословакия, вицепрезидента на СССР и министър-председателя на Унгария се посочват четири 
основни мотива и съображения за разпускането на Организацията на Варшавския договор: настъпилите промени в Ев-
ропа, слагащи край на конфронтацията и разкола в континента; постепенен преход към общоевропейските структури за 
сигурност; желанието на доскорошните съюзници „да развиват отношенията помежду си на двустранна и, в зависимост 
от заинтересоваността, на многостранна основа; приемане на факта, че държавите от двата военно-политически блока 
„вече не са противници и ще изградят нови отношения на партньорство и сътрудничество. (Baev, 2010b, pp. 378-379)
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В публикуваната документация за целия изследван период на ОВД не са видни факти за разногласия между 
отделните страни членки на Пакта. От Протоколите на проведените заседания в тесен кръг на постоянните органи на 
организацията е видно наличието на различни и нерядко противоположни становища и оценки по много от важните 
въпроси. Единствено лидерите на България и Германската демократична република (ГДР) от източноевропейските 
ръководители са тези, които неизменно застават зад съветската позиция. ГДР поради своето важно местоположение 
в центъра на Европа и неизяснения си международноправен статут често има по-активна и в много случаи по-твърда 
позиция. Българското партийно и държавно ръководство остава най-верен и лоялен съюзник на СССР от всички из-
точноевропейски държави. В определени моменти дори оттегля свои предложения в интерес на постигането на обща 
позиция. (Baev, 1997, p. 59-61)

В организационно отношение структурата на ОВД е доминирана в много по-голяма степен от Съветския съюз, 
отколкото структурата на НАТО от който и да е от членовете му. В доминираната от Съветския съюз организация въ-
преки твърдението за „пълно равенство“ на неговите партньори, с изключение на провеждането на съвместни маневри 
и учения, СССР налага господстваща и изключителна власт във всички области на военната дейност. В резултат на 
това вземането на решения в ОВД на стратегическо и оперативно ниво ще бъде по-ефективно, отколкото в НАТО при 
евентуален бъдещ конфликт. Липсата на принос от страните членки на Варшавския пакт относно вземането на реше-
ния в Пакта ще ограничи прилагането на тези решения. Въпреки че Съветският съюз би могъл да предприеме действия 
в тази насока за коригиране на този недостатък, изглежда точно обратното, че Съветите затягат все повече „хватката“ 
си над страните членки от Варшавския пакт. Тази тенденция не се променя и не е поставена за разглеждане дори и 
през първите три години от управлението на Горбачов. (Sadykiewich, 1988, p. v)

В процеса на изграждане военните и политическите структури на ОВД българското ръководство се проявява 
като най-верен и лоялен съюзник на Москва, поради което се ползва с нейното постоянно доверие и благосклонност. 
Със значителна съветска помощ през втората половина на 50-те години на миналия век се осъществява модернизира-
нето и превъоръжаването на българската армия със съвременно въоръжение и бойна техника. Участието на страната 
във военните структури на ОВД гарантира нейната защита от външен въоръжен конфликт, независимо от неблагопри-
ятното съотношение във въоръжение и численост на личния състав спрямо въоръжените сили на южните съседи на 
България. (Baev, 1997, p. 75)

Ролята на България в този процес през изследвания период няма някакви особени отлики от позицията в 
предходните десетилетия. Дейността на партийното, държавното и военното ръководство на въоръжените ни сили 
в последния четвърти период на Студената война е имал пасивно-изчаквателна позиция спрямо динамично протича-
щите обществени събития, ръководено от две доминиращи цели: запазване на приоритетните икономически и воен-
но-политически връзки със СССР и осигуряване съществуването на управляващия едноличен режим. Дори смяната 
на на властта през ноември 1989 г. не довежда до значими изменения в позицията в наследената източноевропейска 
военно-политическа организация. От втората половина на 1990 г. съществува стремеж по-скоро за по-категорично 
обоснование и защита на собствената национална позиция при финализиране на общоевропейските преговори за съ-
кращаване на въоръжените сили и обикновени оръжия в Европа. България приключва своето участие в Организацията 
на Варшавския договор през юли 1991 г. така, както е влязла в него през 14 май 1955 г. – без каквито и да е несъгласие 
или двоумение, но и без особени собствени инициативи или алтернативни проекти. (Baev, 2010, pp. 379-380)
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При създаването на преднамерени смущения срещу дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС), за 
управлението на които се използват шумоустойчиви сигнали и протоколи, е практически невъзможно да се 

разчита на „интелигентно смущение“ (smart jamming). „Интелигентността“ предполага наличието на достатъчно 
знание относно детайлите на управляващия сигнал прилаган от всеки производител и потенциално модифициран 
от всеки терорист, което да позволи чрез елиминирането само на определени критични елементи, да бъде сри-
нато цялото управление на ДУЛС.

При анализа се приема априорната неизвестност на параметрите на управляващия сигнал. Прието е, че 
терористът е в състояние да модифицира (видоизменя) всичко касаещо управлението, с изключение на мощност-
та – тя е предмет на регулации и производителите прилагат хардуерни и софтуерни мерки за нейната защита 
[1-2]. Приетите допускания предопределят критерия за оценка на изхода от смущаването на ДУЛС. Този критерий 
е постигането на такова енергийно съотношение между смущението и сигнала за управление, което да осигури 
енергийно надмощие – неблагоприятно съотношение на сигнала на терориста към сигнала на смутителя (TJR, 
terrorist signal to jammer signal ratio), на входа на приемника на дрона. 

Терминът „енергийно надмощие“ не следва да се приема в буквалния смисъл дотолкова, доколкото за нор-
малното функциониране на линиите за управление е необходимо минималното превишаване на сигнала над 
шума да бъде поне 10 dB [3]. Това означава, че енергийно надмощие по принцип е налице дори при мощност на 
смущаващия сигнал по-малка от мощността на управляващия сигнал. Същността на ре-активното смущение, се 
състои в излъчването на смущение съвпадащо по време и честота с атакувания сигнал. Прилагането на ре-актив-
но смущение предполага знание за конкретната честота и временния интервал, в който тази честота се използва 
за управление на дронове. Съвременните ДУЛС използват включително скокообразно изменение на работната 
честота (frequency hopping) [4], което значително усложнява прилагането на ре-активни смущения.

Разпознаването на скокообразно изменящ се сигнал и определянето му като сигнал за управление на дрон е 
задача, която към момента няма практическо решение или поне решение, което да осигурява приемливо време 
за реакция (включване на смутителя). Ето защо, в анализа се приема, че всеки регистриран сигнал, различен от 
предварително известните, е сигнал за управление на дрон. Такова допускане е оправдано във всички случаи, 
когато се защитава площен обект, и се разполага с информация за честотния спектър зает от наличните в обекта 
източници на излъчване. 

Регистрирането на потенциални сигнали за смущаване може да бъде извършено с анализ на спектъра, из-
ползван за управление на дронове. В работата е определена необходимата скорост за анализ на спектъра и 
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са определени практически постижимите радиуси на смущаване на единични дронове и множество „рояци“ от 
дронове.

В най-тежкия за реализиране на ре-активни смущения случай (скокообразно изменение на честотата), упра-
влението на дрона се осъществява в режим на бърза и синхронизирана смяна на носещата честота на предаване 
и приемане в границите на предварително определени поддиапазони (честотни канали), с време на престой thold 
на всеки от каналите и време за преминаване на следващ канал thop. Постигането на енергетично надмощие над 
линията за управление означава постигане на такава мощност, която да превъзхожда мощността на сигнала за 
време, достатъчно да възпрепятства предаването на полезна информация. За понататъшния анализ се приема, 
че управлението е прекратено, когато обемът на канала е зает с повече от 50% от смущението.

Обемът на смущаващия сигнал е:

Vjam = Tjam*ΔFjam*Djam,                                    (1)

където Vjam е обем на смущаващия сигнал;
 Tjam   – времетраене на смущаващия сигнал;
 ΔFjam – честотна лента на смущаващия сигнал;
 Djam   – динамика на смущаващия сигнал.

При ре-активно смущение Tjam и ΔFjam би трябвало да съвпадат с времетраенето и честотната лента на 
сигнала Tt и ΔFt, а динамиката зависи от разстоянието между смутителя и дрона. Условието за съвпадане на тези 
параметри може да бъде изпълнено с анализ на спектъра и задействане на смутителя във време и на честота, 
съвпадащи с регистрираните при спектралния анализ. Очевидно е, че анализът трябва да бъде достатъчно бърз, 
за да има време за реакция на смутителя и освен това, времето на излъчване на смущението да бъде достатъчно 
за запълване обема на канала (фигура 1).

Фиг. 1. Илюстрация на обем на сигнал при управление на дрон и обем на смущение  
за противодействие,„Синтис Технолоджи“ ООД

На фигура 2 е показана времевата последователност (горе) и спектралната картина (долу) на линия за 
hopping комуникация в честотен диапазон WiFi 2.4-2.483GHz, в 50 поддиапазона, за дистанционно управление 
на дрон [5]. За да бъде постигнато максимално време на въздействие върху сигнала, на съответния канал (скок), 
необходимо е ре-активното смущение да бъде активирано с възможно най-малкото закъснение. За да бъдат из-
бегнати излишни енергийни разходи, смущението трябва да бъде прекратено с възможно най-малко закъснение 
след прекратяването на сигнала (преминаване към друг канал, скок).

Фиг. 2. Разпространение на сигнал при управление на ДУЛС, в диапазон WiFi 2.4-2.483GHz, International 
Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 118, No. 19, 2018
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От изложеното дотук следва, че е необходимо изследване на скоростта на спектрален анализ, за да се 
отговори на въпроса – разполагаме ли с достатъчно бърза технология за спектрален анализ, която да осигури 
времево надмощие срещу бързо сменящия честотните канали дрон? Допълнително трябва да се отговори на 
въпроса – разполагаме ли с достатъчно бързо реагиращи честотни генератори, които да минимизират времето 
за задействане на смутителя при откриване на работещ канал и съответно времето за преустановяване при 
преминаване на дрона на друг канал?

В тази връзка, основен критерий за времево надмощие е времето на сканиране tscan, на избран честотен 
диапазон, и времето tpoi за откриване на достатъчно слаб сигнал в пространството, да бъдат по-малки от времето 
thold, за което предавателя на терориста и управлявания от него БЛА комуникират помежду си, визуализирано на 
фигура 2. Времето за начало и край на работа на смутителя в ре-активен режим зависи от времето на реакция tpoi, 
което е сума от времето за започване на излъчване tpoi-start и времето за прекратяване на излъчването tpoi-end.

Когато времето за анализ на спектъра е по-малко от времето за смяна на честотите за управление на дрона, 
може да се говори за реална приложимост на ре-активно смущение – има време за задействане на източника 
на смущаващ сигнал. Колкото по-малко е времето за спектрален анализ, толкова повече време има за реакция 
с излъчване на смущение. Съотношението на тези времена може да бъде определено като времево надмощие, 
което ще е налице при: 

tscan<<thold; и                                                                    (2)
tpoi<<thold,                                                                         (3)

      
като практическото време за престой на дрона на един канал на съвременния етап е thold=7.5 ms, отново от 

фигура 2.
Към момента техниката за спектрален анализ позволява сканиране на широк честотен спектър за минимално 

време и откриване на импулсни сигнали с много малка продължителност. Например спектроанализатора Spectran 
V6-RSA2000X [Haeng-Bok, 2018], но не само, сканира за време tscan=2THz/s честотен спектър 10 MHz-6 GHz с 
ширина на честотна лента до 160 MHz в реално време. Следователно, времето за сканиране tscan [2.4-2.483 GHz] 
на честотен диапазон Δf = 83 MHz е:   

tscan[2.4-2.483GHz]=Δf/tscan=83/2*106=41.5µs.                   (4)

За N брой канали, Nhop=50 (фиг.2), времето за анализ на един канал е:

tscan/Nhop (tscan[Nhop]),                                                           (5)

а отнесено към диапазона 2.4-2.483MHz:

tscan[Nhop]=tscan[2.4-2.483GHz]/Nhop=41.5µs/50=0.83µs.      (6)

След регистрирането на сигнал на честота fhop се задейства генератора за излъчване на смущение на реги-
стрираната честота, т.е. fjam=fhop. За периода от време (thop=9ms, фигура 2), за което става смяната на честотата 
на комуникация с дрона, ще се извършат толкова измервания (обновяване на резултатите), колкото е съотно-
шението на времето thop, заето от управлението на тази честота (канал), към времето за обновяване tscan[Nhop]. 
Отношението между тези времена определя времевото надмощие, което в случая отразен на фиг. 2 ще бъде:

thop / tscan[Nhop]=9 / 8.3*10-4=9.2*10-5s                               (7)

Практическия извод е, че съвременната технология за спектрален анализ е със сериозно времево надмощие 
спрямо управлението на дрона – в конкретно разглеждания случай 10843 пъти. Толкова пъти източникът на сму-
щение ще получава потвърждение за „престой” на атакуваната честота (канал).

Дори да приемем възможен технологичен прогрес, регулаторни облекчения или модифициране от самия 
терорист и постигане на многократно ускоряване на скоковете, например thopX = 1ms, то тогава ще разполагаме с 
времево надмощие от 1024 пъти, т.е. въпреки направеното допускане за по-неизгодно условие, времевото над-
мощие в полза на смутителя е все така значимо. 

Минималната продължителност на сигнала, който може да бъде открит със съществуващите технологии е 
tpoi=10 ns [6]. Отнесено към примера от фигура 2, това означава, че откриването на управляващ сигнал отнема 
1.3*10-6 от неговата продължителност.

Максималната продължителност на излъчване на смущението на определена честота се ограничава от вре-
мето на сканиране на спектроанализатора. Смущението трябва да бъде прекратено, когато спектроанализаторът 
е на същата честота. Ако управляващия сигнал на дрона все още съществува, генерирането на смущението се 
подновява. 

За осигуряване на надеждно откриване на управляващ сигнал на конкретната честота, следва да се осигури 
честотна дистанция между лентата на спектроанализатора и лентата на смущението. От емпирични съображения 
е целесъобразно тази честотна дистанция да бъде няколко стандартни канала, което би осигурило достатъчно 
потискане на влиянието на смущаващите сигнали от двете страни на лентата на измерване. По-натам е прието, 
че генерирането на смущаващ сигнал се прекратява на отстояние 10*104 Hz преди и след измерваната честота, 
за време tscan1.

За всяко сканиране на целия използван за управление на дронове диапазон, смущението ще „стои“ върху 
сигнала за време:
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   tjam=tscan - tscan1  8)

Тъй като tscan>>tscan1, смущението ще присъства през основната част от времетраенето на сигнала.
За дрона смущенията ще продължават за цялото време на скока, с периодични прекъсвания за обновяващи 

измервания, чиято продължителност (както е илюстрирано и за избрания пример) ще бъде пренебрежимо малка 
в сравнение с цялата продължителност на смущението.

Към момента са валидни стандарти ETSI EN 300 440 [7] и ETSI EN 301 863 [8], според които производителите 
на ДУЛС са задължени да спазват определени норми и стандарти по отношение на допустимата мощност на 
излъчване, която не трябва да превишава Pt=0.1W – за рамките на ЕС и Pt=1W – за САЩ [9]. Оттук за най-неиз-
годен параметър по-нататък в изследването се приема, че Pt=1W. Също така регулациите налагат всеки опит за 
неразрешена намеса в софтуерната и хардуерна реализация на управлението на дрона да води до автоматично 
възстановяване на първоначалните производствени настройки. Следователно терористът няма възможност за 
увеличение на мощността. На фигура 3 и 4 е направена оценка на противодействието на ДУЛС [10] срещу еди-
ничен и „рояк“ от дронове, като с увеличаване на броя на дроновете се намалява мощността на смутителя, тъй 
като тя се разпределя парциално.

Фиг. 3. Оценка на противодействието на ДУЛС в честотен диапазон 
WiFi 2.4-2.483GHz, в състав 1, 10, 20, 30, 40 и 50 бр. БЛА, „Синтис Технолоджи” ООД

Фиг. 4. Оценка на противодействието на ДУЛС в честотен диапазон 
WiFi 5.725-5.850GHz, в състав 1, 10, 20, 30, 40 и 50 бр. БЛА, „Синтис Технолоджи”ООД   

На фигура 5 е направена оценка на противодействието на ДУЛС с разпределение на мощностите на терорис-
та Pt=1W и на смутителя, като Pjam се увеличи от Pjam1=100W на Pjam2=200W. Изводът, който може да се направи е, 
че изборът на енергийни ресурси при противодействие на ДУЛС трябва да бъде балансиран и обективно обос-
нован. Двойното нарастване на използваните енергийни ресурси води до нарастване на дистанцията на защита 
в изследвания случай с Δdjam=120м, което незначително увеличава ефективността на противодействие на ДУЛС.

В случай че броят на атакуващите дронове надвиши значително предполагаемия и е налице висок риск за 
сигурността на защитавания стационарен обект, е задължително да се използва заградителното смущение, като 
най-надеждния от двата способа на защита.

В заключение, в хода на изследването на възможностите на ре-активното смущение при противодействие на 
заплахата от използване на дистанционно управляеми летателни системи за терористични цели се установи, че 
постигането на времево преимущество е от съществена значимост за последващо реализиране и на енергийно 
надмощие. Към момента, и след като бяха направени редица допускания, като най-неизгодни условия за противо-
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действие, надмощието на смутителя спрямо терориста е категорично. В сравнение със заградителните смущения 
ре-активните смущения са в пъти по-ефективни, и удачен избор за осъществяване на енергийно надмощие над 
противника. Тази публикация е полезна с това, че дава насока за бъдещо изследване на авторите на принципно 
нов метод за смущение в ре-активен режим, по метода на сканиране на изместен във времето комформен често-
тен спектър (TDCS, Time-Division Comformed Spectrum).
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Подготовката на страната за отбрана придобива извънредно голямо значение през последните две десетилетия 
на Студената война. Това се дължи на значително широкият кръг от политически, икономически и чисто военни 

проблеми, които трябва да се решават от политическото и военното ръководство на държавата по подготовката и за 
отбрана (TsDA, f. 1B, op. 64, a.e. 411, l. 20).

Подготовката на страната за отбрана се осъществява по три главни направления: подготовка на въоръжените 
сили; подготовка на икономиката и подготовка на населението. В последните две десетилетия на ХХ век подготовката 
на въоръжените сили придобива решаващо значение. Основни нейни задачи са: определяне на мирновременния и 
военновременния състав, структурата, въоръжението и развитието на видовете въоръжени сили в съответствие с 
тяхната роля и задачи; осигуряване на висока бойна и мобилизационна готовност на въоръжените сили; организиране 
и водене на стратегическо разузнаване; организиране на противовъздушната отбрана на страната; подготовка на те-
риторията на страната като театър на военните действия; материално и техническо осигуряване на въоръжените сили.

Основните задачи по подготовка на икономиката са се свеждали към: развитие на основните видове промишлено 
производство и на транспорта и повишаване на тяхната устойчивост; създаване на запаси от материални средства за 
осигуряване на страната и въоръжените сили; създаване на условия за привеждане на производството и транспорта 
на военни релси в кратки срокове; развитие на селското стопанство и създаването на запаси от продоволствие за 
армията и населението. Особено големи са били изискванията за воденето на бъдещата война към подготовката 
на населението и поради „непълното познаване природата и характерните черти на съвременната война“ и че тя 
„ще бъде ракетноядрена война“ и „ракетноядреното оръжие ще се използва не само на фронтовете за решаване на 
оперативно-тактически задачи, но и на цялата територия на двата лагера“ за нанасяне на изпреварващи превантивни 
удари (Baev, 2010b, p. 95). Нейните основни задачи са: морално-политическата и психологическата подготовка на насе-
лението; подготовка на населението за защита от оръжията за масово поразяване и за ликвидиране на последствията 
от ядрено нападение; подготовка на населението във военно отношение (TsDA, f. 1B, op. 64, a.e. 411, l. 21).

Използването на средствата за масово поразяване по дълбокия тил на воюващите страни е предизвикало поява-
та на нов вид стратегическо осигуряване – гражданската отбрана. Основните задачи на гражданската отбрана са се 
свеждали до осигуряване на необходимите условия за нормална дейност на всички органи по ръководството на стра-
ната във време на война и ефикасното функциониране на народното стопанство. Това се постигало чрез максимална 
защита на населението от средствата за масово поразяване, повишаване устойчивостта на най-важните предприятия, 
транспорта и съобщенията и подготовката на сили и средства за провеждане на спасителни и неотложни аварий-
но-възстановителни работи в поразените обекти.

Важно място в подготовката на страната за отбрана е заемала подготовката на системата за ръководство на 
войната. Основните задачи в тази област се заключават в: изграждане на органите за ръководство на войната и опре-
деляне на техните функционални задължения; провеждане на системни тренировки, учения и проверки на системата 
за ръководство; подготовка на защитени пунктове за управление; изграждане на единна свързочна система (TsDA, f. 
1B, op. 64, a. e. 411, l. 22).

В основата на ръководството на дейността на въоръжените сили и държавните, стопанските, обществените и 
други органи и организации е стояла ръководната роля на Българската комунистическа партия (БКП). Цялостното 
ръководство на страната, както и в мирно време, се осъществява от Централния комитет на Българската комунисти-
ческа партия (ЦК на БКП), Държавния съвет и Министерския съвет на Народна Република България. Тяхната дейност 
е била насочена към осигуряването на нормално функциониране на икономиката, социалната и духовната сфера на 
обществото и изпълнението на задачите по строителството и подготовката на въоръжените сили и мобилизирането 
на възможносттите на страната за постигане на победа над врага. ЦК на БКП, Държавния и Министерския съвет на 
НР България са осъществявали и ръководството на въоръжените сили и органите на сигурността. За постигане на 
единство на политическото, държавното и военното ръководство с оглед най-ефективно използване на бойната мощ на 
въоръжените сили и икономическите, научно-техническите и морално-политическите възможности на страната съглас-
но Конституцията на Народна Република България е действал Държавен комитет на отбраната (ДКО) като орган на ЦК 
на БКП и Държавния съвет. Той е вземал решения и издавал постановления и разпореждания в интерес на отбраната 
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и сигурността на страната, които са били задължителни за всички партийни, държавни, стопански и обществени органи 
и организации (TsDA, f. 1B, op. 64, a. e. 859, l. 4-5).

Политбюро на ЦК на БКП е осъществявало ръководството на държавата, въоръжените сили и службите за сигур-
ност в мирно и военно време. Значителна част от членовете и кандидат-членовете на Политбюро са били и членове на 
ДКО и на Министерския съвет. Налице е било срастване на политическата и държавната власт. Всичко това е регла-
ментирано в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на НРБ от 1971 г. ( Конституция на НРБ от 18.05.1971 г.).

Държавен комитет на отбраната, като партийно-държавен орган за стратегическо ръководство на отбраната на 
страната е заемал важно място в структурата на националната сигурност на България през продължителен период от 
време. В състава на ДКО са влизали членовете на Политбюро на ЦК на БКП, държавни и военни ръководители. Сред 
функциите на Комитета за мирно време се открояват две най-съществени – строителството на въоръжените сили и 
икономическата подготовка на страната за воденето на една евентуална война. За условията във военно време в 
постановлението е предвидено следното: „Във военно време цялата военна и административна власт в страната в 
интереса на отбраната на страната“ (TsDA, f. 1B, op. 64, a. e. 164, l. 1-2).

Подготовката на централните органи за военнополитическо ръководство на страната за работа във време на 
война е било важно условие за постигане на целите за повишаване на готовността на страната за отбрана. Това е 
процес на непрекъснатото усъвършенстване на системата за ръководство и повишаване на готовността на органите 
за военнополитическо ръководство за своевременно преминаване от мирновременна към военновременна дейност. В 
тази връзка под ръководството на ЦК на БКП и Държавния комитет на отбраната са се провеждали система от меро-
приятия. Тази подготовка се е извършвала планово и по петгодишни и годишни планове.

В предложения петгодишен план са поставени следните основни задачи:
– продължаване на изграждането и усъвършенстването на системата за военнополитическо и стратегическо ръ-

ководство на войната;
– по-нататъшно повишаване на военните знания на ръководния състав от партийния и държавния апарат, участ-

ващ в централните органи за военнополитическо и стратегическо ръководство на войната;
– по-нататъшно усъвършенстване умението на ръководния състав да управлява въоръжените сили и страната 

във време на война.
Мероприятията са групирани в три раздела: изграждане и усъвършенстване на системата за военнополитическо 

и стратегическо ръководство на войната, провеждане на заседания, сборове и курсове и провеждане на тренировки 
и учения.

С провеждането на запланираните мероприятия се е целяло значително повишаване на готовността на органите 
за управление на въоръжените сили и страната във време на война (TsDA, f. 1 B, op. 64, а. е. 411, l. 34-35). Във връзка 
с това се е провеждало военно обучение на ръководните партийни, държавни и стопански кадри във Военна академия 
(TsDA, f. 1B, op. 67, a. e. 1054, l. 1-2; DVIA, f. 2798, op. 4, а. е. 20, l. 1, 53; f. 2798, op. 4, а. е. 22, l. 1-5). С цел повишаване на 
военната подготовка на партийния, държавния и стопанския ръководен състав на страната, със свое Решение № 518 от 
26 декември 1977 г. Политбюро на ЦК на БКП създава система за военна подготовка на ръководния кадър в страната. 
Подготовката се е провеждала на всеки пет години по 45 дни с откъсване от работа и е обхващала ръководните дейци 
до 45-годишна възраст. В системата за военна подготовка са били включвани:

● От органите на БКП: завеждащите и заместник-завеждащите отдели, завеждащите сектори и инструкторите на 
Централния комитет; секретарите и завеждащите отдели на окръжните комитети; секретарите на градските и район-
ните комитети.

● От Държавния съвет: председателите и заместник-председателите на съветите и съветниците.
● От Министерския съвет: секретарите, ръководителите на групи, началниците на управления, старшите съветни-

ци и съветниците и приравнените на тях.
● От министерствата, комитетите и централните ведомства: министрите (председателите), заместник-министрите 

(заместник-председателите), генералните (главните) директори, главните секретари и директорите (без тези на МНО, 
МВР, Гражданската отбрана, Строителните войски и Войските на Министерството на транспорта).

● От подчинените на министерствата и комитетите стопански и научни организации и поделения от всички отра-
сли и дейности: генералните (главните) директори, заместник-генералните директори, директорите и заместник-дирек-
торите.

● От народните съвети: председателите, заместник-председателите, секретарите на изпълнителните комитети, 
началниците на управления и на отрасли, директорите и главните специалисти на окръжните народни съвети; предсе-
дателите на градските и районните народни съвети.

● От АПК, ПАК и селскостопанските научно-производствени комплекси: председателите и заместник-председа-
телите.

● От висшите учебни заведения и научните учреждения: ректорите (директорите) и техните заместници.
● От обществено-политическите и масовите организации: председателите, заместник-председателите и секрета-

рите на централните ръководства (комитети или съвети) (TsDA, f. 1 B, op. 66, а. е. 1040, l. 26.).
Подготовката на ръководните партийни, държавни и стопански кадри се е провеждала във Военна академия 

(TsDA, f. 1B, op. 67, a. e. 1054, l. 1-2; DVIA, f. 2798, op. 4, а. е. 22, l. 1-5.) или в едно от военноучебните заведения на БНА. 
Учебните програми са били структурирани да осигурят общи знания за характера на бъдещата война, операцията и 
боя, за средствата за водене на въоръжената борба, за възможностите на нашите вероятни противници, а така също и 
за подготовката на страната за отбрана и за дейността във време на война (TsDA, f. 1 B, op. 66, а. е. 1040, l. 26.). С про-
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веждането на подготовката се е целяло да се повиши военната подготовка и сглобеността за работа на ръководните 
партийни, държавни, стопански и обществени органи в столицата, окръзите, районите и общините при привеждането 
им от мирно на военно положение и в хода на войната (DVIA, f. 2798, op. 5, а. е. 53, l. 120).

През време на подготовката са оттренирани следните мероприятия: поддържане и усвояване на плановете за 
привеждане в готовност за работа във военно време; повишаване на военната подготовка на ръководния състав; сгло-
бяване на партийните, държавните, стопанските и обществените органи за ръководство във военно време; проверка 
на готовността на партийните, държавните, стопанските и обществените органи и организации за работа във военно 
време (DVIA, f. 2798, op. 5, а. е. 53, l. 121-136.). Лекциите и докладите за подготовка са съдържали следната тематична 
насоченост: общотематични (основи на подготовката на страната за отбрана); мобилизация (същност, съдържание и 
способи за провеждане на мобилизацията в съвременните условия); подготовка на икономиката (подготовка на иконо-
миката на окръга за работа във военно време); подготовка на населението (подготовка на населението за защита на 
страната и за понасяне на тежестите на войната); гражданска отбрана (привеждане на гражданската отбрана от мирно 
във военно положение и провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи в огнищата за ма-
сово поразяване); автоматизация на управлението (основни положения по изграждане и използване на автоматизира-
ните системи за управление на окръзите във военно време) (DVIA, f. 2798, op. 5, а. е. 53, l. 137-139.). Подготовката е съ-
пътствана от множество практически и показни занятия, както и от тренировки, командно-щабни и комплексни учения.

На успешно завършилите редовния курс, които не са запасни офицери, се е присвоявало офицерско звание „лей-
тенант”, а на онези от тях, които са били запасни офицери, им се е присвоявало следващо офицерско звание до „под-
полковник”. Присвояването на офицерските звания на завършилите курса за военна подготовка на ръководни кадри 
във ВА „Г. С. Раковски” и от АОНСУ при ЦК на БКП се е извършвало от министъра на народната отбрана, съгласувано 
с отдел „Военно-административен” на ЦК на БКП (TsDA, f. 1B, op. 67, a. e. 1054, l. 5-6).

Органите за стратегическо ръководство са били основен компонент от системата за ръководство на страната и 
въоръжените сили. С цел повишаване на тяхната готовност и оперативност са разработени Положения за функцио-
налните задължения и планове за работа при привеждането на въоръжените сили и страната от мирно на военно 
положение и в хода на войната, както и необходимостта от планово провеждане на система от мероприятия, които 
включват: непрекъснатото развиване и усъвършенстване на системата за военнополитическо и стратегическо ръко-
водство на страната; повишаване на военните знания на ръководния състав от политическия и държавния апарат, 
участващ в органите за стратегическо ръководство на страната и усъвършенстване умението на ръководния състав 
да управлява въоръжените сили и страната във време на кризи от всякакъв характер. За успешното постигане на тези 
цели е създадена система за военна подготовка на партийния, държавния и стопанския ръководен състав на страната. 
За усвояването на задълженията и постигането на сглобеност на действията на органите за стратегическо ръководство 
в национален и коалиционен формат са проведени много тренировки и общодържавни учения.
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С Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета (Регламента) от 18 юли 2018 г. бе приета 
Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (European Defence Industrial Development 

Programme - EDIDP) с цел насърчаване на конкурентоспособността и иновативния капацитет на отбранителната индус-
трия на съюза. Европейската програма е двугодишна пилотна програма (2019-2020 г.) с бюджет в размер на 500 млн. евро. 
Планирано е през следващия програмен период (2021 – 2027 г.) тя да бъде наследена от Европейския фонд за отбрана 
(European Defence Fund – EDF), чийто бюджет по първоначални планове се предвиждаше да възлиза на 13 млрд. евро. 
Във връзка обаче с утежнената обстановка при договарянето на многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС 2021 – 
2027 г., поради излизането от Съюза на Великобритания, която е един от най-големите нетни платци, и необходимостта 
от заделяне и мобилизиране на допълни финансови ресурси на европейско ниво за т.нар. „Европейски инструмент за 
възстановяване от последиците от COVID-19“, предварително планираните средства за сектора отбрана са съкратени 
почти наполовина до 7,014 млрд. евро.

EDIDP включва набор от мерки с икономическа и индустриална насоченост и цели да подпомогне държавите-членки 
да разработят и придобият съвместно ключови отбранителни способности по-бързо и икономически по-ефективно, като 
се насърчават инвестициите в съвместни разработки и се стимулира развитието на единна европейска конкурентоспособ-
на и иновативна индустриална база. Програмата осигурява безвъзмездна финансова помощ за консорциуми, съставени 
от най-малко три предприятия, основани в най-малко три държави членки на ЕС.

Основание за идентифициране, финансиране и реализация на проект в рамките на EDIDP е съответствие с при-
оритетите за отбранителните способности, договорени от държавите членки в рамките на Общата външна политика и 
политика на сигурност (ОПСО) и по-специално в контекста на Плана за развитие на способностите (CDP). Взимат се 
под внимание и ангажименти и приоритети на държавите членки в сферата на отбраната и отбранителните способ-
ности в рамките на регионални и международни формати, като например НАТО. Трябва да се отбележи, че с голяма 
доза вероятност проектите, които ще бъдат представени по EDIDP, ще имат пряка връзка с различни текущи и бъдещи 
проекти по Постоянното структурирано сътрудничество (Permanent Structured Cooperation – PESCO).

Още при подготовката и приемането на Регламента за EDIDP Европейската комисия (ЕК) разпозна и определи като 
свой основен партньор от страна на държавите членки съответните министерства на отбраната в тях. Аргументи за това 
са спецификациите на сектора отбрана – например у нас Министерството на отбраната (МО) и Българската армия (БА) 
определят основните изисквания, те са основни заявители и потребители на отбранителните технологии, продукти и 
системи. Министерствата на отбраната са основни източници на инвестиции в научната и развойната дейност в сферата 
на отбраната, а чрез EDIDP ЕК цели именно да подпомогне този етап на развитието на отбранителните способности, 
създавайки едновременно с това стимули за насърчаване на сътрудничеството в рамките на съвместни индустриални 
проекти и проекти за придобиване. Министерствата на отбраната определят нивото на амбиция и приемат приоритети 
за развитие на способности чрез планове за развитие на способности, които задължително трябва да бъдат обхванати и 
покрити от проектните предложения по EDIDP, които консорциумите ще разработват. 

Поради изброените по-горе причини ЕК очаква именно министерствата на отбраната да са отговорни за съвмест-
ната подготовка и одобрение на изискванията и техническите спецификации, от тях следва да се представят писма 
за намерение за участие и за евентуално придобиване и използване на резултатите от проектите, както и евентуално 
да осигурят част от съфинансирането, въпреки че при интерес от продукта това може да се осъществи и от други 
държавни структури и ведомства. 

С цел да се структурират, организират и пояснят процедурите за разглеждане на заявки за разработване на про-
екти и предложения за подкрепа на проекти по EDIDP, както и взимане на решение за участие в тези проекти от страна 
на Министерството на отбраната на Република България, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 
(СППМО) и Българската армия, бе създадена работна група, която да разработи „Вътрешни правила относно реда за 
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участие на МО, СППМО и БА по проекти на EDIDP“. По-долу ще бъдат посочени основните принципи, процедури и ред 
за участие в Европейската програма, които са залегнали в основата на тези вътрешни правила.

Обща информация
Проектите по EDIDP могат да се реализират като самостоятелни проекти или като част/елемент от съвместен 

многонационален проект от PESCO или категория „Б“ (Cat. B) проект на Европейската агенция по отбрана (European 
Defence Agency - EDA)1 (Ad-hoc Cat. B проект на EDA – чл. 20, COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/1835/12.10.2015 за 
определяне на статута, мястото и оперативните правила на EDA). Действията в рамките на тези проекти, както вече 
бе отбелязано, се изпълняват съвместно от предприятия (дружества, фирми) в рамките на консорциум от най-малко 
три допустими субекта, установени в най-малко три различни държави членки. Най-малко три от тези допустими 
субекти, установени в най-малко две различни държави-членки, не се контролират пряко или непряко, от един и 
същ субект, нито се контролират взаимно (чл. 6, ал. 2 от Регламента). Необходимо условие за допускане на кон-
сорциумите до участие в програмата е частта от финансирането, което няма да се покрие от ЕK, да се осигури от 
участниците в консорциума или подкрепящите проекта държави членки (чл. 6, ал. 3 от Регламента). В случай че 
съфинансирането се предоставя от подкрепящите проекта държави членки, това се удостоверява пред ЕК, чрез съ-
ответните консорциуми, с Писмо за уверение (Letter of Comfort), гаранции, Меморандум за разбирателство, Договор 
за доставка (Procurement Contract) или др. документ в подходящ формат, издаден и подписан от страната членка.  

Проектите по EDIDP трябва да включват следните дейности/ (чл. 6, ал. 1 от Регламента):
● Проучвания, например проучвания за осъществимост (Feasibility Study) и други съпътстващи мерки; про-

ектиране на отбранителен продукт (дизайн), материален или нематериален компонент или технология (накратко 
Продукта); както и техническите спецификации за проектирането, вкл. частични изпитвания за намаляване на риска 
в промишлена или представителна среда.

● Прототип на система за създаване на Продукта, неговото изпитване, атестация, сертифициране и разра-
ботване на технологии или активи, които увеличават ефикасността му през целия негов жизнен цикъл.

За дейност проектиране на отбранителен продукт (дизайн) се изисква то да се основава на общи изисквания, 
договорени съвместно от най-малко две държави членки (чл. 6, ал. 5 от Регламента), а за другите дейности се 
изисква минимум две държави членки да подкрепят проекта и да изразят намерения за координирано придобиване 
и използване на крайния продукт (чл. 6, ал. 4 от Регламента), а самите дейности/проекти да се реализират на база 
съвместно одобрени от тези държави технически изисквания/спецификации (чл. 6, ал. 5 от Регламента). 

Изпълнението на изискванията за допустимост се декларира от подкрепящите проекта държави членки, чрез 
съответния консорциум, по най-малко един от следните варианти: Декларация (Letter of Declaration), Предварително 
споразумение (Ad-hoc Agreement), Писмо за намерение (Letter of Intent), Меморандум за разбирателство, Договор 
за обществена поръчка. За целта в документа/тите се посочват общи военни (отбранителни) изисквания/специфи-
кации и намерение за придобиване. Документите се включват и са неразделна част от офертата на консорциума и 
се представят от него на ЕК.

Процедура за идентифициране и одобрение на проекти за участие/подкрепа  
от МО, СППМО и Българската армия

В едномесечен срок от приемането на Работната програма за EDIDP за съответната година дирекция „Политика по 
въоръженията“ в МО (ДПВ) изпраща информация за тръжните процедури и теми, включени в Работната програма, до 
структурите на МО, СППМО и Българската армия за заявяване на интерес. Заинтересованите от своя страна изпращат 
аргументирани становища до ДПВ за заявяване на интерес по включените в Работната програма тръжни процедури и 
теми не по-късно от два месеца след приемане на програмата. ДПВ обобщава информацията и организира разглежда-
нето на подкрепените теми за съответствие с приоритетите за развитие на способности на МО, СППМО и Българската 
армия и с военнотехнически и научно-технически възможности за изпълнение, съгласно действащите Програма за 
развитие на отбранителните способности на въоръжените сили (ВС) на Република България, План за развитие на ВС, 
Указания за отбранителна политика на министъра на отбраната, Ръководство за планиране на отбраната, базирано 
на способности и други стратегически документи. За целта ДПВ внася подкрепените теми за разглеждане от Съвет по 
отбранителни способности в МО (СОС), като за вземането на решение в СОС становища по темите се представят по 
компетентност от дирекция „Стратегическо планиране“ в МО (ДСП), ДПВ, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ 
(ИО), както и от крайния потребител на продукта от МО, СППМО и Българската армия. Становища по компетентност 
могат да се изискат при необходимост и от други структури. Темите одобрени от СОС са основание за иницииране и 
започване на процеса на присъединяване към проекти по EDIDP. 

Три са основните подходи за иницииране и присъединяване към проекти за EDIDP в рамките на одобрените теми:
– постъпили заявки и проектни предложения от МО, СППМО и Българската армия за научно-изследователски и 

развойни дейности (НИРД);
– постъпили заявки и проектни предложения от Българската отбранително-технологична и индустриална база 

(БОТИБ) чрез Министерството на икономиката;
– постъпили заявки и предложения от държави-членки на ЕС за подкрепа на EDIDP проекти. 
Във всеки един от разглежданите подходи прилаганите процеси и процедури следва да съответстват на Ръковод-

1 Ad-hoc Cat. B проект на EDA – чл. 20, COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/1835/12.10.2015 за определяне на 
статута, мястото и оперативните правила на EDA.
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ството за планиране на отбраната, базирано на способности. За одобрение на проект, съгл. първия подход, и осигуря-
ването му с ресурси се спазват съответните установени процеси и процедури в МО, СППМО и Българската армия за 
идентифициране на потребността от способност, приоритизация, идентифициране на потребност от научноизследова-
телска и/или развойна дейност, иницииране на проект за НИРД, планиране и осигуряване на съответните финансови 
и други ресурси. По другите подходи информацията постъпва в МО чрез дирекция ДПВ и дирекция „Отбранителна 
политика и планиране“ в МО (ДОПП). Ако информацията постъпи в друга структура на МО, СППМО и Българската 
армия, то тя се изпраща до ДПВ. 

В случай на присъединяване към проект по EDIDP този акт следва да се официализира чрез следните последо-
вателни стъпки:

● Писмо за интерес/писмо за намерение (Letter of Interest/Letter of Intent) за участие, което се подписва от нацио-
налния директор по въоръженията и се изпраща до иницииращата/координиращата проекта държава членка, когато тя 
е различна от Република България, с което се информира за интереса на МО към проекта. Основание за подписване и 
изпращане на писмо за интерес/писмо за намерение е положително решение на СОС за съответствие на съответната 
тема с приоритетите за развитие на отбранителни способности в МО и Българската армия. Писмото за интерес/наме-
рения не носи правен и финансов ангажимент за МО. След заявяване на интерес към проекта на МО се предоставя 
възможност за участие, като участник или наблюдател, в съответните структури и органи за подготовка, управление и 
контрол на проекта. 

● Проектно споразумение, предварително споразумение (Ad-hoc Agreement), меморандум за разбирателство, до-
говор за обществена поръчка, писмо за уверение (Letter of Comfort), гаранции, декларация (Letter of Declaration) и др. се 
подписват от министъра на отбраната или упълномощено от него длъжностно лице, освен когато националната проце-
дура изисква друг ред.

В зависимост от избрания начин за възлагане и реализиране на EDIDP проект се избира и вариант за съфинан-
сиране на проекта от страна на МО: чрез договор за възлагане на обществена поръчка, включително предвидените 
изключения за възлагане на съвместни обществени поръчки и обществени поръчки в рамките на програми за сътруд-
ничество в НИРД или чрез специфични процедури за  обществени поръчки, способстващи иновации. Специфичните 
процедури за обществени поръчки, способстващи иновации включват състезателна процедура с договаряне, състеза-
телен диалог, конкурс за проекти, обществена поръчка за НИРД (с предоставяне на правата върху интелектуалната 
собственост, в предпазарен стадий, за доставки на научноизследователски и развойни продукти), партньорство за 
иновации. Финансовите средства се осигуряват чрез бюджета на МО по съответната отбранителна програма или чрез 
бюджетите на СППМО, участващи в проекта и в съответствие с техните дялове, вноски и др. 

За целите на EDIDP видовете въоръжени сили на Република България – Сухопътни войски, Военновъздушни сили 
и Военноморски сили, могат да участват като заявители и/или крайни ползватели на резултатите от EDIDP проектите, 
както и да участват с експерти в дейностите по подготовката на технически изисквания и спецификации в рамките на 
съвместни работни формати с останалите участващи държави членки. Видовете въоръжени сили не могат да участват 
в ролята на „предприятие“ (undertaking) в консорциумите по EDIDP проектите, тъй като не извършват стопанска дейност 
или стопанската дейност не може да се отдели от упражняваните от тях публични правомощия като публичноправни 
субекти, действащи в качеството на публични органи.

Постъпили заявки и проектни предложения от МО, СППМО и Българската армия за НИРД
Проектите по EDIDP се идентифицират и инициират въз основа на постъпили заявки и проектни предложения за 

НИРД от МО, СППМО и Българската армия в рамките на темите, одобрени от СОС. Заявките и проектните предложения 
се изпращат в ДПВ, която организира разглеждането им на заседание на Съвета по въоръжения в МО (СВ). За целите 
на вземане на решение в СВ становища по EDIDP проектните предложения се представят по компетентност от ДСП, 
ДПВ, ИО, както и от крайния потребител на продукта от МО, СППМО и Българската армия. Становища по компетентност 
могат да се изискат при необходимост и от други структури. Финансовото осигуряване на проектните предложения по 
EDIDP, одобрени с решение на СВ, и планирането на необходимите финансови средства по програми за шестгодишен 
период се разглежда на Програмния съвет в МО (ПС). Финансирането на проекти по EDIDP се планира и заявява в 
рамките на финансовите квоти на Основна програма 7 „Изследвания и технологии“ за дейности, включващи науч-
но-развойна дейност и на Основна програма 12 „Управление на инвестиционни проекти“ за инвестиционни разходи, 
в рамките на средствата за участие в програми и проекти на ЕС, включително PESCO, съгласно установения ред и 
процедури във Вътрешните правила за бюджетния процес и финансовите дейности, Ръководството за планиране, 
програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет в отбранителните програми на МО, СППМО и Българската армия и 
ежегодните Указания за програмиране на министъра на отбраната.  

Проектните предложения по EDIDP, одобрени с решение на СВ и с осигурено финансиране, се възлагат и изпъл-
няват в съответствие със Закона за обществени поръчки (ЗОП) или на основание на предвидените изключения в него. 
Проектно споразумение, предварително споразумение (Ad-hoc Agreement), меморандум за разбирателство, договор за 
обществена поръчка, писмо за уверение (Letter of Comfort), гаранции, декларация (Letter of Declaration) и др., се под-
писват от министъра на отбраната или упълномощено от него длъжностно лице, освен когато националната процедура 
изисква друг ред. Предварително или паралелно с провеждането на процедурата за възлагане се провеждат и дейнос-
ти на междуправителствено ниво за осигуряване на подкрепа и включване на други държави членки в EDIDP проекта 
с цел изпълнение на изискванията за допустимост на програмата. Тези дейности се провеждат от ДПВ (по линия на 
военнотехническото и индустриално сътрудничество),  координирано с ДОПП, видовете въоръжени сили и СППМО, 
в рамките на техните функции, компетенции и задачи, като процесът се координира с Министерството на икономи-
ката. Заявителят/крайният ползвател на резултатите от проекта участва в дейностите по подготовката на технически 
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изисквания и спецификации в рамките на съвместни работни формати с останалите участващи държави членки. При 
необходимост от допълнителна експертиза може да се привличат експерти от компетентни структури в МО.

Постъпили заявки и проектни предложения от БОТИБ
Заявките и проектните предложения за EDIDP проекти се подготвят и представят от БОТИБ въз основа на техни 

индустриални и технологични капацитети, планове и приоритети. Те постъпват в МО чрез Министерство на икономика-
та за разглеждане за съответствие с приоритетите за развитие на отбранителни способности в МО и Българската ар-
мия.  Представителите на БОТИБ, които желаят представените от тях проектни предложения да се разгледат и оценят 
в МО за съответствие с приоритетите за развитие на отбранителните способности, в съответствие с Ръководството за 
планиране на отбраната, базирано на способности, при подаване на проектните предложения подписват декларация 
за съгласие. Предложенията се изпращат в ДПВ, която организира процеса по съгласуване и изготвяне на становища 
по тях, като за целта ДПВ проверява за съответствие на получените проектни предложения с темите одобрени от СОС 
и ги изпраща за становище от заинтересовани и компетентни структури и крайните потребители от МО, СППМО и 
Българската армия. За съответстващите проектни предложения, подкрепени с аргументирани становища, се подписва 
и изпраща писмо за интерес/писмо за намерение.  

Дирекция „Политика по въоръженията“ в МО организира разглеждането на проектните предложения на заседа-
ние на СВ, като за вземането на решение от съвета се представят становища по  компетентност от ДСП, ДПВ, ИО, 
както и от крайния потребител на продукта от МО, СППМО и БА. Становища по компетентност могат да се изискат 
при необходимост и от други структури.  Дирекция „Политика по въоръженията“  в МО информира Министерство на 
икономиката за проектните предложения, които не съответстват на темите, одобрени от СОС, и за които има отри-
цателно решение на СВ. Финансовото осигуряване на проектните предложения по EDIDP, одобрени с решение на 
СВ и планирането на необходимите финансови средства по програми за шестгодишен период се разглежда на ПС. 
Финансирането на проекти по EDIDP се планира и заявява в рамките на финансовите квоти на Основна програма 
7 „Изследвания и технологии“ за дейности включващи научно-развойна дейност и на Основна програма 12 „Упра-
вление на инвестиционни проекти“ за инвестиционни разходи, в рамките на средствата за участие в програми и 
проекти на ЕС, включително PESCO, съгласно установения ред и процедури във Вътрешните правила за бюджетния 
процес и финансовите дейности, Ръководството за планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет в 
отбранителните програми на МО, СППМО и БА и ежегодните Указания за програмиране на министъра на отбраната.   

Проектните предложения по EDIDP, одобрени с решение на СВ и с осигурено финансиране, се възлагат и изпълняват 
в съответствие със ЗОП или на основание на предвидените изключения в него. Проектно споразумение, предварително 
споразумение (Ad-hoc Agreement), меморандум за разбирателство, моговор за обществена поръчка, писмо за уверение 
(Letter of Comfort), гаранции, декларация (Letter of Declaration) и др. се подписват от министъра на отбраната или упълно-
мощено от него длъжностно лице, освен когато националната процедура изисква друг ред. Паралелно с провеждането 
на процедурата за подкрепа, включване и възлагане на изпълнението се провеждат и дейности на междуправителствено 
ниво за осигуряване на координация, подкрепа и включване на други държави-членки в EDIDP проекта, с цел изпълнение 
на изискванията за допустимост на програмата. Тези дейности се провеждат от дирекция ДПВ (по линия на военнотех-
ническото и индустриално сътрудничество),  координирано с ДОПП, видовете въоръжени сили и СППМО, в рамките на 
техните функции, компетенции и задачи.  Процесът се координира с Министерство на икономиката. Заявителят/крайният 
ползвател на резултатите от проекта участва в дейностите по подготовката на технически изисквания и спецификации в 
рамките на съвместни работни формати с останалите участващи държави членки. При необходимост от допълнителна 
експертиза, може да се привлекат експерти от компетентни структури.

Постъпили заявки и проектни предложения от държави членки на ЕС за подкрепа на EDIDP проект
Заявките и проектните предложения за EDIDP проекти постъпват в МО от други държави членки по линия на 

двустранното сътрудничество, отбранителното сътрудничество, военно-техническото сътрудничество, националния 
директор по въоръженията, националните представители в Програмния комитет за EDIDP, по линия на механизми за 
сътрудничество в EDIDP на ЕК и EDA. Те се изпращат в ДПВ, като информацията за постъпилите проектни предло-
жения се изпраща и координира с Министерство на икономиката. Дирекция „Политика по въоръженията“ организира 
процеса по съгласуване и изготвяне на становища по тях, като за целта проверява за съответствие на получените про-
ектни предложения с темите, одобрени от СОС и изпраща тези от тях, за които е установено съответствие с темите за 
становище от заинтересовани и компетентни структури и крайните потребители от МО, СППМО и Българската армия. 
За предложения, съответстващи на темите и които са подкрепени с аргументирани становища, се подписва и изпраща 
писмо за интерес/писмо за намерение.  

ДПВ организира разглеждането на проектните предложения на заседание на СВ, като за вземането на решение в 
съвета се представят становища по компетентност от ДСП, ДПВ, ИО, както и от крайния потребител на продукта от МО, 
СППМО и Българската армия. Становища по компетентност могат да се изискат при необходимост и от други структури. 
ДПВ информира съответната структура от държава членка, изпратила предложението и Министерство на икономиката 
за предложенията, които не съответстват на темите одобрени от СОС, и за които има отрицателно решение на СВ. 
Финансовото осигуряване на проектните предложения по EDIDP, одобрени с решение на СВ и планирането на необ-
ходимите финансови средства по програми за шестгодишен период се разглежда на ПС. Финансирането на проектите 
по EDIDP се планира и заявява в рамките на финансовите квоти на Основна програма 7 „Изследвания и технологии“ 
за дейности, включващи научно-развойна дейност и на Основна програма 12 „Управление на инвестиционни проекти“ 
за инвестиционни разходи, в рамките на средствата за участие в програми и проекти на ЕС, включително PESCO, 
съгласно установения ред и процедури във Вътрешните правила за бюджетния процес и финансовите дейности, Ръ-
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ководството за планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет в отбранителните програми на МО, струк-
турите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и ежегодните Указания за програмиране 
на министъра на отбраната.  

Проектните предложения по EDIDP, одобрени с решение на СВ и с осигурено финансиране се възлагат и из-
пълняват в съответствие със ЗОП или на основание на предвидените изключения в него. Проектно споразумение, 
предварително споразумение (Ad-hoc Agreement), меморандум за разбирателство, договор за обществена поръчка, 
писмо за уверение (Letter of Comfort), гаранции, декларация (Letter of Declaration) и др. се подписват от министъра 
на отбраната или упълномощено от него длъжностно лице, освен когато националната процедура изисква друг ред. 
Процесът се координира с Министерство на икономиката. Заявителят/крайният ползвател на резултатите от проекта 
участва в дейностите по подготовката на технически изисквания и спецификации в рамките на съвместни работни фор-
мати с останалите участващи държави-членки. При необходимост от допълнителна експертиза, може да се привличат 
експерти от компетентни структури.

Механизми за сътрудничество в EDIDP на ЕК и EDA
При идентифициране, иницииране, подготовка, предоставяне на подкрепа и присъединяване към проектни пред-

ложения по EDIDP МО активно ще използва специално разработените от ЕК и EDA за целите на EDIDP механизми и 
инструменти, в това число т.нар. „Мрежа на националните лица за контакт по EDIDP/EDF“ и „EDIDP Marketplace“. 

Мрежата на националните лица за контакт е създадена от ЕК по модела на „Хоризонт Европа“ – програма за НИРД 
в Европа за следващата финансова рамка 2021 – 2027 г. Националните лица за контакт комуникират директно с ЕК по 
въпроси за EDIDP и EDF и подпомагат на национално ниво различните участници – компании, малки и средни предпри-
ятия (МСП), институти, университети, при подготовка и участие в проекти в програмата. За целта националните лица 
за контакт предоставят информация и съвет, организират семинари и обучения и поддържат електронна платформа. 

В изпълнение на Решение № SB 2019/019 и Решение № SB 2019/020 на Направляващия борд (прието на 28 март 
2019 г. с писмена процедура) в рамките на EDA е зададено създаване на т.нар. „Кооперативно тържище“ (Collaborative 
EDIDP Marketplace). То предоставя на държавите-членки гъвкава, структурирана и прозрачна среда за подготовка на 
проектни предложения по EDIDP, а в бъдеще и за EDF. Ключови негови принципи са неформалния характер и добро-
волното участие на държавите членки, а държавите остават притежатели на своите проекти. За целите на EDIDP 
Marketplace EDA поддържа електронна платформа (https://ecws.eda.europa.eu) и функционален имейл (marketplace@
eda.europa.eu).

В заключение може да се посочи, че казаното дотук обхваща само механизма (принципи и процедури) за раз-
глеждане на заявки и предложения за разработване и взимане на решение за участие на МО, СППМО и Българската 
армия, както и на БОТИБ и от държави членки на ЕС за подкрепа на проекти по EDIDP, създадена с Регламент (ЕС) 
2018/1092. След приемане на регламента за Европейския фонд за отбрана (EDF) условията за участие ще бъдат други, 
различни от тези, и тогава ще бъдат разработени други съответни вътрешни правила и указания. Министерство на от-
браната, чрез дирекция „Политика по въоръженията“, ще продължи да сътрудничи с други заинтересувани ведомства 
и организации за създаване и организиране дейността на Междуведомствения механизъм за участие в EDIDP/EDF. 
За тази цел ще се използват и други подходящи и свързани възможности, като например на Индустриалния форум. 
Това неминуемо ще промени в по-малка или по-голяма степен дадената тук информация и дадените  указания ще 
бъдат променени и допълнени, отчитайки допълнителните изискванията за функциониране на Междуведомствения 
механизъм. Въпросите за статута и отношенията на държавите членки, подкрепящи EDIDP проекти, и участниците в 
консорциумите по отношение на финансирането, собствеността върху крайния продукт, интелектуалната собственост 
и експортния контрол ще бъдат включени в съответните съпътстващи документи, като проектно споразумение, пред-
варително споразумение (Ad-hoc Agreement), меморандум за разбирателство, договор за обществена поръчка и др., 
които бяха посочени в настоящето изложение.

1. „Вътрешни правила относно реда за участие на МО, СППМО и БА по проекти на EDIDP“, проект, 2020 г. [Vatreshni 
pravila otnosno reda za uchastie na MO, SPPMO I BA po proekti na EDIDP, proekt, 2020];

2. Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета (Регламента) от 18.07.2018 г. [Reglament (ES) 
2018/1092 na Evropejskia parlament I na Saveta (Reglamenta) ot 18.07.2018].



Тероризмът, а също така и неговите последици се явяват един от основните и най-опасни проблеми, с които се 
сблъсква съвременният свят. Това явление в една или друга степен засяга както развитите общества, така и раз-

виващите се страни. Реалността на настоящето се явява фактът, че тероризмът заплашва сигурността на повечето 
страни, като носи със себе си огромни политически, икономически и морални загуби. Негови жертви могат да бъдат 
всяка държава и всеки човек.

В съвременните условия се наблюдава ескалация на дейността на екстремистки настроени лица, групи и орга-
низации, усложнява се характерът, нарастват остротата и антихуманните последици на терористичните актове. Све-
товната общност е озадачена от ръста и активността на тероризма, което се обуславя от многочислените жертви и 
огромните материални загуби, които нанасят терористичните актове. Те се характеризират с широк размах, отсъствие 
на ясно изразени държавни граници, наличието на връзки и взаимодействия на различни международни терористични 
центрове и организации.

Република България има разработена политика и стратегия за националната сигурност, в която се посочват нацио-
налните интереси, необходимите условия и предпоставки за тяхното реализиране, чрез неутрализиране на рисковете 
и заплахите за страната и на нейните граждани. Динамиката на съществуващите и на възникващите нови заплахи 
(тероризъм, локални конфликти, масови безредици, природни бедствия, климатични аномалии, аварии, екокатастрофи 
и др.) налага ново степенуване на приоритетите в политиката за сигурност. Налага се необходимостта от включване на 
цялостния институционален потенциал на обществото, прилагане на нови форми на взаимодействие между държава-
та, бизнеса и неправителствения сектор, каквото е публично-частното партньорство. (Балева, 2013) Разширяването на 
социалния обхват на политиката за сигурност поставя нови предизвикателства пред институционалната координация 
по вертикала и хоризонтала на йерархичните връзки за управление. Необходимо е институциите и техните структурни 
звена да действат като интегрирани компоненти на системата за национална сигурност.

Развитието на интеграционните процеси в ЕС и трансатлантическото сътрудничество имат важно значение за 
уреждане на основните международни въпроси. Асиметричните заплахи (особено международният тероризъм и раз-
пространението на оръжия за масово унищожение), регионалните конфликти, киберпрестъпността и трансграничната 
организирана престъпност оказват съществено влияние върху средата за сигурност в глобален и регионален мащаб.

Тероризмът е сериозна заплаха за глобалната сигурност. Регионалните конфликти, икономическите и финансови-
те кризи изострят допълнително тази заплаха. Терористичните организации децентрализират структурите си, разноо-
бразяват начините на действие и умело се внедряват в демократичното общество, което затруднява тяхното неутрали-
зиране. Възможностите за използване на радиоактивни материали, токсични вещества и биологични агенти, както и за 
достъп до информационни бази от данни и технологии за терористични цели се увеличават.

Средата за сигурност придобива особено значение за процесите в обществото и живота на гражданите. Наблюда-
ва се все по-голямо нарастване на взаимната зависимост между личната, националната и международната сигурност.

Средата за сигурност е съвкупност от динамично променящи се външни и вътрешни условия, в които държавата 
функционира, реализира политическите си приоритети и защитава националните си интереси, а обществото и отдел-
ният гражданин съществуват и се развиват.

При отчитане на динамиката на средата за сигурност се изработват националните и секторните приоритети и 
политики за сигурност, насочени към защитата на националните интереси и респективно към защитата на населението 
и критичната инфраструктура.

Състоянието и промените в средата, от една страна, са източник на възможности за реализация на национални 
интереси, а от друга, те са генератор на рискове и заплахи.

Симулационните възможности на информационните системи могат да позволят откриване на зараждащи се инци-

ЗАЩИТА НА ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА  
ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ

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. 
Очертани са спектърът от терористични въздействия върху ключови инфраструктурни обекти, както и механизмите на 
противодействие на всички нива от заинтересованите страни.
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денти, рискове и заплахи. Наблюдението на средата за сигурност изисква обработка на голям обем данни. Въз основа 
на тази информация се дава възможност да се генерират различни ситуации и заплахи като тероризъм, локални кон-
фликти, масови безредици, природни бедствия, климатични аномалии, аварии, екокатастрофи и др.

Основен инструмент за опознаване на ситуацията е моделът на средата за сигурност представен на фигура 1. 
Чрез него се анализират и синтезират постъпващите данни за обстановката. Изграждането и поддържането на текущ 
модел на средата за сигурност в реално време ще даде възможност за изготвяне на адекватна реакция. 

Структурата, представена на фигурата, представлява типово съдържание на модела на националната среда за 
сигурност. Функционално, моделът е разделен на три слоя – (А) физикогеографски, (Б) инфраструктурен и (В) си-
туационен. Слоевете се изграждат един върху друг, като физикогеографският съдържа гео-информационна картова 
подложка, която освен карта с координати служи като основа за визуализиране на физическата картина на средата. 
Върху първия слой се разполага модел на системата от инфраструктурни мрежи в страната – транспортна, енергийна, 
информационна, заедно с населени пунктове, потенциално опасни обекти и др. Вторият слой служи за основа на 
третия – обектите от защитаваната инфраструктура се изобразяват заедно с параметрите на текущото си състояние, 
които може да включват: работно състояние; състояние на защитата; степен на заплаха и други. Всеки един от трите 
слоя служи като подложка за сливане на допълнителни данни, постъпващи по няколко канала за текущата обстановка, 
които характеризират националната среда за сигурност в текущия момент.

Към момента тероризмът се определя като вид обществен конфликт, явление в обществения живот. Различава 
се от обикновената криминална престъпност по своите цели. Целта на тероризма не се постига с резултата, получен 
вследствие на извършването на едно или повече престъпления. Много експерти в областта на тероризма го харак-
теризират като „насилие с политически цели”, „насилие за осъществяване на политически, религиозни и етнически 
стремежи”.

Фиг.1. Модел на национална среда за сигурност

Съществуват множество определения за тероризма, но в многообразието се откриват общи черти, като заплаха 
или употреба на насилие или политическа (идеологическа) мотивация. Въз основа на резултатите от изследването на 
тероризма и дефинирането на това понятие може да се приеме определението, че тероризмът е политически мотиви-
рана дейност, инкриминирана от вътрешното и международното право, използваща насилие за постигане на целите си.

Може да се добиви, че тероризмът засяга пряко или косвено не само конкретната жертва (обект) на престъпния 
акт, но и неопределен брой лица (обекти), които не са преки участници в конфликт.

За избягване на грешки в определянето на един или друг акт на насилие като терористичен е необходимо да се 
направи характеристика на отделните части на даденото определение и да се разграничи тероризмът от другите явле-
ния в обществения живот, при които се използва насилие – криминална и организирана престъпност, законна употреба 
на сила от държавните органи, партизанска борба и война.
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В зависимост от територията, на която действа, тероризмът се определя като:
Вътрешен – ограничава действието си на територията на една държава, провежда се от гражданите на една 

страна срещу гражданите на същата страна.
Международен – провеждат се терористични актове на територията на две или повече страни, включва граж-

дани на различни държави, формира се в резултат на идеологически въздействия (политическо, религиозно и др.).
В зависимост от идеологическата насоченост тероризмът се дели на лявоекстремистки и дясноекстремистки.
Лявоекстремистки тероризъм – характеризира се със стремежа да се разруши капитализмът като система. 

Той се подразделя на марксистко-ленински, маоистки, интернационален, анархистки и др.
Най-опасен е тероризмът на маоистката идеологическа основа. Целта е създаване на държава, сходна с тази 

на „Червените кхмери” в Камбоджа през 70-те години.
Характерни черти на ляво екстремисткия тероризъм са елитно членство – почти изцяло слоевете на инте-

лигенцията – студенти, преподаватели; здрави, дълбоко законспирирани структури; дългосрочни програми; гръмка 
революционна фразеология. Обекти на техни терористични актове са ръководният политически елит, военни и др.

Най-характерни представители на ляво екстремисткия тероризъм са RAF (фракции на червената армия) – Гер-
мания, действаща до 1992 г., BR (Червени бригади) – Италия, AD (Пряко действие) – Франция, Революционни ядра 
– Германия, 17 ноември – Гърция, Сияйна зора и Тупак Амару – Перу, Антиимпериалистическо ядро за съпротива на 
името на Надя Шебадах – Германия.

Левият тероризъм се активизира при изостряне на вътрешни политически и социално-икономически кризи.
Дясноекстремистки тероризъм, се характеризира с ярко изразено политическо насилие; масовост на жертвите; 

ограничена динамика във времето; антисемитизъм и расизъм. Той се дели на неофашистки и неонацистки; национа-
листически; контра сепаратистки. Представители на дясноекстремисткия тероризъм са организациите „Федерация за 
национално и европейско действие” – Франция, „Италианско социално движение” – Италия, „Юни-78” – Гърция, „Сиви-
те Вълци” – Турция, „Ескадрони на смъртта” – Салвадор, Бразилия, Аржентина и др.

Дясно екстремисткият тероризъм се активизира при наличие на възможност либерални и леви сили да взе-
мат политическата власт.

Религиозно-политически тероризъм (клерикално-политически):
От началото на 80-те години той е най-активен. Осъществява се по причина на принципно несъгласие с господ-

стващите норми и отношения. Съществуват няколко направления:
– мюсюлманско-сунитски – „Мюсюлмански братя” – Египет;
– мюсюлманско-шиитски (проирански) – „Хизбулах”, „Ал джихад, Ал ислами”, „Въоръжени ислямски групи” – 

Алджир;
– националистически-религиозен – палестински и кюрдски терористични организации;
– секстантски – „Аум Синрикьо” – Япония, „Бандата на Менсън” – САЩ;
– християнски религиозно-политически тероризъм – „Християнски милиции” – САЩ;
– европейски религиозно-политически тероризъм – действат предимно в Израел „Ках”.
Повечето от тези организации са международни и са подпомагани от държавни организации на страните от 

Близкия и Средния изток или от частни лица.
В зависимост от националната насоченост тероризмът може да се класифицира като сепаратистки и контра-

сепаратистки:
Сепаратистки тероризъм (национален) се характеризира с висока устойчивост, сравнително широка под-

крепа от населението, стремящо се към независимост, военизирани структури. Основни сепаратистки организации 
в Европа са IRA (Ирландска републиканска армия) – Великобритания, ETA – Испания, PKK (Кюрдска работническа 
партия) – Турция, „Фронт за освобождение на Кориска” – Франция. Съществуват тенденции за преминаване от ниво на 
изолирана терористична дейност към партизанска война.

Контрасепаратистки тероризъм се противопоставя на действията на сепаратистките организации. Същест-
вуват и терористични организации, чиито възгледи преливат от леви в десни в сепаратистки или др.

В зависимост от географките райони и националната принадлежност на членовете на терористичните форми-
рования тероризмът се класифицира като арабски, фундаменталистки, сикхиски, чеченски и др.Ако терористичните 
организации подкрепят държави, прието е тероризмът да се нарича държавен. Така актовете са продължение на дър-
жавната вътрешна и външна политика на дадена страна. В зависимост от средата (обектите), където се извършват 
терористичните актове, тероризмът се характеризира като въздушен, морски, транспортен. В зависимост от сред-
ствата, които се използват за извършване на терористичните актове, тероризмът често се дели на ядрен, химически, 
биологичен, кибер, телефонен и др. В много изследвания тероризъм с употреба на оръжия за масово поразяване се 
класифицира като „неконвенционален”, „мега тероризъм”, „супер тероризъм” или „катастрофален тероризъм”.

Ядреният тероризъм се основава на използването или заплахата от използването на ядрени оръжия, ядрени 
технологии и отпадъци от ядрени технологии („мръсна бомба”) за извършване на терористичен акт. Ядрените оръжия 
са с безпрецедентна разрушителна способност, с която се превръщат в много подходящи за осъществяване целите на 
множество терористични организации.

Съставено е определение за понятието „ядрен тероризъм”: „Съвкупност от намерения и дейности на отдел-
ни лица или групи от лица за придобиване на работоспособно ядрено устройство и последващото му използване за 
упражняване на натиск и заплаха за постигане на декларирани политически, социални и други цели”.

Основен проблем на заплахата от ядрен тероризъм е прилагането на двоен стандарт. Особено отчетливо това 
се откроява в поведението на петте ядрени сили – САЩ, Русия, Великобритания, Франция и Китай, които нямат наме-
рение да съкращават своите ракетноядрени арсенали. Стратегическите ядрени оръжия са в основата на политиката 
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на сплашване и на възпиране на потенциални агресори. С това проектът за безядрен свят се превръща в химера и 
надпреварата в тази област се засилва още повече.

Химическият тероризъм включва употребата на химически оръжия за извършване на терористични актове. Хи-
мическото оръжие се определя като оръжие за масово поразяване, базиращо се на действието на токсичните свойства 
на бойните отровни вещества, съчетано със средствата за тяхното използване, прекурсори на бойни отровни вещества 
(химически реагенти, участващи в различни стадии на производство на токсични химикали), както и токсични химика-
ли (всеки химикал, способен чрез своето въздействие върху жизнените процеси да предизвика смърт или да нанесе 
трайна вреда на живите организми). Химическото оръжие притежава широк диапазон на действие. Според характера, 
степента и продължителността на поразяване може да е вредоносно за жива сила, почвена покривка, водно простран-
ство и атмосфера.

Пример в историята на химическия тероризъм са действията на японската терористична организация „Аум”, 
още известна като сектата на Аум Шинрикио, която през 1995 г. извършва обгазяване на токийското метро с невропара-
литичен газ, зарин. Жертви са 10 души и 5000 ранени. Разследванията показват, че терористите по легален начин са се 
сдобили с технологии и изходни вещества за производство на бойното отровно вещество. Същата година в Оклахома 
(САЩ), е извършен терористичен акт, причинил смъртта на 169 души. Други два терористични акта са извършени в 
Йокахама с газ фосген. (Марков, 2013)

Определението за „биологически тероризъм” е формулирано по следния начин: „Осъществяване на терорис-
тична дейност посредством бактериологични (бактерии, вируси, рикетсии, гъби и техни производни токсини) оръжия”. 
Под този тип оръжие следва да се разбира оръжие за масово поразяване, чието действие се основава върху използ-
ването на различни живи организми или токсични биологични продукти, способни да предизвикат болест или смърт 
на човека, животните или растенията. Бактериологичните оръжия са известни още като „атомна бомба на бедните”, 
поради простотата на изготвяне, съхранение и използване, а и заради малката си стойност. Биологичното оръжие е 
признато за едно от най-жестоките и антихуманни средства на въоръжената борба (респективно като терористично 
средство), поради което разработването, производството, използването и натрупването на запаси от бактериологични 
средства за оръжие са забранени с различни международни актове.

По-голямата част от болестотворните микроби са едноклетъчни организми, които нямат цвят и мирис, раз-
множават се много бързо и са характерни с малките си размери, измервани в микрони или милимикрони. Хората и 
животните могат да бъдат поразени чрез вдишване на заразен с бактериални средства въздух, чрез попадане на 
болестотворни микроби и токсини в слизестите обвивки и наранена кожа, чрез ухапване от заразени преносители, 
употреба на заразени хранителни продукти, фураж и вода, допиране до заразени предмети, разрязване от парчета 
от бактериални боеприпаси, както и при допир с инфекциозно болен. Към контагиозните заболявания спадат чумата, 
холерата и вариолата. Неконтагиозните заболявания включват бруцелоза, шап, туларемия. Някои заболявания  като 
петнист тиф, японски енцефалит, жълтата треска се предават чрез преносители (въшки, комари, кърлежи и др.). Бакте-
риалните средства се използват за бойни цели във вид на бактериални (микробни и токсични) рецептури. За ликвиди-
рането на огнищата на поразяване от бактериологичното оръжие се провеждат разузнаване, обявяване на карантина 
в района, санитарна обработка, дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Терористичните групировки провеждат акции след сравнително задълбочена подготовка със стремеж да по-
стигнат максимална внезапност. В редица теоретични разработки на терористи са формулирани препоръки за провеж-
дане на операции. Основни точки от подготовката могат да бъдат: съставяне на плана на конкретната акция; опреде-
ляне на силите и средствата; подготовка (включително и разузнаване); изпълнение на акцията; баланс – своеобразен 
анализ на резултатите. Могат да се направят общи изводи за хода на терористичните операции. Първо се избира 
обектът на терористичен акт.

Обектите на левите и сепаратистките групировки са строго набелязани и условно могат да се разделят на 
символични цели – унищожаване на човек или имущество, считано за враг на групировката, и прагматични цели 
– чието нападение има за цел да облагодетелства терористичната групировка. – банкови обири, отвличания за откуп, 
нападения на оръжейни и други складове, обекти от инфраструктурата и критичната инфраструктура.

Десните групировки се характеризират с произволен избор на обект с цел да се създаде напрежение в обще-
ството, да се компрометира правителството, да се предизвикат общи репресии. Този избор е характерен и за терорис-
тични организации, създадени на религиозна основа. Терористичните актове в Израел, Русия, България и други държа-
ви засягат случайно намиращите се на мястото граждани. Този вид организации избират възможно най-беззащитните 
обекти – случайни граждани, деца намиращи се на улицата, автобуси, влакове и др.

Терористичните акции могат да се класифицират в 3 вида спрямо основната им цел:
– основни, чиято цел е ликвидиране и/или отвличане на лица;
– спомагателни – за снабдяване с финансови средства, оръжие и екипировка чрез въоръжени грабежи, кражби 

и др.;
– за освобождаване на съмишленици от затвори, чрез нападение на затвор или чрез задържане на заложници 

и поставяне на условия на държавните органи.
Инфраструктурата обобщава условия и средства за икономическо развитие и стопанско-социален просперитет 

на обществото. (Балева, 2016)
За запазване на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти при извънредните условия на риска 

и кризата (включително и терористични актове), те се класифицират според своята жизнената важност за обществото 
и се определят като “критични”. Съгласно Директива 2008/114/ЕО на Съвета на ЕС от 8 декември 2008 г. се дава опре-
деление за „Критична инфраструктура - означава елемент, система или части от нея, намиращи се в държавите член-
ки, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, 
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сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване 
би имало значителни последици в дадена държава-членка в резултат на невъзможността да се запазят тези функции”. 
Тази Директива определя „установяването и означаването на европейските критични инфраструктури, и оценката на 
необходимостта от подобряване на тяхната защита”. В нейния обхват са включени общо 11 сектора: „Енергетика”; 
„Информационни и телекомуникационни системи”; „Водни ресурси”; „Хранително-вкусова промишленост”; „Здраве-
опазване”; „Финанси”; „Правен ред и безопасност”; „Публична сфера”; „Транспортна система”; „Химическа и ядрена 
промишленост”; „Космически системи и проучвания”.

Тази директива намира отражение в Българското законодателство („Закон за защита при бедствия”) като се 
дава определение за „критичната инфраструктура” – „система или части от нея, които са от основно значение за под-
държането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социал-
ното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последи-
ци за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции”.

Стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България, 
се определят от Министерския съвет в единен списък по предложение на съответните министри или ръководители на 
ведомства. Тези обекти и дейности са част от критичната инфраструктура на страната. За да бъде един обект включен 
в списъка на критичната инфраструктура, е необходимо да осигурява една или повече жизненоважни функции на дър-
жавата. В този смисъл тези жизненоважни услуги, продукти и ресурси се определят като критични, а инфраструктурите 
или начините, чрез които се доставят, придобиват критична роля за обществото, поради което се наричат „критични 
инфраструктури”.

Стратегически обекти и дейности от значение за националната сигурност в Република България са администра-
тивни, промишлени, транспортни или комуникационни обекти, свързани с националната сигурност, от чието нормално 
функциониране и изпълнение зависят дейността на органите на държавното управление и работата на основните отра-
сли на икономиката. За определяне на инфраструктурите и обектите за критични, първоначално се извършва секторен 
и подсекторен подбор. Той се извършва на базата на техническите и/или функционалните признаци на инфраструкту-
рите и обектите, като се отчитат специфичните характеристики на секторите и подсекторите.

Секторите, подсекторите и съответно обектите на критичната инфраструктура на България се определят от 
„Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и 
оценка на риска за тях”, приета с ПМС № 256 от 17 октомври 2012 г.

Критичната инфраструктура на Република България включва почти всички сфери на стопанския живот на стра-
ната, които имат пряко отношение към сигурността на гражданите. Секторите, в голямата си част, са доста обширни.

При потенциално въздействие и/или унищожаване на даден обект и/или инфраструктура може да се дефинират 
условно няколко критерия за установяване на критичните инфраструктури и обектите, като към тях се включват:

● Потенциален брой пострадали - за пострадали се смятат загинали или ранени хора. Няма ограничение 
във времето за отчитане на пострадалите. За ранени се смятат всички лица, които имат нужда от повече от 24 часа 
хоспитализация;

● Потенциални икономически последици - оценява се значимостта на възможните икономически загуби, вло-
шено качество на услуги, последици за околната среда, каскадни ефекти. Загуби на обект, когато не оказват влияние 
на цялата икономика и когато има наличие на алтернатива в страната не се взимат предвид.

● Потенциални обществени последици оценяват се по три подкритерии:
– Въздействие върху общественото доверие (загуба на доверие за справяне със ситуацията);
– Физическо страдание (недостиг на вода, храна, енергия, здравни услуги);
– Нарушаване на ежедневния живот (пътуване, комуникация, разплащателна сметка, информационни ресурси).
Ако един от критериите е изпълнен, то обектът е от критичната инфраструктура.
Във все по-глобализиращият се свят, неподготвен напълно за справяне с предизвикателствата от нараства-

щите терористични заплахи, е необходимо да се отдели внимание и да се работи задълбочено и трайно в посока на 
намиране и прилагане на най-адекватните мерки за противодействие на нарушаването на функциите на критичната 
инфраструктура и ефективни механизми за превантивна и последваща защита. Установяването на ефективни меха-
низми, мерки и системи за защита на критичната инфраструктура е комплексен процес, който следва да се предхожда 
от осъществяване на адекватна оценка на 4 съществени фактора:

Уязвимост на инфраструктурата – необходима е точна преценка за степента на уязвимост на всеки тип кри-
тична инфраструктура и степента ѝ на податливост на терористични атаки и увреждания вследствие на тях.

Риск – необходима е точна преценка на риска – вероятността критичната инфраструктура да бъде атакуваната/
увредена.

Смекчаване – необходима е оценка и идентифициране на адекватни мерки за намаляване на уязвимостта на 
инфраструктурата, с цел, доколкото е възможно, да бъде елиминиран или намален рискът от нарушаване на функции-
те на инфраструктурата и от нейното увреждане.

Защита – необходима е професионална оценка и идентифициране и въвеждане на подходящи механизми за 
защита от увреждания на критичната инфраструктура, мерките трябва да отчитат конкретните специфики на критична-
та инфраструктура и да се използват по най-пълноценен начин възможностите на напредналите съвременни техноло-
гии и най-новите софтуерни и технологични достижения и решения. (Марков, 2018) Защитата на тези обекти и дейности 
включва контрол на организацията на физическа защита (охрана) на обектите, включително с оглед противодействие 
на заплахи от терористичен характер, оказване на съдействие на ръководителите на обектите и на възлагащите стра-
тегически дейности при идентифициране и оценка на потенциални заплахи, насочени срещу обектите и дейности от 
значение за националната сигурност. (Марков, 2019)
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Дейността по защитата на обекти е непрекъсната дейност, протичаща в нормална и в усложнена обстановка, и 
в тази дейност могат да бъдат ангажирани всички държавни институции. Защитата на обектите се осъществява в две 
направления: информационна защита и физическа защита (охрана).

Информационната защита е дейност за наблюдение и разкриване на замислени или осъществени посе-
гателства срещу националната сигурност. Министерството на вътрешните работи (МВР) взема основно участие при 
организиране и осъществяване на физическата защита на обектите от национално значение, като изпълнение на 
една от основните му дейности.

Охраната на обект е дейност за осигуряване на нормалното функциониране и целостта на определен обект 
чрез комплекс от мероприятия за контролиране на обстановката в охраняваната зона с охранителен състав, от екипи 
с ръководители, които имат за задача да извършват анализ на обстановката, анализ и оценка на риска, да предвидят 
възможните начини за нападение и тяхното неутрализиране, оптимално разполагане на силите и средствата и подхо-
дящи тактически способи за охрана на обектите.

Отбраната на обект е част от охраната като комплекс от тактически действия и способи за отразяване на атака 
срещу охраняван обект и недопускане проникването на нападатели на територията му. Отбрана на обект се предвижда 
в случаите, когато той е застрашен от терористичен акт или нападение с подобен характер.

Ефективната защита на стратегическите и особено важни обекти, както и на обектите от национално значение и 
критичната инфраструктура, гарантира до голяма степен националната сигурност на Република България. Обектите от 
инфраструктурата на страната са част от глобалната инфраструктура на европейския континент, която представлява 
постоянно усъвършенствана високотехнологична система.

Едно от предизвикателствата на националната сигурност се явява тероризмът, а също така и неговите последи-
ци. Това явление в една или друга степен засяга както развитите общества, така и развиващите се страни. Реалността 
на настоящето се явява фактът, че тероризмът все повече заплашва сигурността на повечето страни, носи със себе си 
огромни политически, икономически и морални загуби.

Трябва да се отбележи, че във връзка с обема на тази работа останаха недостатъчно изяснени някои въпроси, 
които представляват интерес в контекста на разглеждания проблем. Въпросите за появата на самия феномен ислямски 
тероризъм, неговите политически, социални и идеологически предпоставки; финансирането на дейността на талибаните 
и Ал-Кайда след санкциите, предприети от Съвета за сигурност на ООН през 1999 и 2000 г.; влиянието на средствата за 
масова информация в популяризирането на идеологията на тероризма и екстремизма и др.
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Самият термин „киберпространство“ произтича „очевидно“ от сливането на термините „кибернетика“ и „простран-
ство“. Иска ни се да мислим, че това е метафорична абстракция, която удобно се ползва от философите (но повече, 

от журналистите) докато разказват за несъществуващото пространство на глобалната мрежа1. (Gozzi, 1994) Оказва 
се, че метафората е твърде „жива“ – нещо, което повечето хора намират за смущаващо (https://www.technopedia.com). 
Проблемите на киберпространството са много още от самото начало.

Киберпространството е обозначено като термин от писателя фантаст и баща на киберпънк жанра Уилям Гиб-
сън2. (Gibbson, 1984) Това откритие или именуване става почти случайно, но се намества трайно в публичния говор. 
Различните хора виждат различни неща в „кибер-“ на киберпространството. Отдалечено, семантиката на „кибер-а“ на-
помня за управление и това не е случайно. На гръцки „η κυβέρνηση“ означава правителство, a „κυβερνώ“ – управлявам 
като глагол. Кибернетиката от самото начало е зададена като теория за автоматичното управление. То, на свой ред, 
бива извършвано в автоматична среда.

Има математично очарование в начина, по който електронните изчислителни машини повтарят еволюцията 
на човешкия вид. Киберпространството се формира от електронните мрежи по начина, по който колективният разум 
формира човешката култура. Нещо повече, те са тясно взаимосвързани. Дълбоко погрешно е разбирането за кибер-
пространството като форма на ескапизъм. Самото киберпространство е неделимо свързано с „условно“ реалния свят, 
който вече не може без него.

Друго съществено заблуждение е, че киберпространството е съвременен феномен. Всички досегашни човешки 
култури притежават концепция за невидимия свят3 (Nicols, 2020) (свят на сънищата). В нашето забързано ежедневие 
забравяме за него или го мислим за детски приказки, докато нещо не излезе отвътре и ни напомни за своето съществу-
ване. И се чудим за какво са ни математиката, правото и икономиката – всички те – продукт на невидимия свят. 

Азбучната молитва на Константин Преславски (IX в.) започва така:
Аз се моля Богу с тия думи,
Боже – светороче, що създаде
Видим свят и дивен свят невидим...

Скритият свят преди компютрите
Във всички човешки култури/общества/групи е дълбоко застъпена вярата в свят, който е скрит за нормалните 

човешки сетива и разбиране. Тази идея приема много различни форми. Без далеч да сме изчерпателни, ще засегнем 
само някои от тях. Примитивните общества, които живеят в затворени групи, имат ясно изразено разделение между 
дома/селото, от една страна, и всичко, което е отвън – от друга. Целият Космос е невидим, но домът е опора в него. 
За членовете на тези общества4,5, около видимия свят се разполагат още много невидими слоеве. С развитието на 
културата този модел се усложнява много, като всяко място си има свой genius loci (от лат. дух на мястото). Образите 
от скрития невидим свят населяват митовете и легендите на всички култури. Навсякъде се появява особена категория 
хора – шамани, жреци – всички, които осъществяват връзка между невидимия свят и света на хората. Отново от ла-
тински, religare означава свързвам.

Появата на градовете, а по-късно и на по-големите държави (в много езици, като испански и немски, думите за 
град и държава са едни и същи), води до по-нататъшна стратификация на невидимия свят. Появяват се специфични 
субкултури, всяка със свой идеен багаж и невидим свят. Появява се ново разделение – веднъж имагинерни невидими 
светове, а от друга страна, тайни общества и престъпни групи, скрити от публичното внимание. Всяко едно човешко 
същество оставя културни следи върху физичната реалност. Появата на писмената култура обогатява тяхното информа-
ционно съдържание и води до по-бърз информационен обмен. Това е емергентен (спонтанен)6 (Huizinga, 1949) процес, 

МАТЕМАТИЧНИ ПОДХОДИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ  
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който започва със скалните рисунки на първите хора.
От особен интерес са обществата, в които се развива мащабна морска7 (Lavery, 2013) и сухоземна търговия. 

Великите цивилизации от бронзовата ера, античното средиземноморие, Пътят на коприната – във всички тях можем 
да проследим как информационния обмен – а търговията преди всичко е това – създава културно многообразие, което 
разширява границите на невидимия свят.

Докато повечето обитатели на невидимия свят са антропоморфни (човекоподобни), а локациите – икоморфни 
(домоподобни) – по този начин невидимия свят е достъпен за човешко разбиране, то математиката заема последващи 
нива на абстракция8. Първоначално това са отделни групи свързани понятия, обединени от обща същност. Впослед-
ствие се оформят отделни математични дисциплини – аритметика, геометрия, алгебра и т.н.

Къде около нас се намира математиката? Доколко е реална? Математиката е абстрактен емергентен феномен 
в човешката култура, който започва да разкрива метасвойствата на невидимия свят. Когато познаваме математиката, 
ние се докосваме до скритата структура на невидимата метареалност.

В началото на XX век бележити учени, като Теяр дьо Шарден и Владимир Вернадски в дискусии помежду си 
– Вернадски чете лекции по геохимия в Сорбоната, на които присъства и Т. дьо Шарден – създават концепцията за но-
осферата или (сферата на разума), която в резултат на еволюцията възниква върху земната биосфера9. Идеята за но-
осферата се преплита забележително с идеите за управление на природата от човека и за насочена еволюция. Всичко 
това отразява дълбокия научен позитивизъм от началото на XX век и т.нар. ера на Научно-техническата революция 
(НТР). Добросъвестното заблуждение на блестящите умове, като дьо Шарден, ле Роа и Вернадски не им позволява да 
видят тъмната страна на ноосферата.

Кибернетика и киберпространство
Не можем да изучаваме киберпространството, без да вземем под внимание кибернетиката. Формално, киберне-

тиката е изкуство/наука за управлението. Пръв използва този термин още Андре-Мари Ампер през първата половина 
на XIX век [„Бъдещата наука за управлението ще се нарича ‚la cybernètique‘...“, Ampère A. M. (1843)] в смисъл на учение 
за държавното и административно управление. Съвременен смисъл на думата придава Норбърт Винер във фундамен-
талния си труд Cybernetics or Control and Communication in Animal and the Machine. 

Още с появата си, кибернетиката на Винер носи редица критики, някои от които идеологически оцветени. Тряб-
ва да отбележим, че има и смислени критики, които се свеждат до това какви са ограниченията на кибернетиката? 
(https://aabad.livejournal.com/20828.html [retrieved Oct 12th 10:39 EET-Summer). В крайна сметка кибернетиката е наука 
за управляемите системи. Кои системи са управляеми?10 (Wiener, 1948) Оказва се, че когато управляеми системи за-
почната да комуникират, в тях започват да се проявяват емергентни свойства. Киберпространството се появява на 
границата на кибернетиката – тогава, когато по новоизградената „глобална паяжина“ започват да протичат по-сложни 
идеи и мисли.

Игри и киберпространство
В света на възрастните е обяснимо дълбокото желание да се противопостави сериозността на ежедневието на 

безгрижните детски преживявания. Ето защо, на играта се гледа като на нещо несериозно. Въпреки това, Хьойзинга в 
Hommo Ludens доказва, че цялата човешка култура, в своето многообразие, е преплетена мрежа от игри. Именно тези 
игри са начинът, по който невидимият свят се проектира върху материалната реалност.

Глобалната мрежа дава нови скорости и хоризонти за игрите. За традиционния спорт това е нова публика с 
глобална аудитория. От друга страна, развитието на компютрите води до истинска революция в настолните игри, в 
това число възникват съвсем нови компютърни мрежови игри с възможности за интерактивност. Интернет пренася ма-
гичния – по Хьойзинга – свят в глобалната мрежа. По този начин, като електронен отпечатък на невидимата ноосфера, 
възниква киберпространството. Фикцията заема важно място, подкрепяна от творческия импулс в изкуството. По този 
начин се ражда киберпънкът11 като особен вид антиутопичен свят на технотрилъри. Чистите литератори виждат във 
фантастиката ескапизъм и, за тях, кибер-светът е ограничен. Това не е така. Киберпространството и киберсветовете в 
него са резултат на творчески процес и са безкрайни. Единствено фантазията е предел за тях.

Формални системи в основата на математиката
Всички съставни елементи на невидимия свят/светове, се свеждат до това, което математиците наричат „фор-

мална система“12. Тази концепция е „сърцето“ на самата математика.
Понастоящем, формализмът, в математико-логически смисъл, е един от подходите (или школите) във филосо-

фията на математиката. Като такъв, той се развива от Давид Хилберт13 и неговите последователи. Класическата логика 
ни възпира да обхванем цялата красота на  формализма (https://plato.stanford.edu/entries/mathematics-inconsistent/ - Oct 
12th 2020, 10:57 EET-summer), защото там, където има противоречие, логиците виждат граница. Тази граница, обаче се 
явява интерфейс между отделните формални системи, т.е. между „световете“ в киберпространството.

Всички формални системи се делят на два съществено различи вида: пълни по Тюринг и непълни (Penrose, 1989). 
В първите е възможна рекурсия, а във вторите – не. Рекурсивните системи могат да играят роля на мостове, между раз-
лични локации в невидимия свят (в Киберпространството).

Еволюцията на изчислителните системи и техните приложения удивително напомня на еволюцията на човеш-
кия разум14. (Стоев, 2013) Това подобие се проявява не само в еволюцията на отделните биологични индивиди, но и 
като цялостното многообразие от човешки култури. Появата на Интернет е фактическо продължение на идеите на дьо 
Шарден и Вернадски за ноосферата. Един от основните резултати на тази еволюция, е появата на човешкия език в 
качеството му на формална система. Именно езикът е първата стъпка на човечеството към невидимия свят, т.е. към 
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времето на сънищата в примитивните култури (Nicols, 2020) на ловците събирачи. Вторичното взаимодействие на 
хората със собственото им влияние върху жизнената среда постепенно води до появата на писменост. Появата на 
компютрите е следващата стъпка в еволюционната спирала, а Интернет идва вече на четвърто ниво. Забележител-
ната книга на Хьойзинга Hommo Ludens показва цялата човешка култура като мрежа от взаимносвързани игри без да 
се задълбочава в математиката на тази теза. От гледна точка на математиката, игрите, които са пълни в смисъла на 
Тюринг, са еквивалентни едни на други и тяхната рекурсия открива безкрайни възможности. 

В този смисъл, мета-реалността или киберпространство могат да се моделират, като безкрайно поле за Го 
(стратегическата игра на Далечния изток), върху което двама играчи редят камъчета (най-малко). Това е математично-
то виждане за киберпространството. Но защо играчите трябва да са двама? Един не е ли достатъчен? Ако светът бе 
класически във физичен смисъл, един играч щеше да е достатъчен. Квантовият характер на Вселената изисква обаче 
играчите да са най-малко двама. 

От тук нататък, всяко написано слово е моментен отпечатък на невидимата реалност. Отпечатъкът може да е 
локален и моментен, но той е част от цялото останало писмено слово, т.е. с невидимата реалност. Всичко това има 
много сериозни последствия за разбирането на заобикалящата ни реалност.

Вместо заключение: публично възприятие на киберпространството
Съвременните доктринални документи, които формират политиките от обществен интерес, са продукт на съ-

временното открито общество и са продукт на публичен дебат (или поне официално имат претенции да са такива). По 
този начин, те отразяват общественото разбиране за отделни елементи от (средата за сигурност) жизнената среда на 
хората. Това е особено важно за онези области на жизнена дейност които изискват съществена експертиза. Публич-
ното разбиране към момента не прави разлика между smart устройства и Изкуствен интелект (ИИ, AI), както и между 
Интернет и Киберпространство. Това е особено удобно за всички „инфлуенсъри“, които печелят (трупат дивиденти) от 
насочване на общественото внимание в определена посока.

Единственото противодействие на манипулацията е в създаването на такива научни и експерни модели, които 
да са достатъчно разбираеми и, същевременно, да отразяват истината за обективната реалност. Има достатъчно 
примери, които показват, че това е възможно15. Такъв модел трябва да притежава възможност за плавен преход между 
различните нива на сложност, абстракция и възприятие, подобно на моделите, използвани от съвременната физика 
и химия, които преминават един в друг на своите граници на приложимост. По този начин холистично ще се свързват 
няколко различни дисциплини, като притежават възможности за детайлизация и рекурсия. От математична гледна 
точка, той самият ще бъде елемент на киберпространството.
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Въведение
Бихте ли го направили? Бихте ли положили усилия за изучаване на нова перспектива, ако знаете, че можете да 

постигнете по-добра информационна осведоменост (осъзнаване на ситуацията), отколкото някога сте имали преди? 
Бихте ли положили усилията да научите за тази перспектива, знаейки че е от значение за всяко социално взаимо-
действие, включително войните, кризите и конфликтите, ако знаете, че можете да подобрите шанса за успех на вашето 
военно формирование, да подобрите живота на мнозина и да сте сигурни, че те ще бъдат по-добре защитени и ще 
могат да участват в оформянето на собственото си бъдеще?

Това са всички основни въпроси, свързани с преподаването при военните на темата за равнопоставеността на 
жените и мъжете и в идеалния случай трябва да служат като мотивация за учащите да учат, да се променят и да се 
развиват. Перспективата на равнопоставеността на жените и мъжете трябва да бъде присъща и необходима част от 
цялостния подход към военните операции. Това е не само правилното нещо, което трябва да направим, но също така 
ни помага да правим нещата правилно. В тази глава се съсредоточаваме върху това защо перспективата на равнопос-
тавеността на жените и мъжете се превърна във важна цел и инструмент във военните операции и защо това има както 
национални, така и международни последици.

Като начало ще представим дефиниция за „пол“ и перспективите на равнопоставеността на жените и мъжете 
във военните операции, преди да обсъдим променящия се характер на войната и конфликта и как това е довело до 
създаването на дневен ред „жени, мир и сигурност“ (ЖМС) чрез Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1325. В 
заключение ще се обсъди защо перспективите на равнопоставеността на жените и мъжете са от значение вътрешно 
във военните организации и какво е прилагането им на стратегическо, оперативно и тактическо ниво в национални и 
международни военни операции.

Пол и перспективи за равнопоставеността на жените и мъжете
Обикновено терминът sex се използва за описване на фиксирани биологични различия и е нещо, което сте вие 

физически, докато gender/„перспективи за равнопоставеността на жените и мъжете“ е термин, използван за определя-
не на гъвкавите и променливи социално изградени роли и атрибути, които научавате чрез процесите на социализация 

ЗАЩО И КАК РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ  
И МЪЖЕТЕ Е ЖИЗНЕНОВАЖНА ЗА ВОЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ 

Резюме: Темата е адаптиран превод на първа глaва от ръководство създадено от the Security Sector Reform 
Working Group (chaired by DCAF), in collaboration with the Education Development Working Group, of the Partnership for Peace 
Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes. Като един от авторите в изданието “Teaching Gender 
in the Military” и изпълнявайки една от препоръките на екипа от автори и редактори за по-широко представяне на 
пособието, полк. Митева допринася за по-доброто разбиране на въпросите и политиките за равнопоставеността. 
В допълнение, през 2020 г. се навършват 20 години от 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 е предприел 
важна стъпка за поставяне на акцент от правата и условията на жените от социалната и икономическа програма 
към програмата за международен мир и сигурност. През следващите години до 2020 г. СС на ООН е допълнил и 
подчертавал значението на Р1325 с пакет от повече от десет резолюции, с което дневен ред за жените, мира 
и сигурността (ЖМС) очертава своите рамки. С последователния си подход Съветът за сигурност на ООН 
продължава и днес с добре информирани решения към по-задълбочено разбиране на концепцията за сигурност.
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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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и изпълнявате в обществото както като жени, така и като мъже. С други думи, перспективите за равнопоставеността 
на жените и мъжете са нещо, което се научава. Без да искаме да опровергаем твърденията на Joshua S. Goldstein, че 
термините sex и gender са взаимно зависими (с други думи, нашата концепция за gender влияе върху биологичните дис-
курси на sex и обратно), осъзнаването на разликата между sex и gender е особено полезно, когато искаме да разберем 
собствените си и други социални норми и поведения. 

Определението за gender подкрепя разбирането, че gender и културата могат да бъдат променени и че различните 
роли, които заемаме в обществото, ще повлияят и ще бъдат засегнати от други социални фактори като достъп до 
правосъдие, икономика, здравеопазване, образование и сигурност. 

Следващото встъпително изказване от шведски генерал на конференция за интегрирането на равнопоставеността 
на жените и мъжете в шведските въоръжени сили е чудесен пример за това как очакванията и културните предположе-
ния, свързани с ролите на жената и мъжа и представянето, се променят с течение на времето. „В началото на миналия 
век възникна агресивен и силен дебат относно възможността жените да работят в държавния сектор. Аргументът 
беше, че китките на жените са твърде слаби, за да пишат през няколко слоя карбонова хартия.“ (Lieutenant-General 
C.-G. Fant). 

Общоприето е, че темата gender/„перспективи за равнопоставеността на жените и мъжете“ се отнася само до 
жените и проблемите на жените. Това обаче е погрешно схващане, тъй като gender се отнася до социално изградените 
характеристики както на мъжете, така и на жените, както и на връзките, нормите и очакванията на и между групите 
мъже и жени. Именно поради възприетите международни стандарти за термина gender, авторът ползва определението 
„равнопоставеността на жените и мъжете“, за да внесе яснота и разделителна линия между еднакво превежданите у 
нас английски думи sex и gender. По този начин, „перспективи за равнопоставеността на жените и мъжете“ означава 
да осъзнаеш тези различия и да наблюдаваш, анализираш, разбираш и отчиташ ограниченията и възможностите на 
всички разнообразни социални роли, които индивидите имат в различни култури и общества. Това означава да се 
научите, въз основа на вашите наблюдения, да анализирате как вашите действия и цели ще повлияят и ще засегнат 
тези перспективи на равнопоставеността на жените и мъжете, и съответно да адаптирате действията си. Разбирането 
за различните роли от перспективите за равнопоставеността на жените и мъжете по никакъв начин не е равносилно 
на тяхното поддържане или приемане. Напротив, това е повишена информираност и фокус върху неравностойното 
положение на различните полове. 

„Все още се извършват ужасяващи злоупотреби срещу жени. И те включват: домашно насилие, убийства за зестра, 
принудителни аборти, престъпления на честта и убийството на бебета, просто защото са родени жени. Някои казват, че 
всичко това е културно и нищо не можете да направите. Казвам, че е престъпно и всички ние сме длъжни да го спрем.“ 
(Madeleine Albright) Дискусиите около перспективите за равнопоставеността на жените и мъжете не са нови, но засиле-
ното внимание и развитие са свързани със сигурността (особено човешката), което от своя страна доведе до по-голяма 
подкрепа за универсалните човешки права и искания за равенство в области като достъп до правосъдие, образование 
и здравеопазване. В резултат на тези процеси необходимостта от справяне с неравенството между жените и мъжете 
беше поставено твърдо в международния дневен ред както в политическите, така и във военните среди. Войните, 
конфликтите и кризите засягат мъжете, жените, момичетата и момчетата по различен начин, а военните операции, 
провеждани в райони с много различни култури и роли на равнопоставеността, особено там, където също има високи 
нива на сексуално насилие или други форми на насилие и репресии, станаха очевидни, че перспективите на равнопос-
тавеността са неразделна част от т.нар. „всеобхватен подход“ към гражданско-военните кризи. 

В контекста на всеобхватния подход стремежът към равенство и включване на перспективите за равнопоставе-
ността на жените и мъжете се разглеждат, както като цел (правилното нещо, което трябва да се направи), така и като 
средство за ефективност (прави нещата правилно). Тези двоични цели са от първостепенно значение и ще бъдат обсъ-
дени допълнително в рамките на дневния ред за жените, мира и сигурността (ЖМС). Същността на равнопоставеност-
та е, че тя е динамична и променлива във времето, поради променящите се ценности и други социално-икономически 
фактори. Важно е за въоръжените сили да помнят, когато интегрират перспективите за равнопоставеността на жените 
и мъжете в дейности, насочени към постигане на по-добър, по-справедлив и равен свят от името на своите съграждани 
и своето правителство. 

Пол: Биологични разлики, нещо, което сме. 

Равнопоставеност на жените и мъжете: Социално конструирани различия, нещо, в което се превръщаме и 
очакваме да бъдем и изпълняваме – научени и променливи роли, възприети в резултат на взаимодействие с други 
хора в различни култури и общества.

Променящият се характер на конфликтите/кризите и значението на перспективите за равнопоставеността  
на жените и мъжете във военни операции

Към точка три от първа глава на Teaching Gender in the Military са публикувани допълнителни пояснения в табли-
чен цветен формат, които могат да се ползват от оригиналното издание на английски език

В съвременните демократични общества една военна операция никога не е самоцел. По-скоро насилието може 
да се използва като крайна мярка за постигане на политическа цел само когато всички други ненасилствени пътища 
са изчерпани. Използването на смъртоносна сила и усъвършенствани оръжейни системи от името на населението 
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може законно да бъде разрешено само при много тесен набор от обстоятелства. Излишно е да се споменава, че това 
показва защо енергичните разследвания на поведението на въоръжените сили, тяхната етика и способността им да 
работят за постигане на политическата цел с минимална употреба на сила са неразделна част от демократичната 
държава. 

Изключително внимание се използва, за да се гарантира, че въоръжените сили изпълняват своите задължения 
по ефективен и законен начин. Безспорно е, че след края на Студената война и катастрофалните събития от 11 сеп-
тември, характерът на въоръжения конфликт се е променил. В исторически план цивилните граждани често са били 
в треската на конвенционалната война, но те са тревожна редовна характеристика и в днешните конфликти. Както 
обяснява генерал  Rupert Smith, „войната между хората“ се превръща в рутина. Всъщност, докато изследванията 
за Първата световна война показват, че „войниците са били около 95% от жертвите, в последните конфликти това 
съотношение е обърнато, днес цивилни, които не са бойци са преобладаващо мнозинство от жертвите, които са из-
селени, заточени, нападнати, измъчвани, убити или изчезнали“. Като прилага перспективите за равнопоставеността 
на жените и мъжете към тази промяна, Институтът за изследване на мира в Осло заключава, че докато „мъжете уми-
рат по-често от жените в преки въоръжени конфликти ... повече жени, отколкото мъжете, умират в постконфликтни 
ситуации от косвените причини на войната“. Докато мъжете и някои момчета се изпращат (понякога принудително) 
на бойното поле в несъразмерно голям брой, много жени и момичета остават едновременно с товара за управление 
на дома, отглеждане или осигуряване на храна, печелене на доходи и грижи за деца, грижа за възрастни хора и 
ранени. Това означава, че те често са първите, които са засегнати от каквато и да е повреда на инфраструктурата. 

Жените и момичетата (както и мъжете и момчетата) също са обект на сексуално насилие, което понякога се 
използва систематично от враждуващи страни за постигане на военни или политически цели. Освен това някои жени и 
момичета са принудени да се подлагат на експлоатационни сексуални действия, за да издържат себе си и семействата 
си. Това може да включва принудителна проституция, сексуална експлоатация или сексуално насилие от миротворци 
или хуманитарни работници, отговорни за разпределението на хуманитарна помощ.

Днес вероятно е по-опасно да бъдеш (цивилна) жена, отколкото войник в съвременния конфликт. (Major-
General Patrick Cammaert, former force commander in eastern Democratic Republic of the Congo and military adviser in the 
UN Department of Peacekeeping Operations).

Промените в характера на конфликта след Студената война също доведоха до разширяване на определението за 
сигурност. Към традиционните представи за държавна сигурност сега се присъединяват и нови концепции за човешката 
сигурност. Докато държавната сигурност се фокусира върху защитата срещу заплахи за оцеляването и териториалната 
цялост на държавата, човешката сигурност се стреми да защити свободата на гражданското население от необходими 
нужди, свободата от страх и свободата да живее достойно. Една от причините, поради която човешката сигурност започва 
да се възприема по-сериозно, е поради нарастващото разбиране, че много хуманитарни кризи са мултипричинно-след-
ствени. Често наричаните сложни извънредни ситуации са тези ситуации, които възникват, като заплаха за сигурността, 
като въоръжен конфликт и се влошават от други негативни икономически, екологични, политически или социални факто-
ри. Сложните извънредни ситуации могат да бъдат разрешени само чрез цялостен (всеобхватен) подход към управление-
то на кризи. Това включва военни участници, координиращи се с други хуманитарни действащи лица за предотвратяване, 
защита, намеса и възстановяване в тези ситуации и за създаване на трайна стабилност чрез справяне с различни аспекти 
на сигурността, развитието и правата по координиран начин. Този всеобхватен подход към управлението на кризи бе 
одобрен от НАТО в стратегическата му концепция от 2010 г. 

Мерките за несигурност на хората също са използвани от изследователите, за да предскажат устойчивостта на 
дадена област към насилствен конфликт. Съвсем наскоро изследователите са се възползвали от мерките за равенство 
между жените и мъжете, за да подчертаят връзките между страните, които вероятно ще преживеят конфликт, и тези, които 
оценяват зле въпроса за равенството между жените и мъжете. Това предполага, че насърчаването на равенството между 
жените и мъжете е критичен компонент за предотвратяване на насилствените конфликти, не защото жените по същество 
са по-миролюбиви, а защото равенството и равнопоставеността между жените и мъжете е свързано както с по-устойчиво 
развитие, така и с по-ниски нива на междуличностно насилие, което от своя страна намалява вероятността от конфликт.

Променящото се възприятие за сигурността и това, което представлява заплаха за сигурността, също има после-
дици за ролята, която държавите виждат за своите военни. Докато Хартата на ООН20 обикновено забранява използване-
то на военните за нарушаване на суверенитета на друга държава, някои държави се аргументират в полза на отговорност-
та за защита (R2P), която дава право на международната общност да се намеси, като използва военна сила като крайна 
мярка, „Когато населението претърпява сериозни вреди в резултат на вътрешна война, бунт, репресии или провал на 
държавата и въпросната държава не желае или не може да го спре или предотврати”. Принципът на R2P беше призован 
и за първи път одобрен от Съвета за сигурност на ООН по отношение на ситуацията в Либия през 2011 г., довела до 
операция Odyssey Dawn и операция Unified Protector. Това използване на въоръжена интервенция за предотвратяване 
на хуманитарна криза подчертава възникващата нова роля на военните. Политическата цел в този случай не беше да 
отблъсне вражеската военна заплаха, а по-скоро да гарантира човешката сигурност на населението на страната. Поради 
това военните в страните с ресурси, за да се позоват на R2P, трябва да обмислят тази нова роля и да адаптират своята 
структура, образование и обучение, за да отговорят на този нов вид политическа цел от страна на техните правителства 
и хора.

Глобалните системи от ХХ век бяха предназначени за справяне с междудържавното напрежение и граждански 
войни. Войната между националните държави и гражданската война имат определена логика ... Насилието и конфли-
ктите през XXI век не са прогонени ... Но поради успеха в намаляването на междудържавната война, останалите 
форми на насилие не се вписват добре във „война“ или „мир“ или в „политическо“ или „престъпно“ насилие. (World Bank).

Друго развитие е, че от въоръжените сили все повече се иска да допринесат в отговор на терористични и 
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престъпни заплахи, извършени от недържавни участници. Това често включва провеждане на операции в населени 
места, а не на традиционно бойно поле, поради което е изключително важно ООН и регионалните организации за 
сигурност като НАТО и Африканския съюз да разберат културния и антропологичния терен, в който действат техните 
войници. За да отговорят ефективно на подобни на Демократичните сили за освобождение на Руанда в Демократична 
република Конго или т. нар. Ислямска държава, е от решаващо значение да имат по-широко разбиране за средата. 
Фундаментален аспект на това ще бъде разпознаването на това какви са ролите на равнопоставеността на хората в 
зоната на операциите и как жените, момичетата, мъжете и момчетата са насочени и засегнати по различен начин. Без 
това знание се рискува да се пренебрегнат заплахите за сигурността (като например се приеме, че всички жени не са 
бойци) и може да не се успее да идентифицират тези, които са в уязвими ситуации и се нуждаят от защита. За да се 
получи тази информационна осведоменост, войниците ще се нуждаят от подкрепа, като обучение за „страната-дома-
кин“ и обучение за културно съзнание, плюс езикови умения и способност да разглеждат ситуацията от гледна точка 
на различните перспективи на равнопоставеността на жените и мъжете – включително способността да се извършва 
анализ по пол на човешкия терен.

Правни основи за прилагане на перспективата на равнопоставеността на жените и мъжете  
във военни операции

През октомври 2000 г. Съветът за сигурност на ООН предприе важна стъпка и издигна правата и условията на 
жените от социалната и икономическата програма до дневния ред за международен мир и сигурност. Движения на жени 
лобираха упорито и спориха за сериозно възприемане на въпросите и в крайна сметка Съветът за сигурност на ООН 
стигна до добре информирано и по-задълбочено разбиране на концепцията за сигурност. 

Единодушното приемане от Съвета за сигурност на Резолюция 1325 на СС на ООН относно жените, мира и сигур-
ността предвеща историческа промяна в дневния ред на глобалната сигурност. Резолюцията призовава всички държа-
ви-членки да гарантират, че потребността на жените и обществото от сигурност ще е защитена чрез повишен акцент върху 
три основни стълба за превенция, защита и участие. Стълбовете превенция (на конфликти, насилие и сексуално насилие) 
и участие (на всички нива на вземане на решения, свързани с мира и сигурността) признават факта, че последиците от 
войната и конфликта върху жените и момичетата са били пренебрегвани в исторически план и че са необходими засилени 
усилия за защита на техните основни човешки права (трети стълб). Основната промяна в програмата за сигурност обаче е, 
че сега жените се възприемат като участници и активни сътрудници в оформянето на собственото си бъдеще и на своите 
държави чрез включване в дейности за разрешаване на конфликти и изграждане на мир.

Освен това резолюцията продължава с подробности за някои конкретни действия, които трябва да бъдат пред-
приети. Например, повече жени трябва да бъдат разположени в мисиите и операциите на международните организа-
ции, а перспективите за равнопоставеността на жените и мъжете трябва да бъдат част от целия процес на планиране и 
изпълнение на военни операции. Тези действия могат да се тълкуват както като цели, така и като инструменти за пости-
гане на равенство между жените и мъжете. Също така се смята, че те увеличават шансовете за постигане на успех 
на мисията и устойчив мир, както и основните цели на резолюцията, свързани с превенцията, защитата и участието.

След приемането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН много държави изготвиха свои собствени 
национални планове за действие, за да детайлизират и оценят собствените си усилия за постигане на целите на дневния 
ред за жените, мира и сигурността. Това е уникален отговор на една резолюция на Съвета за сигурност на ООН и под-
чертава широкообхватния ангажимент за нейното прилагане. Съветът за сигурност на ООН на свой ред затвърди своя 
ангажимент за прилагането на равнопоставеността на жените и мъжете, като впоследствие прие още седем2 резолюции 
относно жените, мира и сигурността. (Към 2020 г. пакетът на СС на ООН относно жените, мира и сигурността и свързани 
резолюции наброява 11 резолюции.) Заедно осемте резолюции представляват важна рамка за подобряване на положе-
нието на жените в засегнатите от конфликти страни.

Ролята на военните в прилагането на дневен ред „жени, мир и сигурност“
Как това има отношение към въоръжените сили? На първо място, различните държави имат международни, 

регионални и национални задължения, свързани с дневен ред  „жени, мир и сигурност“ и повечето мандати на ООН за 
военни операции вече включват препратки към Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН и други резолюции 
относно жените, мира и сигурността. Следователно въоръжените сили трябва да включат целите и резултати залег-
нали в тези Резолюции на Съвета за сигурност на ООН в своите оперативни планове. На второ място, включването 
на перспективите за равнопоставеността на жените и мъжете като инструмент за провеждане на всички етапи в опе-
рациите дава по-голям шанс за по-добра ефективност при справяне с постоянни предизвикателства като защита на 
цивилни, информационна осведоменост (осъзнаване на ситуацията) и разбиране на нуждите от сигурност на различни 
групи хора. За военните това означава защита на силите, разузнаване и информация, особено в контекста на сложни 
извънредни ситуации.

От своя страна НАТО разбра и възприе ролята си по отношение на дневния ред за жените, мира и сигурността 
чрез своята Директива на двете стратегически командвания (Bi-SC Directive) 40-1, която беше приета през 2009 г. и 
преработена през 2012 г. (вж. Глава 2 от Teaching Gender in the Military). В допълнение, първият специален представи-
тел на генералния секретар на НАТО за Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН беше назначен през 2012 г., а 
длъжностите „съветник по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете“ са създадени в двете стратегически 
командвания на НАТО – Съюзно командване по операциите в Монс и в Съюзно командване по трансформациите в 
Норфолк, както и в Съвместните командвания на силите в Брунсум и Неапол. Освен това при последните операции в 
Косово и Афганистан в състава на силите на НАТО (в групата на командира) бяха въведени „съветници по въпросите 
на равнопоставеността на жените и мъжете“ на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. НАТО също така възложи 
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на Скандинавския център по въпросите на равнопоставеността във военни операции (Nordic Centre for Gender in Military 
Operations (NCGM) в Швеция отговорности за всички учебни програми, свързани с равнопоставеността на жените и 
мъжете за страните-членки и страните-партньори на Алианса (вж. Глава 3 от Teaching Gender in the Military). Тези 
структурни промени са създадени в опит да се приложат перспективите на равнопоставеността на жените и мъжете 
във военните операции на НАТО и да се изпълнят целите на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН. Начинът, 
по който въоръжените сили прилагат дневния ред за жените, мира и сигурността в мисиите и операциите, включва 
процес от три стъпки. Първо, при анализа на зоната на действие, което е стандартна част от фазата на планиране, е 
необходим специфичен компонент за равнопоставеността. Военната стратегия трябва да се основава на пълен анализ 
на оперативната среда. 

Това обаче няма да е възможно, освен ако географските, икономическите, политическите и военните фактори 
не се разбират в рамките на техния социо-културен контекст. Пълният анализ ще трябва да бъде специфичен за 
равнопоставеността на жените и мъжете, тъй като опитът от живота във всяка дадена среда варира за различните 
групи жени, мъже, момичета и момчета и промените в тази среда ще имат различни последици за всяка група. В след-
ващата стъпка тези специфични за равнопоставеността знания могат да се включат, за да се прецени как нуждите на 
населението са свързани с трите стълба (превенция, защита и участие) на дневен ред „жени, мир и сигурност“ и какво 
въздействие може да имат военните относно неговото изпълнение. 

Третата стъпка е да се разгледа конкретният мандат за всяка военна операция и какво означава това по от-
ношение на обхвата и възможностите за прилагане на дневен ред „жени, мир и сигурност“. Например, при операция 
с мандат за защита на цивилните граждани, военните играят активна роля в нейното изпълнение. И обратно, ако 
мандатът е да се установи надмощие във въздуха в арктическа зона, въоръжените сили ще играят по-пасивна роля, но 
операциите все пак ще трябва да бъдат адаптирани, за да не се изостри ситуацията за жените и момичетата и да се 
избегне подкопаване на работата на невоенни участници, действащи в същата среда.

Прилагане на стратегическо, оперативно и тактическо ниво
За да се прилагат перспективите за равнопоставеността на жените и мъжете във военните операции,  всички 

измерения и перспективи трябва да бъдат включени във всички фази на операцията. Прилагането на всички нива 
обаче изисква различните участници да бъдат образовани, обучени и подготвени със знания за равнопоставеността и 
нейните аспекти и как това е свързано с тяхната ежедневна работа, което обяснява необходимостта от Teaching Gender 
in the Military Handbook. (следва кратко приложение от 1.4, което очертава различните задачи на личния състав на стра-
тегическо, оперативно и тактическо ниво, съгласно NATO Standardization Agency, “NATO glossary of terms and definitions”, 
Doc. AAP-6, 2008, http://fas. org/irp/doddir/other/nato2008.pdf..)

На първо място, стратегическото ниво трябва да гарантира, че перспективите за равнопоставеността на жените 
и мъжете и разпоредбите на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН и свързаните с тях резолюции са част от 
мандата на операцията като правна основа и има ясна, политически определена цел, която трябва да бъде постигната. 
Стратегическото ниво също е отговорно за проследяване на изпълнението. Много от условията за участието на жените 
в отбраната и въоръжените сили са от това ниво, тъй като тук са политиките, които подтикват за набиране и задържане. 
Стратегическото ниво също играе ключова роля при определянето на начина на формулиране на устави, кодекси за 
поведение и ръководството на това ниво може да упражнява влияние, за да гарантира, че незаконното поведение като 
сексуална експлоатация, сексуално насилие и др. с цивилно население и сексуален тормоз във войските се разглеждат 
като морално и етично неприемливи. На оперативно ниво стратегическите политически цели се трансформират във 
военни задачи и формират ядрото на военната професия: оперативното планиране. В процеса на планиране, специ-
фични анализи за равнопоставеността, анализ на мандата и оперативната среда и какви специфични войски трябва да 
бъдат включени. Това ще окаже влияние върху начина, по който военните планират да изпълняват задачи, свързани 
например с информационната осведоменост, събиране на разузнавателна информация, споделяне на информация, 
анализ на мисията и докладване, както и взаимодействието с гражданското общество. Военните ще трябва да преце-
нят дали съществуващите структури и компетенции са достатъчни и може ли процедурите за набиране, състава на 
силите и осигуряването на съоръжения да доведат до промени (например да се гарантира, че нуждите на целия личен 
състав са удовлетворени, т.е. за жени и мъже). 

На тактическо ниво перспективите на равнопоставеността са важни при ежедневните операции. За да се разбе-
рат нуждите от сигурност на цивилното население, трябва да се разберат различните условия и контекст, на които мъ-
жете, жените, момичетата и момчетата са обект в оперативна зона. Също така, от гледна точка на участието, е важно 
да се включат жените като актьори и те сами да определят своите притеснения. Често жените се разглеждат предимно 
като жертви на конфликти, но ролите на „жена“ и „мъж“ се променят с течение на времето и в различни части на света, 
особено в несигурна среда. Например има ситуации, когато стереотипното мислене за равнопоставеността на жените 
и мъжете от страна на някои военни представлява заплаха за защита на силите. Погрешните схващания, че жените 
не могат да бъдат бойци и липсата на способности да претърсват жени, струваха скъпо на военните в миналото. Има 
добре известни примери от Афганистанската война, когато талибани мъже-бойци се обличат като жени в бурки, за да 
взривят бомби, а жените разстрелват коалиционни сили в Ирак.

Заключение
Интегрирането на перспективите за равнопоставеността във военните операции е логично от гледна точка на 

насърчаването както на правосъдието, така и на ефективността. Способността да се прилагат перспективите за рав-
нопоставеността на всички нива във военните операции се увеличава с повече жени в международните операции. 
Следователно усилията, насочени към набиране и задържане на жени, са от основно значение. Това включва свеж-
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дане до минимум на предразсъдъците и насърчаване на възможностите за военна кариера на жените чрез наличието 
на разнообразна работна сила, която включва критична маса от личен състав – жени, насърчаване на кооперативна 
и равнопоставена работна среда, както и гарантиране, че хората от малцинствените групи имат достъп до ръководни 
длъжности. Това ще доведе до повече жени, работещи в националните системи за сигурност и отбрана. По този начин 
ще се създаде по-добра възможност за набиране на персонал за международни мисии и операции извън територията 
на собствената страна. В допълнение, националните военни структури ще трябва да направят промени, за да гаран-
тират, че техните формирования, функции и организационна култура улесняват една процъфтяваща среда за мъжете 
и жените. Тук се появява необходимостта от интегриране на гледната точка на равнопоставеността във всяко военно 
образование, обучение и подготовка и повече подробности са дадени в следващите глави на Teaching Gender in the 
Military Handbook. Това обаче не може да бъде постигнато без пълната подкрепа от висшето ръководство. С оглед на 
това включването на перспективите за равнопоставеността трябва на първо място да бъде интегрирано в ръководните 
документи, на които се основава военното образование и обучение.

Въпреки че перспективите за равнопоставеността не са нито „сребърен куршум“, нито отговор на всеки въпрос 
или предизвикателство във военните операции, те са добавена стойност, която ще създаде по-добра информационна 
осведоменост и ще допринесе съществено за постигане на целите на международните задължения за работа в по-ба-
лансирано общество и да направи използването на военните сили по-ефективно.

„(Ако) Международните сили за подпомагане на сигурността в Афганистан (ISAF) и силите на НАТО в Ко-
сово (KFOR) ще успеят с интегрирането на равнопоставеността по време на своите мисии, тогава подкрепата 
и застъпничеството на висшето ръководство е наложително. Ако НАТО възнамерява да подкрепи развитието на 
равенството и да подобри защитата на жените и момичетата, постоянният фокус от страна на политическото 
и военното ръководство на НАТО, както и от висшите лидери в страните от Алианса и партньорите, е ключова 
съставка за успеха. Прегледът установи, че е от решаващо значение военните командири на всички нива - стра-
тегическо, оперативно и тактическо – да дават пример и да интегрират перспективите на равнопоставеност-
та на жените и мъжете в своите действия. (Helené Lackenbauer and Richard Langlais (eds), Review of the Practical 
Implications of UNSCR 1325 for the Conduct of NATO-led Operations and Missions). [Министерството на отбраната на 
Република България беше част от международния екип извършил Прегледа на практическите последици от Резолюция 
1325 на СС на ООН за провеждането на ръководени от НАТО операции и мисии]

Teaching Gender in the Military Handbook, стр.18-19 и бележки на стр.24 и 25. 
Изданието е интернет достъпно.



Новото в разработката са разсъжденията върху предизвикателствата при прилагане на архитектурния подход в 
C4ISR и военното командване на НАТО. Решението е в прилагането на мрежови подход, съгласуваност и взаимо-

връзка между моделите. Темата не представя архитектурен анализ.

 Що е архитектурен подход
Темата използва Версия 2.0 на архитектурната рамка на Департамента по отбрана на САЩ, като концептуален 

модел. Развитието на архитектури е изискване на закона Клингер-Коен (Clinger-Cohen Act1), който урежда и приемането 
и прилагането на мрежово-центрични услуги в Департамента. 

Версията 2.0 се фокусира върху архитектурните „данни,“ а не върху развитието на индивидуални „продукти“ как-
то е при предишните версии.2 Архитектурното съдържание е пригодено към целта (fit-for-purpose) като архитектурно 
описание, съвместимо с целите на специфичен проект или мисия. Визуализацията става чрез модели. Когато данните 
се събират и представят като модел чрез попълване, резултатът се нарича изглед (view). Организираната колекция от 
изгледи се нарича гледни точки и с подходящите определения колективно се нарича архитектурно описание. 

Архитектурната рамка е и основен наръчник за развитие на интегрирани архитектури, които са „архитектури, със-
тоящи се от множество изгледи или перспективи, улесняващи интеграцията и водещи до взаимна съвместимост по 
способностите и между интегрираните архитектури.“3

Цялостният процес е повтаряем като резултатите се вливат обратно в системата, за да ръководят бъдещи ре-
шения. Новото във версията 2.0 е промяната от продуктово-центриран процес към процес центриран около данните, 
продуктите са подменени от изгледи, които са организирани в гледни точки. Трите предишни основни гледни точки на 
архитектурата от предишни версии (оперативна, техническа и системна) са променени на по-специфични гледни точки, 
свързани със събирането на данни, важни при вземане на решение.

1 Припознава нуждата федералните агенции да подобряват начина, по който се събират и управляват ресурси на 
информационните технологии и заявява, че „архитектурата на информационната технология…означава интегрирана 
рамка за развитие и поддържане на информационни технологии и придобиване на нови информационни технологии за 
постигане на стратегически цели на агенцията и управленските цели на информационните ресурси.“

2 https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/dodaf20_background/
3 Има 6 централни процеса, свързани с вземането на решение, подкрепяни от архитектурната рамка. Първият  
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е системата за интеграция и развитие на съвместни способности (JCIDS-Joint Capability Integration and Development 
Оперативната гледна точка описва задачи, дейности, операционни елементи и обмен на ресурсни потоци4 Системната 
гледна точка описва системите и взаимните връзки.5 Системните модели свързват системните ресурси с оперативните 
изисквания и способностите. Гледната точка стандарти е набор от правила, управляващи устройство, взаимодействие 
и взаимозависимост на частите или елементите на архитектурното описание.6 Включват стандарти, конвенции за при-
лагане, правила и критерии. Архитектура е основно понятие за система от най-високо ниво.7 

Има три основни перспективи, т.е. изгледи i.e., views, които логически се комбинират, за да опишат един архи-
тектура-оперативен, системен и технически изглед. Изгледът на оперативната архитектура е описанието на задачите 
и дейностите, оперативни елементи и информационни потоци, необходими да се завърши или подкрепи една военна 
операция. Изгледа на системната архитектура е описание, включващо графики, на системи и взаимовръзки, осигурява-
щи или подкрепящи функциите на водене на военни действия. Изгледът на техническата архитектура е минималният 
набор от правила, управляващи реда, взаимодействието и взаимната зависимост на системните части или елементи, 
чиято цел е да гарантира, че една система, спазваща стандартите удовлетворява специфичен набор от изисквания. 
Те допринасят за интеграцията на системата.8 (Стойков, 2006) Архитектура както се използва в рамката е синоним на 
модел и не разграничава проблем и решение.

C4ISR: изводи при прилагането на архитектурен подход
Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance означава: команд-

ване, контрол, комуникации, компютри, разузнаване, наблюдение и рекогносцировка9/опознаване. C4ISR системите са 
сложни „системи от системи”.10 (Иванов, 2008) Проектирането, изграждането и развитието им се определят от много 
науки – кибернетика, математика, информатика, електроника и др. Типа система C4ISR е сложна система от системи, 
чиито анализ може да бъде основан на концепцията за взаимообвързването и взаимното допълване на архитектурите 
на оперативните, системните и технически компоненти на системите за управление.11 (Стойков, 2005) Проектирането 
на C4ISR система е процес. За да се осъществи управление на процес, трябва да се осигури наблюдаемост и управля-
емост на този процес. Управлението не може да се извършва изолирано от средата. Винаги има външни, а и вътрешни 
фактори, които влияят на този процес.  Сред предизвикателствата пред C4ISR проектите са бързото развитие на 
технологиите и постигането на архитектурна съвместимост в НАТО12. Първата слабост е свързана с прилагането на 
структурен анализ/подход. Основният въпрос е дали всички елементи на системата се развиват паралелно и в еднаква 
степен, за да бъдат съвместими.13 

Функционалната архитектура е основата на подхода на структурния анализ, който се гради на 4 модела: на актив-
ностите, на данните, на правилата и на динамиката. Слабостта на структурния анализ е, че четирите модела са получени, 
като се използват различни подходи и средства, което води до проблем със съгласуването. Четирите модела са съгла-
сувани ако наистина са различни гледни точки на една архитектура. Това поставя въпроса за взаимовръзката между мо-
делите. Съгласуваността предполага създаване на модел за изпълнение, разработен за дадена оперативна концепция. 

System) с цел успешно изпълнение на мисиите. Това е процес на сътрудничество. Вторият е системата за отбрани-
телна аквизиция (DAS-Defence Acquisition System), който цели да осигури съвместимост между желани способности и 
налични системи и ресурси. Третият е системният инженеринг (SE-Systems Engineering)-подход, който балансира об-
щото представяне на системата и общия разход в контекста на фамилия от системи и системи от системи. Четвъртият 
е планиране, програмиране, бюджет и изпълнение (PPBE-Planning, Programming, Budgeting, and Execution) като това е 
системен процес, който ръководи развитието на стратегията на Департамента по отбрана, идентификацията на нуж-
дите за военни способности, програмно планиране, оценка на ресурсите и разпределение, аквизиция и други процеси 
по вземане на решение. Петият е мрежово центричната интеграция (Net centric integration). Шестият е управлението на 
портфолиото (Portfolio Management), който цели инвестициите в информационни технологии да координират с визия, 
мисия, цели на Департамента.

4 https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/dodaf20_operational/ Chief Information Officer, US 
Department of Defence, DoD Architecture Framework Version 2.02, DoDAF Viewpoints and Models, Operational Viewpoint

5 https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/dodaf20_systems/ DoDAF Viewpoints and Models, 
Systems Viewpoint

6 https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/dodaf20_standards/ DoDAF Viewpoints and Models, 
Standards Viewpoint

7 C4ISR Architectures and Software Architectures, Rich Hilliard, IEEE Architecture Working Group, 1996, http://web.mit.edu/
richh/www/writings/slides/hilliard-c4isr-architectures.pdf

 8 Стр.23, Гл.1 „Подход към изграждане на архитектури в системите за управление“, стр.18-56 в Интегрирана систе-
ма за управление в извънредни ситуации: Архитектурен подход, Митко Стойков, 2006, Софттрейд

9 Разузнаване извън контрола на приятелски сили
10 Предизвикателствата при внедряване на архитектурния подход в управлението на проекти за C4ISR системи, 

2008, Полковник инж. Антон Христов Иванов, началник на отдел „Развитие на C4I системи” в Апарат на Генералния кон-
структор, CIO Media,https://cio.bg/management/2008/07/14/3450568_predizvikatelstvata_pri_vnedriavane_na_arhitekturniia/

11 Стр.21, Гл.1 „Подход към изграждане на архитектури в системите за управление“, стр.18-56 в Интегрирана систе-
ма за управление в извънредни ситуации: Архитектурен подход, Митко Стойков, 2006, Софттрейд

12 Предизвикателствата при внедряване на архитектурния подход в управлението на проекти за C4ISR системи, 
2008, Полковник инж. Антон Христов Иванов,началник на отдел „Развитие на C4I системи” в Апарат на Генералния кон-
структор, CIO Media,https://cio.bg/management/2008/07/14/3450568_predizvikatelstvata_pri_vnedriavane_na_arhitekturniia/

13 C4ISR Architectures and Their Implementation Challenges, Structured Analysis and a C4ISR Architecture Design 
Process, A.Levis, L. Wagenhals, https://slideplayer.com/slide/701864/
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Втората слабост произтича от предизвикателствата на модерната война. Архитектурата на системната C4ISR 
отразява промяната в начините на водене на война, от платформо-центрични към мрежово-центрични военни дейст-
вия.14 Традиционно системата C4ISR става интелигентна система за работа в мрежа, насочена към услугите. Систе-
мата C4ISR е централната нервна система на модерната война, а изграждането на самата система е от голяма зна-
чимост в процеса на развитие от механизация до информатизация. Преди войната в Залива ранните такива системи 
на американските военни са независимо изградени от всякакви видове услуги, но след войната се отчита, че успехът 
зависи от свързаността, взаимната работа и съвместимост на системата. Тогава се появява и понятието архитектура 
на системата като структура на всеки компонент на системата, връзката между тях и принципите, които ограничават 
техния дизайн и еволюция във времето, за да се осигури интеграция на системата.

Третото предизвикателство произтича от адаптирането на способностите на системата към нов тип архитекту-
ра, ориентирана към услугите. Системата C4ISR е всеобхватно използване на модерна електронно информационна 
технология и съоръжения. Пирамидалните командно-контролни системи не са решение на нуждите на съвместните 
операции. Пирамидалната система на командване и контрол преминава в мрежова, плоска командно-контролна сис-
тема, ориентирана към услугите и мрежово-центрично водене на военни действия.15 Мрежовата командно-контролна 
система, сравнена с пирамидалната е не-централизирана структура, комплексна гъвкава система, в която действа 
принципът на маргинализация на силата. Проблемите на стария тип архитектура C4ISR са в липсата на ефективно 
описание на способностите на системата. Като цяло липсва командно-контролна способност за съвместни операции на 
тактическо ниво, системата е слабо адаптивна и със слаба оперативна ефективност.

Четвъртото предизвикателство произтича отново от вътрешната нужда от адаптация към по-модерни и мобилни 
способности, подвижна мобилна мрежа, изкуствен интелект и облачни технологии.16 C4ISR се определя като „военната 
нервна система.“17 Бързият прогрес в информационните и комуникационни технологии увеличава стратегическата роля на 
ситуационната осведоменост. Променящата се операционна среда, включително скоростта на информационните потоци и 
на разполагането на оръжия, както и появата на множество взаимносвързани дигитални устройства водят до нуждата да се 
развиват по-модерни C4ISR способности. Старите системи са предназначени за по-предсказуема среда, а не за несигурно-
стите на съвремието. Трябва да се изгради мрежа с разпределено командване на мисиите, бързо подвижни, но и свързани  
командни постове. Несигурността изисква бързина и подвижност предвид ускореността на технологичните иновации. Увели-
чава се броят на противниците, операционното темпо и обхвата на използваните оръжия. Бойното поле днес включва мно-
жество взаимосвързани театри, изискващи паралелно планиране в реално време. Изискват се колективните способности на 
много организации. За нещастие традиционните C4ISR системи не са изградени с мисълта за съвместимост, а са изградени, 
за да посрещнат специфичните изисквания на мисия и да решат проблеми на една организация. Създава се и интегрирана 
тактическа мрежа като концепция, която да си служи със сигурна, но некласифицирана комуникационна архитектура. Трябва 
да се изгради подход на команвдане и контрол с много домейни, като изкуственият интелект ще участва в тези С2 системи. 
Чрез изкуствения интелект ще се увеличи операционната ефективност, ще се ускори интеграцията с автономни системи.

Военното командване на НАТО: изводи при прилагането на архитектурен подход
Движеща сила в трансформационните процеси в НАТО е визията за водене на мрежово-центрични операции 

(NCW-Network-Centric Warfare).18 (Иванов, 2008) НАТО прилича на структура тип „Звезда,“ със силна централизация. 
Предизвикателството е как да се трансформира към структура тип пълноканална или комбинация от двете.

Пълноканалната мрежова структура има както предимства така и недостатъци.19 (Стойков, 2004) Сред предим-
ствата са: максималната гъвкавост и това, че структурата не е централизирана по отношение на един отделен възел. 
(Стойков, 2004) Сред недостатъците е: сложността на дизайна на структурата и многото връзки в структурата. Мрежова 
структура тип „Звезда“ също има предимства и недостатъци.20 Сред предимствата са: лекотата на управлението и 
простотата на конфигурацията на мрежата, както и минималното количество възможни за придвижване от един към 
друг възел пътища, което не ограничава предаването на информация. Сред недостатъците са: прекалената центра-
лизация. Освен това мрежата може да бъде изцяло прекъсната с унищожаването на централния възел. Същият този 
възел може да е потенциален ограничител на целия поток информация в мрежата и затова може да бъде претоварен 
с включването на допълнителни елементи към структурата.

Друг извод при прилагане на архитектурния подход при военното командване на НАТО е силната централи-
зация на Алианса. Преди 2002 г. двете стратегически командвания са съответно: Съюзно Командване Европа (Allied 
Command Europe-ACE) и Съюзно Атлантическо Командване (Allied Command Atlantic-ACLANT).21

14 A Survey on C4ISR System Architecture Technique, Wang Mingqian and Cao Shuai, p.54-66 in Global Journal of 
Engineering and Technology Advances, 2020, https://www.researchgate.net/publication/340324719_A_survey_on_C4ISR_
system_architecture_technique

15 Пак там.
16 C4ISR: The Military‘s Nervous System, https://www.defenseone.com/insights/cards/c4isr-military-nervous-

system/?oref=d1-cards-title Defense One, 2020 by Government Media Executive Group LLC 
17 Пак там
18 Предизвикателствата при внедряване на архитектурния подход в управлението на проекти за C4ISR системи, 

2008, Полковник инж. Антон Христов Иванов, началник на отдел „Развитие на C4I системи” в Апарат на Генералния кон-
структор, CIO Media,https://cio.bg/management/2008/07/14/3450568_predizvikatelstvata_pri_vnedriavane_na_arhitekturniia/

19 Стр. 43-44 в Митко Стойков, Анализ на прехода към мрежова организация на въоръжената борба и оценка на 
влиянието му върху националната сигурност, Дисертация за получаване на научно-образователна степен „Доктор,“ 
София, 2004

20 Стр.42, пак там. 
21 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52092.htm  Allied Command Transformation
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По време на срещата на върха в Прага през 2002 г. се реорганизира командната структура на НАТО като се 
прилага функционален подход, а не географски. ACE става ACO т.е. Съюзно командване за операции (отговаря за 
всички операции) като щабът е в SHAPE, а другото стратегическо командване отговаря за трансформацията на НАТО 
и се нарича Съюзно командване за трансформация (ACT) с щаб SACT. 

През юни 2018 г. се адаптира командната структура на НАТО (NCS-A) с нови структури и способности за двете 
командвания: ACO – командване за водене на военни действия, ACT – командване за развитие на войната.

ACO има три нива22– стратегическо (SHAPE), оперативно (три постоянни командвания на съвместните сили – 3 
JFCs) и тактическо (SSCs – командвания за единни услуги). ACO упражнява контрол върху щабовете, както и върху съв-
местните и обединени сили във всички военни мисии на Алианса. Съвместни (joint forces) са силите, в които има сили от 
два или повече военни департамента, работещи под единно командване. Обединени (combined forces) са силите, в които 
има сили от различни страни, работещи под единно командване. На операционно ниво има командвания в Нидерландия, 
Италия и САЩ. На тактическо ниво има три командвания: щаб на въздушно командване в Рамщайн, щаб на сухопътното 
командване в Измир и щаб на морското командване в Нортууд. Освен тези три командвания, които са на практика трите 
SSCs, има и две хибридни единици, съответно в Германия и Испания, които съставят тактически въздушни елементи23.

ACT има щаб в Норфолк, Вирджиния и три подчинени единици: 1) Център за съвместни военни действия (JWC), 
2) Център за съвместни тренировки на силите (JFTC), 3) Център за съвместен анализ и поуки (JALLC) като 1)-3) изпъл-
няват четири основни функции: 1) стратегическо мислене, 2) развитие на способности, 3) образование, тренировки и 
учения, 4) сътрудничество и включване в мисии. 24

Върховният щаб на ACT се състои от пет директората25, подчинени на началника на генералния щаб (Chief 
of Staff). Директоратите са: 1) развитие на способности (Capability Development Directorate), 2) стратегически планове 
и политика (Strategic Plans and Policy Directorate), 3) ресурси и управление (Resources & Management Directorate),  4) 
развитие на съвместните сили (Joint Force Development Directorate) и 5) двустранен директорат – стратегическо команд-
ване и военни партньорства (Bi-Strategic Command Directorate).

ACT се ръководи от върховен съюзен командир по трансформацията (SACT), който пък е отговорен пред Вое-
нен комитет за трансформацията и развитието на Алианса.26 Военният комитет е старшата военна власт в НАТО и е 
под цялостното политическо командване на Северноатлантическия съвет (NAC).

ACT заедно с ACO образуват NCS или командната структура на НАТО.27 Ролята на ACT е двустранна: 1)  да 
подпомага ACO  в ефективното провеждане на текущи операции и 2) да подготвя бъдещите операции на НАТО. NCS 
е напълно интегриран и има две стратегически командвания: едното за операции (SHAPE в Монс, Белгия, където 
командир е върховния съюзен командир за Европа – SACEUR) и едно за трансформация (ACT в Норфолк, САЩ, чиито 
командир е върховния съюзен командир за трансформация – SACT).

Друг извод е за наличието на връзка между йерархията в понятията на НАТО – стратегическо, оперативно, 
функционално и развитието на стратегии и способности.28 Понятията са или базирани на стратегия или на способност. 
На най-високо ниво в йерархията са стратегическите понятия, които са политически и на високо ниво. По средата са 
операционалните понятия, които определят ефектите и се фокусират върху крайното състояние. В основата са функ-
ционалните понятия, които са високо специфични и фокусирани върху процеса/стъпките на изпълнение. И оператив-
ните, и функционалните понятия се фокусират върху крайната цел или решението. Те са свързани със способностите. 
Оперативните понятия ръководят планирането и провеждането на съвместни операции. Функционалните понятия ин-
формират за развитието на решения на проблеми, както и на тактики, техники и процедури.

Съществува различна категоризация на военните понятия/концепции.  Ако се съсредоточим върху йерархична-
та категоризация на военните понятия различаваме четири типа понятия: институционални (institutional), оперативни 
(operating), функционални (functional) и подпомагащи (enabling).29

В случая с НАТО ACT се съсредоточва върху способностите.30 ACT определя бъдещия военен контекст, иденти-
фицирайки предизвикателства и възможности, за да поддържа готовността за военни действия. Също така осигурява мак-
симална взаимна съвместимост, дава структура и приоритет на силите на НАТО чрез отбранително планиране и развитие 
на способности, прилага иновации, за да използва идеи, процедури и технологии с цел развитие на военни способности.

22 https://shape.nato.int/military_command_structure  Military Command Structure
23 Състоят се от: Static Air Defence Centre (SADC) и Deployable Air Operations Centre (D-AOC).
24 https://www.act.nato.int/who-we-are Who We Are
25 Пак там
26 https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52092.htm Allied Command Transformation, last updated 03 Oct.2018
27 Пак там
28 Фиг.5 от стр.13 в “Chapter 3-Concept Initiation, Project Elements and Principles” in Concept Development and 

Experimentation Handbook, A Concept Developer’s Guide to Transformation, Allied Command Transformation, August 2018, 
https://www.act.nato.int/application/files/8015/9501/1396/NATO-ACT-CDE-Handbook_A_Concept_Developers_Guide_to_
Transformation.pdf

29 стр. 31 от Chapter 2  “There is No “A” in CD&E, Neither for Analysis nor for  Anarchy - Ensuring Scientific Rigour and 
Analytical Structure While Maintaining Military Relevance and Artistic Freedom” Thomas Ekström in Advances in Defence 
Analysis, Concept Development and Experimentation: Innovation for the Future, edited by Bianca Barbu, David Martin, Lora 
Hadzhidimova, Headquarters Supreme Allied Commander Transformation, USA, https://www.act.nato.int/images/stories/
media/capdev/capdev_03.pdf

30 https://www.act.nato.int/application/files/3115/7661/4430/factsheet_20191209.pdf NATO’s Warfare Development 
Command, Fact Sheet
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Изводът при НАТО най-общо е, че фокусът е върху военното, а не върху политическото командване. Сред 
слабостите на структурата на военното командване са прекалената централизация и невъзможност за участие на 
невоенни организации в процеса на командване.

Трябва да се комбинират йерархични и мрежови форми на организация. Тази смесена форма се противопоста-
вя на хомогенизацията, комбинира модели на управление от индустриалната и информационната епоха, централиза-
ция и децентрализация, интеграция и фрагментация, стабилност и гъвкавост. За да могат да се комбинират отделните 
форми, трябва системата да е отворена и така да се адаптира, да има системна съгласуваност.

Общите изводи касаят промяната в процеса на планиране и стила на мислене като се комбинират традиционно 
индустриалния и мрежово-центрично информационния подход и процес на планиране.31 При първия подход процесът 
на планиране е йерархичен, а при втория мрежови. Отговорностите в първия случай са според линията на командва-
не, а във втория са динамично разпределени според способностите. В първия случай има някакво взаимодействие, 
последователно планиране, цикличност и разделение между планиране и изпълнение. Във втория случай има широко 
взаимодействие, паралелно планиране, непрекъснатост на процеса, интерактивни планиране и изпълнение. 

Процесът на традиционно военно планиране не е достатъчен за създаване на условия за разширено сътрудни-
чество32. Централизираното планиране не е достатъчно ефективно – Мрежово-центричния подход предполага по-бър-
зо протичане на процеса на вземане на решения, възможност за „локална“ реакция на системата, паралелна реакция, 
интерактивност и синхронизиране на плановете. Мрежовата центричност на системите на командване и контрол може 
да се осигури чрез архитектурен подход към изграждането на техния дизайн.

Двата стила на мислене: индустриален и мрежово – центричен се използват за различен тип проблеми. Пър-
вият стил е редукционистки – разделя проблемите на разрешими съставни части, а вторият е холистичен – изследва 
връзките между компонентите.33 (Стойков, 2010)

31 Военен журнал 4, 2007, „В търсене на по-ефективно планиране,“ стр. 5-28, полковник д-р Митко Стойков
32 Пак там, стр.24 – 27
33 Стр.141-142, Митко Стойков, Управление на трансформацията на системата за сигурност, София, 2010, 

„Авангард Прима“

Иванов, А. (2008). Предизвикателствата при внедряване на архитектурния подход в управлението на проекти 
за C4ISR системи,началник на отдел „Развитие на C4I системи” в Апарат на Генералния конструктор, CIO Media,https://
cio.bg/management/2008/07/14/3450568_predizvikatelstvata_pri_vnedriavane_na_arhitekturniia/

Стойков, М. (2006) Гл.1 „Подход към изграждане на архитектури в системите за управление“, стр.18-56 в Инте-
грирана система за управление в извънредни ситуации: Архитектурен подход, Софттрейд

Стойков, М. (2004) Анализ на прехода към мрежова организация на въоръжената борба и оценка на влиянието 
му върху националната сигурност, Дисертация за получаване на научно-образователна степен „Доктор,“ София

Стойков, М. (2007). „В търсене на по-ефективно планиране,“ стр. 5-28 във Военен журнал 4
Стойков, М.  (2010). Управление на трансформацията на системата за сигурност, София, „Авангард Прима“
Mingqian W. and C. Shuai (2020). A Survey on C4ISR System Architecture Technique, p.54-66 in Global Journal of 

Engineering and Technology Advances, https://www.researchgate.net/publication/340324719_A_survey_on_C4ISR_system_
architecture_technique

Allied Command Transformation, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52092.htm
C4ISR Architectures and Software Architectures, Rich Hilliard, IEEE Architecture Working Group, 1996, http://web.mit.

edu/richh/www/writings/slides/hilliard-c4isr-architectures.pdf
C4ISR Architectures and Their Implementation Challenges, Structured Analysis and a C4ISR Architecture Design 

Process, A.Levis, L. Wagenhals, https://slideplayer.com/slide/701864/
C4ISR: The Military‘s Nervous System, https://www.defenseone.com/insights/cards/c4isr-military-nervous-

system/?oref=d1-cards-title Defense One, 2020 by Government Media Executive Group LLC 
“Chapter 3-Concept Initiation, Project Elements and Principles” in Concept Development and Experimentation 

Handbook, A Concept Developer’s Guide to Transformation, Allied Command Transformation, August 2018, https://www.act.
nato.int/application/files/8015/9501/1396/NATO-ACT-CDE-Handbook_A_Concept_Developers_Guide_to_Transformation.pdf

Chapter 2  “There is No “A” in CD&E, Neither for Analysis nor for  Anarchy - Ensuring Scientific Rigour and Analytical Structure 
While Maintaining Military Relevance and Artistic Freedom” Thomas Ekström in Advances in Defence Analysis, Concept Development 
and Experimentation: Innovation for the Future, edited by Bianca Barbu, David Martin, Lora Hadzhidimova, Headquarters Supreme 
Allied Commander Transformation, USA, https://www.act.nato.int/images/stories/media/capdev/capdev_03.pdf

Chief Information Officer, US Department of Defence, DoD Architecture Framework Version 2.02, DoDAF Viewpoints 
and Models, Operational Viewpoint, https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/dodaf20_operational/

DoDAF Viewpoints and Models, Systems Viewpoint, https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/
dodaf20_systems/

DoDAF Viewpoints and Models, Standards Viewpoint, https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/
dodaf20_standards/

NATO’s Warfare Development Command, Fact Sheet, https://www.act.nato.int/application/files/3115/7661/4430/
factsheet_20191209.pdf

https://shape.nato.int/military_command_structure  Military Command Structure
https://www.act.nato.int/who-we-are Who We Are
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52092.htm Allied Command Transformation, last updated 03 Oct.2018
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Легенда

ACT-Allied Command Transformation – Съюзно командване за трансформация
ACO-Allied Command Operations – Съюзно командване за операции
NCS- NATO Command Structure – командна структура на НАТО
NAC-North Atlantic Council – Северно-атлантически съвет
Military Committee – военен комитет
SACT-Supreme Allied Commander Transformation – Щаб на съюзното командване за трансформация, върховен 

съюзен командир за трансформация
Chief of Staff – началник на генералния щаб
HQ Supreme ACT – върховен щаб на обединеното командване за трансформация
JWC-Joint Warfare Centre – център за съвместни военни действия
JFTC-Joint Force Training Centre – център за съвместни тренировки на силите
JALLC-Joint Analysis & Lessons Learned Centre – център за съвместен анализ и поуки
NPG-Nuclear Planning Group – група за ядрено планиране
SACEUR/SHAPE – Supreme Allied Commander Europe/Supreme Headquarters Allied Powers Europe-стратегическо 

ниво на съюзното командване за операции/върховен съюзен командир за Европа
JFCs-Joint Force Commands – командвания на съвместните сили
SSCs-Single Service Commands – командвания за единни услуги
6 operational commands – оперативни командвания



Проявлението на биологичните заплахи значително нараства през последните години. Изразява се в естествени, 
случайни и умишлени заплахи и техните социални, икономически и политически последици за сигурността; експло-

атация на биотехнологии за злонамерена и/или военна употреба; както и неоторизиран достъп до биологични данни. 
Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) биологична заплаха е инфекциозно 
заболяване с потенциал да се разпространи и да причини огнище. Природните, случайни и умишлени инциденти или 
огнища следва да се разглеждат като различни прояви на една и съща група предизвикателства. Те имат функционал-
ни прилики и общи протоколи за предотвратяване, откриване, реагиране и възстановяване. Могат да имат двусмислен 
произход, но възможностите, необходими за справяне с тях, се припокриват. 

Глобалните тенденции за повишена активност на биологичните заплахи потвърждават увеличаване на възмож-
ността за злоупотреби с биологични агенти, включително увеличен достъп до биологична информация, нови техники 
за манипулиране на патогени, употребата на не сложни или скъпи технологии. Предизвикателство е да се ограничи 
по-лесния достъп до съответните знания и до съвременните инструменти за достъп до тях, което бе немислимо преди 
разцвета на съвременните научни изследванията и технологии. Към днешна дата молекулярните биолози са компе-
тентни да създадат жизнеспособни инфекциозни патогени просто от информация за генетичната последователност. 

По този начин присъствието на биологични заплахи в съвременната среда за сигурност придобива все по-голямо 
значение и налага предвиждане, откриване и бързо реагиране на тези заплахи. Това включва идентифициране на 
източници за биологична заплаха, начини на разпространение, последици и възможности за ликвидиране на послед-
ствията. 

Биологичните оръжия, като средство на биологичните заплахи, могат да бъдат произведени от широко достъпни 
патогени, които са продукт на законни биомедицински изследвания или са получени от почва или заразени животни 
и хора. Всъщност много от инфекциозните заболявания, които са свързани с проявление на биологична заплаха, са 
ендемични за страните, за които най-често се подозира, че се стремят да разработят биологично оръжие. Тъй като 
биологичните агенти може да са евтини и лесни за получаване, всяка държава с базова промишленост, има възмож-
ност фактически да произвежда биологично оръжие. Биологичните агенти включват бактерии, вируси, гъбички, други 
микроорганизми и свързаните с тях токсини (https://www.osha.gov/biological-agents). Изследователските съоръжения за 
разработване и производство на биологични агенти/бойни средства наподобяват съоръжения за биотехнологични и 
медицински изследвания. Същите производствени мощности, които могат да произвеждат биологични бойни средства, 
могат да произвеждат хранителни и селскостопански продукти (Grinter; Shneider, 1995). Трудно е да се идентифици-
рат местата и съоръженията, които всъщност произвеждат биологични оръжия и тяхното използване за водене на 
биологична война. Под биологична война се разбира война, в която се използват бактерии, вируси, токсини и т.н., за 
да се извадят от стрoя или унищожат хора, домашни животни и хранителни култури (https://www.dictionary.com/browse/
biological-warfare).

На практика биологичните бойни средства са неоткриваеми, когато се транспортират. Ако терористична групиров-
ка иска да пренесе биологичен агент, в чанта или регистриран багаж, този агент трудно може да бъде засечен чрез 
рутинни митнически проверки, сканиране за наркотици или търсене на взривни вещества. 

Европейският съюз, НАТО и Световната здравна организация обръщат особено внимание на химичните и био-
логичните оръжия (ХБО) като елементи с особено значение за съвременната среда на сигурност. В същото време из-
ползваните понятия са строго разграничими по своите функции. По тази причина би било грешно тяхното практическо 
и теоретично смесване. В разработваните концепции, планове и доктрини за противодействие, тези функции са ясно 
определени.

В таблица 1 е представена съпоставка между ХБО, която дава ясна представа за различията между тези две 
понятия.

ПРОЯВЛЕНИЯ НА БИОЛОГИЧНИ ЗАПЛАХИ  
В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ

Резюме: Докладът представя разбирането за същността на биологичните заплахи, които се разглеждат 
като елемент с особена значимост в съвременната среда за сигурност. Акцентира се върху възможните начини 
и средства за реализиране на биологична заплаха, както и върху прилагането на научно прилoжни подходи за 
противодействие на такава заплаха.

Ключови думи: биологични заплахи, биологични агенти, биологични оръжия.

Maria Nenovska. PERFORMANCE OF BIOLOGICAL THREATS IN THE CONTEMPORARY 
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element of special importance in the contemporary security environment. Emphasis is placed on the possible ways and means 
for realization of a biological threat, as well as on the application of scientifically applied approaches for counteracting such a 
threat. 
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Таблица 1 
Характеристики на агенти за биологична и химическа война

Биологични агенти Химични агенти

Обикновено са без мирис. Получава се синтетично с характерна миризма.
Невидими частици, обикновено се разпръскват чрез 
аерозолен спрей.

Обикновено са летливи по природа и се разпръскват 
чрез мъгли или аерозолни спрейове.

Проникват чрез вдишване или поглъщане. Проникват чрез вдишване или дермална абсорбция.
Превантивни мерки преди експозиция са повишаване 
на имунитета чрез използване на токсоиди, ваксини, 
използване на антибактериално защитно облекло, 
биосензори и детектори за дим.

Предпазни мерки преди експозиция са използване 
на противогази, антихимични защитни дрехи и на 
хемосензори за токсични вещества.

Лечението след експозиция се основава на 
противовирусни препарати, антибиотици, ваксини.

Лечението след експозиция разчита на използването на 
антидоти и неутрализиращи средства.

Последиците от биологичните агенти и токсини са 
различни, могат да доведат до неработоспособност 
или смърт, настъпваща след развитие на заболяване, 
което е резултат от инфекция от специфичен биологичен 
агент, напр. антракс, причинен от Bacillus anthracis и 
чума, причинена от Yersinia pestis.

Последиците от химичните агенти са мигновени или 
се забавят за няколко часа с появата на симптоми 
като алергия, дихателен дискомфорт, интензивно 
дразнене на лигавиците, неправилно функциониране на 
физиологичните процеси, което в зависимост от дозата 
води до смърт или неработоспособност.

Могат да се използват като оръжие в артилерийски 
оръдия, касетъчни бомби и ракетни бойни глави.

Дълга история на употреба като отровни бомби, в 
артилерийски оръдия и в ракетни бойни глави.

Производствените методи са прости и евтини, като се 
разчита на не-сложна технология и достъпни знания 
в областта на биологията, генното инженерство, 
медицината и селското стопанство.

Прости и сложни методи на производство, изискващи 
подходящо оборудване и технология за прост и сложен 
химичен синтез, пречистване и разработване на летални 
дози.

Не се откриват лесно при граничен контрол и чрез 
проверка от рутинни системи за откриване, например 
рентген.

Лесно се откриват по мирис и когато са опаковани в 
инертни метални контейнери, засичани на рентгенови 
екрани.

ХБО са:
• По-достъпни както за държавните, така и за недържавните участници, поради по-ниски бариери пред придобива-

нето на настоящи и възникващи в момента технологии за противодействие на биологични оръжия.
• По-способни, особено по отношение на възможността им да постигнат превъзходство в настоящи или нововъз-

никващи конфликти.
• Целево насочени, т.е. по-точно насочени и/или по-надеждни.
• По-трудно е да се изменят (използване на неизвестни досега агенти и/или механизми за разпространение) от 

традиционните форми, актуални днес. 
Характерно за биологичните агенти е, че лесно се култивират, синтезират и използват. Малкото количество агенти, 

необходими за убийството на множество хора в населен район, правят укриването, транспортирането и разпростра-
нението на биологични агенти сравнително лесно. Освен това причинителите на биологична заплаха са трудни за 
откриване и защита – те са невидими, без мирис и вкус и могат незабелязано да бъдат разпространени.

Разпространението на агенти, представляващи биологична заплаха, може да се осъществява по различни методи 
и способи, например чрез аерозоли, експлозиви (артилерийски, ракети, взривни бомби), посредством храна или за-
мърсяване на водата. Променливите, които могат да повлияят на ефективността на транспортирането и прилагането, 
включват размера на частиците на агента, стабилността на агента при условия на изсушаване, излагането на ултрави-
олетова светлина, скоростта на вятъра, посоката на вятъра и атмосферната стабилност.

Използването на взривно устройство за транспортиране и разпространение на биологични агенти не е много 
ефективно, тъй като такива агенти са склонни да се инактивират от топлината на взрива. Замърсяването на обекти за 
водоснабдяване изисква голямо количество агенти и тяхното въвеждане във водата, която преминава през локално 
пречиствателно съоръжение. Доставянето във водна среда може да не е достатъчно ефикасно заради фактора на 
разреждане и заради методите на пречистване във водата, включващи хлор и обратна осмоза, които инактивират 
микробиалните агенти.

За да бъде ефективно дадено биологично оръжие, патогените във въздуха трябва да бъдат разпръсквани като 
фини частици с размер по-малък от 5 микрометра. Инфекцията с аерозолен агент обикновено изисква дълбоко вдиш-
ване на инфекциозна доза. Частици с подобни характеристики могат да се инокулират в долните дихателни пътища 
и остават незабелязани за организма. По-малки частици няма да бъдат погълнати поради аеродинамиката на потока 
на частици в респираторните пътища. По-големи частици от биологични агенти се установят върху повърхности от 
околната среда и в горните дихателни пътища, което предизвика мукоцилиарно очистване. Доставяне на биологични 
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агенти чрез експлозивни устройства е по-малко ефективно, защото топлината и светлината от експлозията може да 
инактивира агента. Частици с големина 1 – 5 микрометра не са ефективни при експлозия. 

Съвременните оръжейни системи (напр. бойни глави, ракети, снаряди) не се използват за аерозолно разпрос-
транение на биологични агенти (Public health response to biological and chemical weapons – WHO guidance, 2004). Ни-
скотехнологичните методи за аерозолно разпространение включват селскостопански култури под формата на прах; 
аерозолни генератори за малки лодки; камиони или автомобили; пръскачки под налягане тип раница; парфюмни пул-
веризатори. 

Биологичните агенти могат да бъдат доставяни директно до своята цел под формата на поликарбонатни съчми и 
други форми. Аерозолното разпръскване на биологичните агенти е начинът за заразяване, който най-вероятно може 
да се използва от терористи и военни групировки в бъдеще.

Биологичните агенти могат да бъдат открити чрез медицинска диагностика за действие на агента при човешки или 
животински жертви. Ранното откриване на биологичен агент в околната среда дава възможност за ранно специфично 
лечение и дава време, през което противодействието да бъде ефективно. Понастоящем не съществуват надеждни 
системи за откриване на агенти за биологична война. Министерството на отбраната на САЩ поставя основен приори-
тет на изследванията и разработването на детекторна система. Разработват се и се тестват методи за откриване на 
биологичен аерозолен облак с помощта на лазерна система с импулс във въздуха за сканиране на по-ниските теренни 
височини на дадена целева област. Разработва се и система за детекция, монтирана върху нестационарно средство. 
Тази система може да анализира въздушните проби, за да предостави диаграма на размерите на частиците, да открие 
и класифицира бактериални клетки, да измери съдържанието на дезоксирибонуклеинова киселина и да идентифицира 
агентите на базата на имуноанализи.

Вероятно е атаката с биологичен агент да бъде скрита. По този начин, откриването на такава атака изисква разпоз-
наване на клинични синдроми, свързани с различни биологични агенти. Горепосочените елементи, които оказват зна-
чително влияние върху съвременната среда за сигурност, предполагат употребата им и от терористични групировки –  
в този случай се говори за биотероризъм. Биотероризмът е планирано и умишлено използване на патогенни щамове 
на микроорганизми като бактерии, вируси или техните токсини за масово разпространение на животозастрашаващи 
заболявания, за да се унищожи населението на даден район (Syal, 2008).

Характерът на заплахите от биотероризъм изисква сътрудничество в няколко сектора, включително военно раз-
узнаване, полиция, криминалистика, „Агенция Митници“ и други правоприлагащи организации, които трябва да ра-
ботят съвместно с обществени и ветеринарномедицински организации, както и с екологични и обществени научни 
организации. С цел ефективното противодействие на тези атаки, използвани на бойното поле, в гранични условия или 
различни промишлени райони, се налага необходимостта от ранно откриване и превенция. По тази причина ролята 
на медицинския персонал нараства по значимост. Медиците би трябвало да могат да идентифицират ранните жертви 
и да разпознават различни модели и форми на заболявания. Това изисква интегрирани епидемиологични системи за 
наблюдение, осъществяващи мониторинг в реално време и представяне на информация, която да бъде споделена на 
различни нива в системата за защита.

Трудно е да бъдат предварително идентифицирани и точно определени първоначалните замисли на биотеро-
ристичните атаки. Освен това е сложно да се установи как се е разпространил биологичният агент – във въздуха, в 
замърсена храна или вода или чрез директна инокулация. При биологична атака броят на жертвите може да е малък и 
следователно агентът едва ли може да бъде признат за интензивно заразен, особено ако причинителят е често срещан 
при заболявания в населението. По този начин ефективността на биологичните агенти в съвременната среда за сигур-
ност става все по-значима, с определени елементи на трудна откриваемост и широко въздействие. 

В допълнение, като се има предвид инкубационният период при разпространение на агента, който е трудно откри-
ваем, се предполага по-лесно и трудно определимо разпространение. Няма възможност за локализиране и огранича-
ване на въздействието. Опасността от бързо разпространение налага своевременни превантивни мерки. Въпреки че 
тези улики могат да се появят в естествени огнища и не е задължително да сигнализират за атака с биологично оръжие, 
те трябва поне да засилят подозренията, че се случва нещо необичайно. 

Успешното преодоляване на предизвикателствата, породени от биологични заплахи изисква многостранен отго-
вор. По тази причина нито един едностранен подход сам по себе си няма да бъде успешен (Pinto, 2013).

За да засили зоната на биозащита, още през 2002 година Сенатът на САЩ приема Закон за биотероризъм (Public 
Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002.).  Според този закон, съществен елемент е 
националната готовност срещу биотероризма, като е поставен акцент върху безопасността на лекарствата, храните и 
водата от биологични агенти и токсини.

В тази връзка е наложително служителите от структурите на Министерството на отбраната да бъдат обучавани и 
оборудвани с необходимите средства, за да отговорят своевременно на евентуални биологични заплахи. Необходимо 
е да се разработи ефективно, удобно и за многократна употреба облекло, което да предпазва в най-голяма степен от 
контаминация. 

Паралелно, медицинската общност продължава разработването на ваксини и лекарствени средства срещу биоло-
гични агенти, които би следвало да са широкоспектърни, безопасни и в достатъчни количества, за да бъдат прилагани 
на населението, което е изложено на най-висок риск от зараза с подобни агенти. Тази задача е предизвикателство, 
като се има предвид спорът за употребата на ваксините, прилагани по време на Пустинна буря и предполагаемата им 
връзка със синдрома на войната в Персийския залив (Grinter; Shneider, 1995).  Медиците също трябва да се стремят да 
подобрят реакцията след такава атака чрез бързо диагностициране, ефективно медицинско лечение и способност за 
едновременно лекуване на много пациенти, изложени на биологични атаки.

В перспектива новите геномни технологии могат да послужат за създаване на нови предпазни средства:
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● Разкодиране на човешкия геном. Учените продължават да разкриват функциите на различни гени и как те повли-
яват заболяванията при хората. Ваксините и лекарствата могат да бъдат проектирани, за да се борят срещу специфи-
чен патоген на базата на техни молекулярни ефекти, който предизвикват в човешката клетка.

● Подсилване на имунната система. Секвенирането на човешкия геном позволява по-доброто изучаване и разби-
ране на имунната система. Чрез генно инженерство може да се подсили имунния отговор към различни патогени. Вече 
има научни трудове, които търсят защита срещу антракс чрез молекулярни механизми.

● Разкодиране на вирусните и бактериални геноми. Секвениране и картиране на вирусните и бактериалните ге-
номи ще доведе до разкриване на молекулярните механизми, които стоят зад вирулентността и лекарствената резис-
тентност.  Тези познания могат да се приложат, за да се модифицират бактерии, които да продуцират биорегулатори 
срещу патогени. 

● Нови ваксини. Настоящите проучвания включват генетични манипулации на вирусни геноми с цел създаване на 
ваксини, които подпомагат изграждането на имунитет срещу множество заболявания с единствено третиране.

● Нови антибиотици и антивирусни препарати. Настоящите антибиотици засягат синтезата на ДНК, синтезата на 
протеини и процесите на създаване на бактериалната клетъчна стена. С напредващото разбиране на микробиалните 
геноми, могат да се създадат нови класове антибиотици, които да се прицелват към протеини от есенциално значение 
за преживяването на бактериалната клетка.

● Антитела за биозащита. Терапевтиците на базата на антитела представляват най-бързорастящия клас биоло-
гични терапевтици. Те са все по-необходими, за да се запълни празнината, когато разработването на ваксината все 
още не е довело до ефикасен продукт, както при епидемията от вируса на ебола в Западна Африка през 2014 г. (Lyon 
et al., 2014) и пандемията от COVID-19 през 2020 г. 

Историческите доказателства ясно прогнозират асиметрична зависимост между нападателните и отбранителните 
стратегии за биологично въздействие. Подценяването и неразработването на програми за подобно въздействие може 
сериозно да ограничи способността на държавата да разработва подходящи защитни средства като антибиотици, вак-
сини и други терапевтични средства. 

Необходимо е да се приеме вътрешно законодателство срещу използването на биологично оръжие. Конвенцията 
за оръжие, базирано на биологични агенти и токсини следва да бъде засилена чрез правен обвързващ инструмент. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА –  
ФАКТОР ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРАДИГМА 

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 един момент се характеризира с 
конкретни политически и правни обекти, субекти, които имат реално проявление формиращо геополитическата 
реалност. По своята същност геополитическите предизвикателства представляват реализираните и планувани 
стратегически политики. Политиките се реализират от значими геополитически субекти.  Тези геополитически 
субекти, като Китай, Руската федерация, САЩ, Република Турция, Иран, Европейски съюз, НАТО, БРИКС, ШОС, 
както и други субекти на международната политическа сцена са значими по същество, но са значими, и за 
изясняване същността на доклада. Анализът на геополитическите предизвикателства е категоричен, че те са 
динамични, специфични за конкретния геополитически регион и за конкретния геополитически период от време. 
От тяхното управление се обуславя на международната политическа сцена състояние на мир, респективно на 
конфликти между страните, които могат да се трансформират до ограничени или пълно мащабни военни такива.
Изследването на геополитическите предизвикателства доказва, че те са функция на съставени и реализирани 
политически документи, като доктрини, концепции, планове и решения.Специфичното за тези предизвикателства 
е, че тяхното проявление дава желан, респективно нежелан политически резултат. Политическият резултат се 
обобщава с конкретни измерители от статистиката, но винаги има конкретни последици относно биографията 
на държавни и институционални ръководители, конкретен икономически статут за населението и политически 
такъв за конкретната страна. По същество фокуса в доклада е поставен върху следните направления в областта 
на международните отношения и конкретни политически „ сплави” от които са изградени политическите 
конструкции на тези отношения. Тава са: проектите „Триморие”, стратегическото сътрудничество между 
Руската федерация и Китай, проектите и политиките на Русия, външната политиката на Република Турция, 
стратегическите проекти на САЩ, както и присъствието на ЕС на геополитическата сцена. Надеждата е, че 
ще се разработят и приложат нови политически документи, респективно политики, за да се противодейства 
на асиметричните заплахи за мира и сигурността на геополитическо равнище, но одобрени на национално и 
регионална равнище.

Ключови думи: геополитика, международни отношения, политическа парадигма.

PhD student Eng. Ekaterina Petrova. GEOPOLITICAL CHALLENGES A FACTOR IN POLITICAL PARADIGM
UNIBIT, ek_jpetrova@abv.bg

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 
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Key words: geopolitics, international relations, political paradigm. 

инж. Екатерина Петрова   
докторант, УНИБИТ, ek_jpetrova@abv.bg

Геополитическите предизвикателства са условно название на наблюдаваните политически процеси на международ-
ната политическа сцена. Тази условност се определя от следните фактори:

– държавите, които са значими на геополитическата сцена реализират своите стратегически документи и провеж-
дат съответните политики;

– държавите, които се стремят да заемат геополитическо място разработват стратегически планове, които при 
тяхната реализация ще им позволят да имат място на геополитическата сцена;

– държавите, които искат да останат значим фактор и участник в геополитическия процес актуализират своите 
стратегически планове, като реализират тактически решения съобразени с политическата конюнктура;

– държави, които са част от геополитическото пространство разработват и прилагат стратегически планове, чрез, 
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които трябва да неутрализират геополитическото присъствие на друга държава, респективно военно-политически или 
икономически съюз.

Тези фактори са реални политики, чиято реализация представлява политически процес с политически резултати. 
Значимостта на конкретните политики реализирани в даден регион се определя от факта, че винаги се стига до кра-
ен политически резултат за населението на държавата/държавите от геополитическото пространство. Политическият 
резултат има проявление в съхраняване на мира, респективно проявлението на конфликт (национален, регионален, 
международен, или военен, както и конфликт в различни направления: достъп и употреба на природни ресурси, на 
географска територия, на базата на  етнически, религиозни или културни различия). Анализът на геополитическите 
предизвикателства ще даде възможност да се разработят стратегически документи, за да се приложат политики за 
благоприятно икономическо и политическо развитие на конкретната държава или съюз от държави. Друга характерис-
тика е, че дава възможност да се открият неподходящите политически решения, както и ще позволи да анализираме 
политическото развитие на държави, които са, или се позиционират, като регионални и международни лидери. За 
целите на анализа се ползват нови съвременни технологии, чиито резултат дава надеждна информация за конкретни 
събития, като чрез технологиите се изключва пристрастна интерпретация от страна на заинтересовани политически 
субекти. В настоящето процесът на създаване на нови технологии и тяхното приложение представлява геополитическо 
предизвикателство, което е повод за конфликт между държавни, и/или корпоративни структури, респективно за взаим-
но изгодно сътрудничество между отделните правителствени и неправителствени субекти. 

За да се докаже значимостта от познаването и дефинирането на геополитическите предизвикателства, са ползва-
ни публични научни данни, информация за конкретни политически решения, или планове за решения, които дават или 
трябва да реализират конкретни политически резултати. 

Конкретните политически резултати независимо от това дали са желани или нежелани имат конкретно измере-
ние: социално-икономическия статут на населението, финансово-икономически и военно-политически за конкретната 
държава, респективно политически съюз. Тази информация е обобщена в статистически данни, но се и отразява в 
международната дейност и значимост на държавата на регионално, и/или геополитическо равнище.

Геополитически проекти

● Политическите процеси в ЕС.

– Проектът Триморие 

В доклада са разгледани някои от тези геополитически стратегии и планове, които са част от геополитически-
те предизвикателства. Такъв е планът „ Триморие”. Планът има амбицията да засили дигиталната, транспортната и 
енергийната обвързаност за противодействие на Руската федерация и Китай в района на „Триморието“ 1. Проектът се 
лансира в Полша, при посещението на президента на САЩ, г-н Д. Тръмп във Варшава на 5 – 6.07.2017г., но е реално 
продължение на проекта „Междуморие” на маршал Пилсудски от междувоенния период 2. Историческата давност на 
проекта, въпреки неговата политическа трансформация е доказателство, че този регион е в обсега на геополитиче-
ския сблъсък вчера, днес и утре. В настоящето трябва да се акцентира кога и при какви обстоятелства държавите от 
обсега на региона и в какви направления си сътрудничат с Руската федерация и КНР(Китай. Друг съществен аргумент 
засягащ политическия статут на проекта в условията на политическа фрагментация в региона е коя/кои държава/дър-
жави ще имат политическа значимост в качеството да определят дневния политически ред и обсега на реализация 
на конкретни проекти касаещи държавите, част от политическото пространство в района на Средиземно, Балтийско и 
Черно море. Този проект има политическата подкрепа на САЩ. Този аргументът доказва, че проектът е в съзвучие с 
геополитическите интереси на САЩ за региона, а не че ще представлява икономическа възможност за добро икономи-
ческо състояние на страните  съпричастни с проекта. В този проект участват следните европейски държави: България, 
Австрия, Хърватска, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. 
Целта на инициативата е да се постигне по-голяма свързаност между държавите по линията Север–Юг в областта 
на енергетиката, транспорта, комуникациите, информационните технологии и други направления на бизнеса. Друга 
специфика е политическата подкрепа и участие на Република България в проекта, като становището на Република 
България е изразено в документ на МВнР:  България работи активно във всички срещи на този формат. Представители 
на Министерството на енергетиката участват в три от създадените четири работни групи за енергийно сътрудничество. 
На 2 септември 2020 г. бяха приети две Решения на Министерски съвет, с които: заместник-министър-председателят 
и министър на външните работи, г-жа Екатерина Захариева, бе определена за национален координатор от българска 
страна за Инициативата „Три морета“. Одобрено е участието на  „Българската банка за развитие“ АД в  Инвестицион-
ния фонд към Инициативата „Три морета“ с вноска от 20 млн. евро;  

–  Краят на ерата Меркел, начало на ерата на Макрон
Ще оглави ли Макрон лидерската позиция в ЕС и какви политики ще провежда в ЕС. ЕС ще има ли политически 

стабилитет и политически суверенитет по отношение на влиянието на САЩ върху съюза; ще има ли политически до-
пирни точки между държавните ръководители на страните част от ЕС относно формулираните и реализирани политики;

– ЕС и „ Брекзит”. ЕС с и без Великобритания, ще има ли икономическо и политическо споразумение между ЕС 
и ВБ и с какви параметри ще е?

– ЕС и „ Вишеградската четворка”. Какви политически резултати ще предлагат и реализират държавите: Чехия, 
Словакия, Полша и Унгария, които създадоха в рамките на ЕС? Тази организация се характеризира с евро оптимизъм  
при Чехия и Словакия и евро скептичните Полша и Унгария. Характерна особеност е, че тази структура заема 5-а по 
големина икономика в Европа и 12 в света.
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– ЕС и Република Турция. Проблемите са с асиметрични характеристики относно политическото взаимодействие 
между съюза и Турция. Основните направления на проблемите са: бежанците на територията на Турция, които искат 
да се населят в ЕС. Взаимоотношенията на Турция с Кипър от 1974 г. и, в настоящето, действията ѝ в Източното Сре-
диземноморие в  акваторията около водите на остров Кипър относно проучване и добив на въглеводороди от турската 
държавна нефтена компания. В тази реалност ЕС е ангажиран със становище, защото действията на Турция засягат 
национални и  икономически интереси на Гърция и Кипър. Проблемно е решението на Турция относно споразумението 
с правителството в Триполи на Файез ас Сарадж относно новата граница на икономическите зони. По този начин 
Турция блокира възможността за самостоятелен добив и прокарване на газопровод за Европа от страна на Гърция, 
Кипър и Израел;

– ЕС и Руската федерация. Тези два политически субекта са значими на международната политическа сцена, 
като тяхната политика рефлектира на глобално равнище и имат много допирателни международни действия. Целта 
е, чрез тези допирателни да се очертаят граници на мира и съвместното сътрудничество, третиращо общи теми и 
проблеми: международен тероризъм, екологични проблеми, задоволяването и обмена със суровини, материали, стоки 
и технологии, съвместното решаването на съществуващи проблеми: Украйна – съвместни решения и политики на 
Украйна, Русия, Германия и Франция. Относно проблема в Нагорни Карабах и неговата ескалация до военен конфликт 
между Армения и Азербейджан се търси решение, чрез дипломатически инициативи разговори, преговори провеждани 
от т. нар. „Минска група“, където членуват САЩ, Франция и Русия. Тези три държави заявиха, че активирания стар 
военен конфликт в Нагорни Карабах е „неприемлива заплаха за стабилността на региона“ и, че засилват своите взаи-
моотношения с участниците в конфликта. Съществен нюанс във взаимоотношенията Русия- ЕС са налаганите санкции 
от ЕС спрямо Русия и тяхното реципрочно прилагане от страна на Русия спрямо ЕС. Политиката на санкции стартира 
при възникване на проблема Украйна през 2013 г. Политическите събития в Беларус ангажират ЕС, като съюза наложи 
санкции спрямо Беларус, но тези политически решения засягат и Русия, която е основен политически, военен и иконо-
мически съюзник на Беларус. Енергийните руски проекти, които осигуряват на ЕС и на Европа енергийни ресурси са 
стратегически по своето значение за ЕС, не само с цената (по-ниска спрямо цената на втечнения американски газ), но 
и като опция, чрез тях („Северен поток 2“ и т.нар. в миналото „Южен поток“, сега  „Турски  поток“ или „Балкански поток“) 
Русия да осъществи политическо сътрудничество с ЕС,  на което сътрудничество се противопоставя САЩ;

– ЕС и КНР(Китай). Съществено направление и геополитическо предизвикателство е инициативата на Китай  
„Един пояс, един път“.Този „нов път“ реално по данни на Световната банка ще дава 40% от световния брутен 
вътрешен продукт, като в района се намират 75% от световните енергийните ресурси, 65 държави с население 
около 4,4 милиарда души. Реално този проект е от геополитическо значение и ще разшири това влияние на Китай 
на политическата сцена. На основание механизма за сътрудничество „17+1“,  включващ и Гърция, то Китай и 
страните от Централна и Източна Европа ще се реализира проекта „ Един пояс, един път“. Този проект ще даде 
възможност на Китай да получи достъп до съществуващата европейска  инфраструктура, да изгражда нова, като 
е актуален въпросът с защита на данни, касаещи определени дейности в ЕС, в търговския спор между САЩ и 
Китай, САЩ да не наложи санкции на европейски компании, които са част от мега проекта, като е реална възмож-
ността някои държави от ЕС да получат реални икономически ползи, които ще са персонални за дадени държави и 
при този резултат тези страни да поискат да напуснат ЕС или да променят конкретни възлови политики засягащи 
държавите, членуващи в ЕС.

– ЕС и НАТО. Тези отношения са специфични, защото отчитат взаимоотношенията на всяка държава от ЕС с 
НАТО и отношенията на икономическия и политически съюз ЕС с военно-политическия съюз НАТО, където по по-
литиките на военния съюз има значение политическата воля на САЩ, както и политиките на Турция. Съществена 
политическа характеристика на ЕС е, че няма единна политика в областта на отбраната и въоръжените сили, няма 
собствена армия принадлежаща на ЕС.  Важно политическо събитие е констатацията на г-н Еманоел Макрон, че „НАТО 
е в мозъчна смърт”, както и допирните политически мнения по актуални политически теми с  г-н Владимир Путин. Тези 
взаимоотношения са значими геополитически и водят до значими политически решения, които имат регионално  и 
глобално значение не само за ЕС, НАТО, Франция и Русия.

– ЕС и новите държави, които кандидатстват за ЕС. Факт е, че разширяване на ЕС е сложен политически въ-
прос, въпреки разработените стратегии и планове. Процесът има интерпретации относно страните от Западните Бал-
кани, като се обсъжда опцията частично да се отворят кохезионните фондове, които иначе подпомагат само държавите 
членки на ЕС, или пък районът да се обвърже с вътрешния европейски пазар.Тези страни от Западните Балкани се 
характеризират с междудържавни разногласия на етничеки, териториален, религиозен принцип, както и обвързаността 
членство в ЕС и НАТО едновременно е несъвместима с реалността за Сърбия. Интерес представлява инициативата 
„Мини Шенген“, защото касае политическото сътрудничество между отделни страни от района на Западните Балкани 
и тяхното сътрудничество с ЕС. 

● Научни разработки – нови технологии
Русия има свой научен потенциал, който е представен, чрез дейността на РАН (Руската академия на науките). 

Финансирането на научната и развойната дейност, се реализира от държавния бюджет и/или чрез финансиране от 
държавни компании разполагащи с научни лаборатории.  Руската федерация разполага със съвременни военни тех-
нологии, без аналог в света (свръхзвукови, лазерни и други модерни оръжия). Това са думи на руския президент, г-н 
В.Путин, който уверява, че страната няма да ги ползва като средство за заплаха. Факт е обаче, че наличието на това 
съвременно, без аналог в света оръжие служи, като сдържащ фактор и е гарант за суверенитета на Русия. Руската 
федерация е първата държава в света, която регистрира ваксина против Ковид-19 – „Спутник-5”. 

Политически факт е,че научните разработки са обявени като приоритет на ЕС. Този приоритет се реализира чрез 
финансовата подкрепа по конкретни програми и политики. Държавите от ЕС развиват и самостоятелна научна дейност 
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на национално ниво и кооперирано с държави от ЕС и от цял свят. Акцент има и по отношение на политиката на автор-
ските и сродните права на научната дейност в страните от ЕС.

Китайските платформи и приложения „We Chat” и  „Tik Tok”  са повод за конфликт между Китай и САЩ с аргументи 
защита на данни и национална сигурност.  По принцип платформата „We Chat” е мултифункционална и работи, като 
цялостна онлайн среда, социална медия, комуникационна система, платформа за плащания, бизнес комуникации.

●  Политическо сътрудничество.
– Сътрудничеството Китай и Русия. Това сътрудничество е документирано с Шанхайската организация за съ-

трудничество (ШОС) – създадена 2001 г., където Китай и Русия на практика ръководят организацията. ШОС си позволи 
да предложи на САЩ „да определят сроковете” за ликвидиране на американското военно присъствие в района на 
Централна Азия. Факт е, че САЩ на този етап запазиха политическо присъствие в Киргизстан, но съвместно Китай и 
Русия демонстрираха кои са доминиращите и ще са доминиращи политики в региона. Съществен факт е, че със статут 
на страна наблюдател в ШОС са Индия, Пакистан, Иран и Монголия. Тази реалност някои наблюдатели виждат като 
военен съюз, противовес на НАТО в района на Азия.

Политическа реалност е, че през 1996 г. подписаха документ „Стратегическо партньорство” , през 2001 г. подписа-
ха договор за приятелство, които определя общата им визия за международните отношения. Съществен политически 
факт е, че през 2004 г. двете държави разрешиха териториалните си спорове. Китай и Руската федерация си поставят 
открито политически съвместни цели, като: да се противопоставят на американското присъствие в региона на Цен-
трална Азия, да възпират присъствието на САЩ в Афганистан и Близкия изток, да постигнат затваряне на въздушните 
бази в Узбекистан и Киргизстан. Двете държави реализират съвместни военни учения, с ангажиране на всички родове 
войски, както и обмен, търговия на военна техника и въоръжение. Китай реализира успешно своя проект „Един пояс, 
един път” , а Русия свой нефтопровод и газопровод, като газопровода „Силата на Сибир” през 2018г. за период от 30 
години. Друг аспект със стратегическо значение е икономическия съюз БРИКС, където Китай и Русия са основни по-
литически субекти. В този съюз БРИКС участват Бразилия, Русия, Индия,Китай и Южна Африка. БРИКС е финансова 
– икономическа организация, която се явява алтернатива на съществуващите финансови и банкови институции, като 
БРИКС по същество е стратегически проект, който ако функционира с цялата си мощ ще трансформира икономиче-
ските и политическите ѝ процеси на световната политическа сцена. Като краен финансов резултат, който е функция на 
политическите решения от 2010 г. Китай е водещ икономически партньор на Русия. 

– Сътрудничеството Китай и САЩ. „Докато коронавирусът продължава да върлува, политическият вирус също 
се разпространява в САЩ. Китай и САЩ са на ръба на нова „ студена война”. САЩ може да разруши резултатите от 
успешно десетилетно сътрудничество между Китай и САЩ, като съкрати перспективите за развитие на самите Съеди-
нени щати, и подложи на риск стабилността и благоденствието на света”. Това е становище на г-н Ван И , министър на 
външните работи на Китай, цитиран от ТАСС и Франс прес на 24.05.2020 г.

● Политически и социални процеси
- Политическите и социални процеси в САЩ. Днес тези процеси се характеризират с граждански конфликти 

породени както на политическа и социална база, така и на гражданско-правна, в това число расова дискриминация. 
Протестите в САЩ стартираха след поредица от публични убийства на чернокожи американци, но са и в условията на 
пандемия от Ковид-19. Тази пандемична реалност доведе до съсипване на американската икономика и средната класа 
в САЩ. Друг факт е, че в американското общество съществува голяма поляризация, а в гражданските конфликти бе 
ангажирана армията. Всички тези обстоятелства са предпоставка гражданските конфликти да се трансформират  в 
гражданска война на територията на САЩ. Специфика на социално-политическите конфликти днес в САЩ е, че тяхната 
политическа проекция не зависи само от резултатите от президентските избори, а от икономическия статут и промяна 
на обществено-гражданските отношения в САЩ и международните такива на страната, в смисъл какви приоритети ще 
изпълнява при реализация на външната си политика. 

● Стратегически проекти.
Доклад на американската корпорация за изследвания на националната сигурност РАНД „Пренапрежение на Русия: 

Стратегия за конкуренция от по-добри позиции”.  Стратегията е разработена по поръчка на Пентагона  и ЦРУ. Глава 4 
на документа със заглавие: „Геополитически мерки” има следната формулировка:

1.Предоставяне на смъртоносно оръжие на Украйна.
2.Засилване на подкрепата за „ бунтовниците” в САР.
3.Организация на смяна на режима в Беларус.
4.Използване на потенциала за създаване на напрежение в Южен Кавказ.
5.Намаляване на нивото на руско присъствие и влияние в Централна Азия.
6.Прекратяване на присъствието на Русия в Молдова.
Този доклад, публикуван през 2019 г. е достоверен в хронологичен порядък относно настъпили политически и ико-

номически процеси в конкретни райони по света, но всички засягат политически Руската федерация. Пет от заложените 
шест направления и задачи са реализирани и постигнати, като се очакват вторичните политически процеси, които ще 
се реализират разсрочено във времето. Целта е да се неутрализира, чрез изпълнението на плануваните политически 
мероприятия, основният политически конкурент на международната политическа сцена, Руската федерация. За да се 
реализират задачите в доклада, Русия трябва да е под  „пренапрежение” относно политически процеси в страните от 
бившия СССР и така да се откаже от политическо, икономическо и военно присъствие на други „политически горещи” 
райони. Такива райони са страните от континента Европа , в т.ч. Западните Балкани и икономическите проекти, САР, 
Венецуела, Северна Африка(Либия) и т.н.

Разгледаните геополитически предизвикателства в доклада са значими предпоставки за международната сигур-
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ност по същество. Това твърдение се доказва с политическите процеси, които се реализират в конкретни политико-ге-
ографски райони по света. Политическите процеси на национално, регионално или геополитическо пространство 
следват исторически предпоставки, но са преди всичко продукт на стратегически документи разработени и приложени 
с перспектива за развитието на конкретна държава, респективно политически съюз. Постигнатите политически резул-
тати в резултат на проявлението на дадени политически предизвикателства доказват, че тези предизвикателства са 
взаимно зависими и действат комплексно. Най-нежеланите последствия от наличието на военен конфликт, а имено 
хилядите човешки жертви, разрушена инфраструктура и финансови щети за едни се явяват нежелан, а за другия/ 
другите политически субекти, желан политически резултат, защото е геополитическият противник. Историческата обос-
нованост на предизвикателствата е, че следват историческия принцип да се притежават територии, население и други 
природни богатства, за да бъдат значими на международната политическа сцена. В настоящия период на развитие на 
информационните и технологични ресурси достъпът до информация и нейното разпространение е лесно осъществимо 
начинание. Друга особеност е, кой/кои ще има/имат достъп до информация и за какви цели ще бъде използвана инфор-
мацията. Новите технологии дават възможност да се създадат нови ресурси, които да заменят наличните изчерпаеми, 
или принципно нови ресурси необходими за живота. Съществена подробност е, че новите технологии са реално геопо-
литическо предизвикателство, което може да е основание за междудържавен, международен конфликт. 

От своя страна наличието на много действащи военни конфликти и потенциални такива доказва, че предизвика-
телствата са реални, динамични и стремежът за геополитическо надмощие е вечен в областта на международните 
отношения.Задължително е заключението, че не се спазват разпоредбите на международното право и решенията 
на международните институции, които гарантират мира и решаването на конфликти на базата на преговори, както и 
ненамесата на чужда страна в държавната политика на друга.

Предизвикателствата са и ще бъдат обект на анализ от страна на широкоспектърни специалисти, които работят 
за дадена държава, политическа структура или корпорация. За постигане на ефективност при управление на предиз-
викателствата се създават центрове, институти за анализ, и/или се усъвършенстват съществуващите с цел да се 
минимизират отрицателните последици от проявлението на даден фактор или фактори. Проявлението на предизвика-
телствата, като фактор за политически решения и установяването на политически статут доказва, че определят поли-
тическата парадигма на международната политическа сцена. Като тяхното познаване дава възможност на експертите и 
политиците да разработят целенасочени политики за постигане на желани политически цели. Целта е да не се допуска 
реализацията на  държавен преврат, на загуба на държавен суверенитет, загуба на човешки ресурси, на природни 
богатства, да не се допуска военен конфликт, но ако възникне да бъде овладян, както и да се приложат политики за 
подпомагане на населението и възстановяване на инфраструктурата.



СОЦИАЛНИЯТ СТАТУС НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 1995 г. 

Резюме: Целта на публикацията е да очертае динамиката на социалния статус на военнослужещите 
както във военната йерархия, така и в социалната стратификация на обществото като следствие от 
реформите в българската армия след 1989 г. Основната теза на изследването се съдържа в твърдението, че 
реформите в българската армия ускоряват значително промените на заеманите от военнослужещите позиции 
в системата на социалното неравенство, а значимостта и мащабът на прехода на обществото от една 
политическа система към друга задава динамиката на статуса не само в стратификационната структура на 
обществото, но и на вътрешната организация в йерархичната структура на армията. Сравнителният анализ на 
обобщени ретроспективни данни от социологически изследвания за периода 1990-1995 г., позволява да се направи 
заключение, че държавата чрез промяна на правно-регулаторната рамка създава институционален механизъм, 
чрез който се променя статусът на военнослужещите. Изследваният период формира теоретико-методологична 
рамка, която може да бъде приложена за детайлизирано изследване на социалния статус и да позволи по-ясното 
разбиране на перспективата за неговата динамиката в съвременния социално-икономически контекст.

Ключови думи: социален статус, социална стратификация, динамика, реформа, българска армия.
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Abstract: The purpose of this publication is to present the dynamics of the social status of servicemen in the military 
hierarchy, and social stratification as a consequence of reforms in the Bulgarian army after 1989. The main thesis of the study 
is contained in the assertion that reforms in the Bulgarian army greatly accelerate changes military personnel occupy positions 
in the system of social inequality, and the importance and scale of the transition of society from one political system to another 
sets the dynamics of status in the stratification structure of society, but also the internal organization of the hierarchical structure 
of the army. A comparative analysis of the generalized retrospective data of sociological research for the period 1990-1995., 
allows us to conclude that the state, by changing the regulatory framework, creates an institutional mechanism through which 
the status of military personnel changes. The period under study forms a theoretical and methodological basis that can be 
applied to a detailed study of social status and provide a clearer understanding of the prospects for its dynamics in the modern 
socio-economic context.
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Теоретичният анализ на социологическите подходи за концептуализиране на категорията „социален статус“ аргумен-
тира възможността за нейното прилагане при изследване на социопрофесионалната група на военнослужещите 

като част от стратификацията на обществото. Най-общият белег на всяко едно групово образувание, според Н. Тил-
киджиев, е еднаквото или сходното социално положение, което ги обединява. Социалната група е „отличаваща се със 
собствена стабилна структура, институции и функции, със строго определени устойчиви механизми на функциониране“ 
(Енциклопедичен речник по социология, 1996).

Социалните групи възникват в резултат от някакво разделение на обществена дейност, въз основа на което се 
оформят класите, социалните слоеве, кастите, професионалните групи, трудовите колективи и дори семейството. 
Взаимоотношението и взаимодействието между тях се характеризират с понятието социална стратификация, която 
представлява: „йерархична по принцип – подредба на различните социални групи от слоеви тип, в т.ч. съсловия, касти, 
класи, социално-професионални групи, категории и т.н., заемащи социално неравностойни позиции, в които влизат 
и към които принадлежат индивидите и респективно техните семейства в дадено общество, с неговата регионална, 
етнокултурна и историческа специфика....” (Тилкиджиев, Н. и съавт., 1998, с. 16).

С други думи, стратификацията представлява подредената по определен начин съвкупност от съществуващите 
социални неравенства, в които индивидите или групите (общностите) заемат определено положение в йерархиите 
– от най-благоприятното до най-неблагоприятното състояние по един, няколко или по система от социално-значими 
признаци.

На базата на социологическото определение за социалната стратификация категорията „социален статус“ на во-
еннослужещите може да се концептуализира по следния начин: социопрофесионалната група на военнослужещите 
притежава благоприятно или неблагоприятно положение в системата на социалната йерархия по един, няколко или по 
комплекс от социално-значими признаци – по власт, материално положение, образование и престиж, и което иманент-
но съдържа характеристиките на определен исторически контекст.

Предмет на настоящия анализ е социалният статус на военнослужещите като социопрофесионална група в соци-
алната стратификация на обществото в периода от 1990 – 1995 г., който поставя началото на радикални социално-ико-
номически промени и довежда до разместване на йерархичните пластове на една утвърдена социална стратификация. 

С политическата промяна през 1989 г., започва процес на преход от тоталитарен към демократичен тип модел на 
гражданско-военни отношения. В същността си реформата в българската армия започва с процеса на деполитизация 
на нейните структури. До 1989 г. членството на офицерския корпус в Българската комунистическа партия (БКП) е 
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съществен фактор за неговия висок социален статус в обществото. Освен това, през втората половина на ХХ в. бъл-
гарската армия е с изключително високи способности и въоръжение, „…притежава планетарни способности за водене 
на военни действия, модерно въоръжение и глобално влияние, каквото до този момент България не е имала в нито 
един момент от своята многовековна история. Мястото на страната и нейните въоръжени сили в източноевропейския 
съюз е оценявано обективно в редица специализирани анализи на страните от НАТО“ (Баев, 2010, с. 387 – 388). След 
разпадането на двуполюсния модел и глобалната промяна в рисковете и заплахите за сигурността, държавната по-
литика на България се преориентира към ускорен преход за постигане на сътрудничество и впоследствие включване 
на българските въоръжени сили в евро-атлантическата система за колективна сигурност и отбрана. Като следствие на 
политическия преход към демокрация от западноевропейски тип в началото на 90-те години реформите в българската 
армия са съпроводени със значими промени в заеманите социални позиции от военнослужещите в обществото. 

Тези промени, според проф. Ст. Михайлов са всеобхватни, тъй като засягат не само отделен елемент на обще-
ството, а всичките му сфери, нива и аспекти и се преминава от един към друг тип социологическа система на общество-
то (Михайлов, 1996). В този контекст промените имат непосредствено отношение и към армията, тъй като се изменя не 
само характерът на общественото развитие, но и политическият елит, под чийто контрол е армията като институция. 

Целите на политическото управление, носител на обществените промени, по отношение на армията, визират ос-
новно извеждането ѝ от контрола на една партия и поставянето ѝ под контрола на държавата, нормативното ѝ осигу-
ряване и практическо реализиране на нейната нова социална роля и структурните и кадровите промени, съобразно 
тази нова роля.

Практическото осъществяване на тези цели започва още през пролетта на 1990 г., когато се закриват политот-
делите и техните структури се преобразуват в органи за възпитателна работа, партийните организации се извеждат 
от армията, като е запазено правото на военнослужещите да членуват в БКП в организации по местоживеене. Това е 
първата стъпка, но тя е недостатъчна, тъй като не изключва участието на командния състав на армията в политическа 
партия (БКП), а оттам и продължаващото възможно влияние на тази партия върху армията (Стоименов, 2003, с. 36).

Нормативното решаване на проблема с деполитизацията на армията е извършено с приетия от Великото народно 
събрание Закон за деполитизацията на военнослужещите от въоръжените сили през октомври 1990 г. Съгласно поста-
новленията на Закона, военнослужещите нямат право да извършват политическа дейност и не могат да членуват в 
политически партии и организации, докато са на служба във въоръжените сили.

Основните положения от този Закон залягат и в приетия няколко години по-късно (декември 1995 г.) Закон за 
отбраната и въоръжените сили на Република България, като чл. 195 регламентира: „(1) Кадровите военнослужещи 
са длъжни да не членуват в политически партии, движения или коалиции с политически цели, както и да предпри-
емат действия по служба, с които да нарушават политическата си неутралност за целия период на службата…(3) 
Военнослужещите не могат да извършват пропагандна и агитационна дейност в полза или във вреда на политически 
партии, движения или коалиции с политически цели, на синдикални организации и на кандидати за изборни органи. (4) 
Военнослужещите не могат да участват в събрания, митинги и манифестации на политически партии, движения или 
коалиции с политически цели и на синдикални организации.“ (Закон за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, 1995).

Тези нормативни положения затвърждават процеса по деполитизация на армията от страна на политическата 
класа, като целта е ограничаване влиянието на политическите партии и превръщането ѝ в държавна институция, не-
зависима от политическата конюнктура в страната. Освен забраната за членство в каквито и да било политически 
партии на военнослужещите в чл. 197 от ЗОВС се регламентира и забраната за участие в синдикални организации: „(1) 
Военнослужещите не могат да членуват в синдикални организации… (2) Военнослужещите нямат право на синдикални 
действия“ (ЗОВС, 1995). 

До 1989 г. членството на военнослужещите в управляващата комунистическа партия е фактор за заемане на висок 
социален статус както във военната йерархия, така и в обществото. Смяната на политическата система ограничава 
влиянието на политическите партии върху армията и поставя началото на реформите в нейните структури. Държавата 
прилага правно-регулаторната си рамка и изработва нов институционален механизъм, с който се променя социалният 
статус на военнослужещите в обществото. 

Нормативните промени, осъществявани от държавното управление като цяло срещат висока подкрепа от страна 
на военнослужещите. Самият процес на деполитизация получава одобрението на 85,0% от младшите офицери, 72,0 
% от старшите офицери и 76,0% от сержантите (данните са от експресно социологическо изследване, проведено през  
октомври, 1990 г. от ИСЦ на МНО, ДВИА, ф. 3, оп. 15, а. е. 10, л. 1-6). Резултатите показват, твърдо застъпена позиция, 
че деполитизацията на БНА е назряла необходимост и военнослужещите „не трябва да членуват в политически партии 
докато са на служба в Българската народна армия (БНА)“ (Пак там, ДВИА, ф. 3, оп. 15, а. е. 10). Същевременно, готов-
ността за отказ от партийна принадлежност е съпроводена от настоятелност да се запази основното гражданско право 
на военнослужещите за участие в парламентарни избори (81,0% старши офицери, 80,0% от младши офицери, 71,0% 
сержанти, 70,0% срочнослужещи).

Година по-късно (1991) в общественото мнение на офицерите и сержантите се отчита известна промяна в сте-
пента на подкрепа и одобрение към провежданата държавна политика като цяло (ДВИА, ф. 3, оп. 15, а. е. 17, л. 1-3).

Мнозинството военнослужещи (78,5%) изразяват неодобрение към дейността на  Великото народно събрание, 
докато ръководството на Министерството на отбраната (53,8%) и на правителството на Д. Попов (56,0%) получават 
сравнително по-високо одобрение за дейността си. Тази ситуация може да бъде обяснена с конкретни усилия и дейст-
вия от страна на ръководните екипи в тези институции по осъществяване на реформата в българската армия, както и 
в очакван положителен резултат от тези действия в бъдеще. 

В качеството си на граждани на страната офицерите и сержантите поддържат високи очаквания по отношение на 
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демократизацията в обществото, на приемането на Конституцията, на гарантирането на обществената сигурност и ред, 
както и към издигането на социалния престиж на армията и военнослужещите. 

От позицията си на военнослужещи нагласите и очакванията на преобладаващата част от анкетираните са по-ско-
ро песимистични – не се регистрира висока увереност, че промените в армията ще укрепят нейната боеспособност, 
ще допринесат за по-добри възможности за личностна реализация, ще доведат до повишаване на професионалната 
квалификация, до хуманизиране на взаимоотношенията, до повишаване на социалната активност и до издигане на 
демократичността в управлението на воинските колективи.

Около една трета от офицерите и сержантите са изразили увереност, че промените в армията ще допринесат за 
издигане на социалния ѝ престиж и за извършването на нови кадрови промени. Анализът на резултатите очертава тен-
денция на засилване на песимистичните нагласи по отношение постигането на по-ефективно управление на армията 
и решаването на жизненоважни проблеми като статутът на военнослужещите, заплащането, промяната в уставите и 
повишаването на професионалната квалификация. 

Същевременно, положителен факт е, че посочените проблеми, не повлияват в значима степен върху готовността 
на военнослужещите да изпълняват функционалните си задължения и те ги изпълняват предимно „с голямо желание“ 
(39,0%) и „с умерено желание“ (38,7%). 

Представените данни дават основание да се изведе заключение, че в началото на изследвания период офицерите 
и сержантите от Българската армия подкрепят плавния и постепенен преход към демократично общество, одобря-
ват действията и промените, извършени от правителството и Министерството на отбраната. Общественото мнение в  
Българската армия се характеризира с известен спад на интереса на военнослужещите към политическите въпроси 
и засилване вниманието към специфични социални и военни въпроси. Високата подкрепа към реформите в армията 
е в пряка зависимост от съответните практически действия на ръководството както да неутрализира проблемите на 
военнослужещите, така и да вложи усилия в повишаване на техния социален престиж в обществото“ (ДВИА, ф. 3, оп. 
15, а. е. 17, л. 3).

Няколко години по-късно (1994) резултатите от проучванията мнението на военнослужещите са сериозен пока-
зател за динамиката на обществените процеси, задълбочаваща се социална криза и все още нерешени проблеми на 
личния състав на армията.  През 1994 г. въпросът за статута на офицерите и сержантите все още не е уреден законода-
телно и този проблем оказва негативно влияние не само върху мотивацията за служба, но и върху престижа на военно-
служещите като социопрофесионална група в обществото. Резултатите от проведено социологическо изследване през 
февруари-март 1994 г. (ДВИА, ф. 2810, оп. 3, а. е. 14, л. 9 – 13) показват, че освен липсата на необходимата законова 
гаранция за статута на офицера и сержанта актуални и значими се оказват и проблеми като: перспективите за кадрово 
развитие, несигурността в работата (страхът от съкращения), високото напрежение на воинския труд, неосигуреността 
с жилища. Според 58% от военнослужещите, изразили намерение за напускане на армията, основните причини за това 
са „ниските заплати, неотговарящи нито на вложения труд, заетост и напрежение, нито на увеличаващата се инфлация. 
Повечето респонденти са изказали мнение, че „едва свързват двата края, защото заплатата им е единствения приход 
за семейството, тъй като съпругите им са безработни“ (ДВИА, ф. 2810, оп. 3, а. е. 14, л. 9). В отделни мнения като 
причина за евентуално напускане се посочва „реалната опасност армията да бъде въвлечена в политически интриги 
и боричкания за власт, породена от стремежа на политическите сили за доминиращо влияние във въоръжените сили“ 
(ДВИА, ф. 2810, оп. 3, а. е. 14, л. 13). Налага се изводът, че проблемът с ниското заплащане, несигурността на служ-
бата, липсата на законова защита и на перспектива за кадрово развитие водят до снижаване на обществения престиж 
на военната професия. 

Проблемът със заплащането, от една страна, се превръща в основен показател за неудовлетвореност от служба-
та и желание за напускане на армията, и от друга – заплащането се явява важна статусна характеристика на престижа 
на професията в обществото. Анализът показва, че икономическите условия водят до невъзможност да се осигури 
нормалното съществуване на военнослужещите и техните семейства. „Според 90,0% от офицерите възнаграждението, 
което получават не съответства на вложения труд“. „Това което офицерът получава и съответно – това, което има 
възможност да притежава, го поставя на едно от „последните стъпала“ на обществената стълба и не е съизмеримо 
с обществената значимост на военната професия“ (ДВИА, ф. 2810, оп. 3, а. е. 14, л. 21). Оценката за престижа на 
офицерската професия, формирана на основата на съпоставянето им с други социални групи в обществото, е ниска и 
много ниска, според 75,0% от военнослужещите. Сравняването е провокирано не само от размера на заплащането, но 
и от усещането им за ощетеност и липса на възможност за участие при разпределянето на общественото богатство. 
Освен правото да членуват в политически партии, държавата ограничава и правото на военнослужещите да участват в 
частен бизнес, което ги поставя в неравностойна позиция като група в социално-икономическата система. Очертаните 
проблеми за военнослужещите водят до значимо снижаване на обществения престиж на военната професия.

Извършеният анализ на оценките и нагласите на военнослужещите в началото на периода на социално-поли-
тическия преход в страната (1990 – 1995 г.) дава основание да се направи заключението, че правно-регулаторните 
механизми на държавата и реформите в българската армия ускоряват промените в социалните позиции на социопро-
фесионалната група на военнослужещите в стратификационната структура на обществото. Началото на периода се 
характеризира с високи очаквания от страна на военнослужещите по отношение на демократизацията на обществото 
и реформирането на армията. Няколко години по-късно социално-икономическите промени в страната не постигат 
очакваните резултати и същевременно оказват неблагоприятно въздействие върху социалния статус на професията 
и престижа на военнослужещите в обществото. Целта на извършените структурни и нормативни реформи с оглед 
практическото реализиране на новата социална роля на армията, подчинена на контрола на държавата, очертават тен-
денция на позициониране на социалния статус на военнослужещите към по-ниските нива в системата на социалното 
неравенство по признаци като материално положение, професионално развитие и обществен престиж. 
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Обобщеният анализ на състоянието на социалния статус на българските военнослужещи задава базисна теоре-
тико-методологична рамка, която може да бъде приложена за неговото по-детайлизирано изследване и да позволи 
по-ясното разбиране на неговата динамика за дълъг период от време в социално-икономически контекст. 
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НА СЕМЕЙСТВАТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ  
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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 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 
на социалната политика на Министерството на отбраната за по-комплексно посрещане на проблемите на 
семействата на военнослужещите.
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Abstract: The purpose of the report is to present the main problems faced by military families during the process of 
relocation. The paper’s structure is organized as follows. First section examines the theoretical conceptualization of the problem 
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Въведение 
Смяната на гарнизон е професионално предизвикателство, пред което се изправят част от военнослужещите, 

които реализират лични амбиции за кариерно израстване в службата или са преназначени на длъжност в друго военно 
формирование без изискване за тяхното съгласие. В миналото смяната на гарнизона е финализирала процеса на рота-
цията на кадрите в българските въоръжени сили, който е представлявал нормативно регламентиран базисен критерий 
при изготвяне на прогнози за длъжностно развитие на кадровите военнослужещи и е прилаган „с цел придобиване на 
опит от военнослужещия за изпълнение на различни длъжности в обхвата на притежаваното военно звание“. (Правил-
ник за кадрова военна служба, 2001/2007). След 2017 г. валидността на принципа отпада от нормативните документи 
като необходимо условие за повишаване на военнослужещите във военно звание. Понастоящем, съгласно „Модела за 
кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на минис-
търа на отбраната и Българската армия“, кариерното развитие на военнослужещите се реализира на базата на при-
лагането на смесен принцип: чрез кандидатстване за постове, които са публично обявени в Регистрите на вакантните 
длъжности или посредством преназначаване съобразно прогнозно-плановия способ по предложение на командирите/
началниците във формированието.

Независимо от отпадането на нормативно регламентираната задължителност, разместването на военнослужещи-
те по Регистрите на вакантните длъжности или смяната на гарнизона с цел редовно обучение във Военна академия „Г. 
С. Раковски“ могат да се разглеждат като доброволни принципи на ротация на кадрите. Същевременно,  централиза-
цията на основните структури на оперативно и стратегическо ниво в гарнизон София за Сухопътните и Военновъздуш-
ните сили и в град Варна за Военноморските сили, предполага значително по-ограничени възможности за кариерно 
израстване на старшите офицери в останалите гарнизони. Така съвременната структура на българските въоръжени 
сили принуждава към смяна на гарнизона тази част от старшите офицери, чийто стремеж към заемане на по-високи 
длъжности във военната йерархия не е възможно да бъде осъществен във военното формирование, в което протича 
тяхната настояща служба.

В миналото част от негативите, произтичащи от смяната на гарнизона, са били покривани/неутрализирани от дър-
жавата чрез целенасочена държавна политика, която е била насочена към създаване на поделения и цялостна инфра-
структура за райони, които са слабо населени или с тенденция към обезлюдяване, чрез изграждане на жилищен фонд, 
здравни заведения, учебни заведения, детски градини, културни учреждения и др. По този начин военнослужещите 
и техните семейства са създавали препитание на цели общини (като потребители и като потенциален източник на 
работна ръка) (Пейчева, 2014) [Peicheva, 2017].

Понастоящем статистическите данни показват, че делът военнослужещи, които реално предприемат смяна на 
гарнизона всяка година, достига до 10% (0 – 2500 души) от общата съвкупност (справка, 2017). Натрупването на про-
центите на годишна база свидетелства, че броят семейства на военнослужещи, които са „призвани“ да преживеят 
стреса от сблъсъка с традиционните проблеми при смяна на местоживеенето, е значителен. 
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Трудностите, пред които се изправят семействата на тези военнослужещи в битов и психологически аспект – тър-
сене и устройване с ново жилище, което често трябва да се ремонтира и/или обзаведе, намиране на ново училище или 
детска градина за детето/децата и на подходяща трудова заетост за цивилния семеен партньор, се възприемат като 
непреодолими бариери от други военнослужещи, които избират варианта да се откажат от по-нататъшно кариерно 
развитие, за да запазят настоящия си семеен и материален статут и спокойствието в по-малкия провинциален град.

Основно изложение 
Независимо от факта, че смяната на гарнизона представлява кардинална промяна в живота на военнослужещия и 

съдържа съществен стресогенен потенциал, който застрашава стабилността и целостта на военните семейства, регла-
ментираната институционална помощ на Министерството на отбраната за минимизиране негативите на преместването 
е все още само частична и включва детайли, които не съдействат, а допълнително затрудняват процеса. От друга 
страна, в българската научна литература проблемите на семействата на военнослужещите при смяна на гарнизона са 
слабо разработени, като преобладаващата тенденция е те да бъдат по-скоро косвено споменавани във връзка с други 
изследователски задачи (напр. Бонев, 2010) [Bonev, 2010]. 

Целта на изследването е да систематизира и обобщи социалнопсихологическите проблеми, които семействата на 
военнослужещите преживяват при смяна на гарнизона, и да адресира препоръки към социалната политика на Минис-
терството на отбраната.

Задачите на изследването са следните:
1. Да се резюмират резултатите от чуждоезични изследвания за социалнопсихологическите проблеми, които 

семействата на военнослужещите преживяват при смяна на гарнизона, и основните политики и практики за тяхното 
минимизиране.

2. Да се представят резултати от количествени изследвания за  социалнопсихологическите проблеми на семей-
ствата на военнослужещите при смяна на гарнизона в българските въоръжени сили.

3. Да се анализират резултати от качествени изследвания за  социалнопсихологическите проблеми на семейства-
та на военнослужещите при смяна на гарнизона в българските въоръжени сили.

Обща хипотеза: Допускам, че обемът и значимостта на социалнопсихологическите проблеми, пред които се из-
правят семействата на военнослужещите при смяна на гарнизона, не са получили съответстващо нормативно и инсти-
туционално решение във всички аспекти.

1. Резултати от чуждоезични изследвания за социалнопсихологическите проблеми,  
които семействата на военнослужещите преживяват при смяна на гарнизона,  

и основните политики и практики за тяхното минимизиране
Научните разработки в чуждоезичната литература показват, че съдържанието и ефектите на процеса „смяна на 

гарнизона“ са сходни с термина постоянна промяна на станцията (PCS) в американската армия, който се осъществява 
задължително на всеки 3 години. Двата най-чести проблема, които са обект на дискусия, са влиянието на дислокаци-
ята върху цивилния партньор на военнослужещия и психологическата адаптация на децата. Значително внимание се 
отделя и на специфичните проблеми на семействата, състоящи се от двойки военнослужещи. 

Преместване като семейство или раздяла на семейството
Изследванията показват, че основните причини семейните членове да не последват военнослужещия на настоя-

щето преместване са раздялата или развода (30%), кариерата на брачния партньор (22%) и образованието на децата 
(12%) (Tong  al, 2018). 

Загуба на трудовата заетост на цивилния партньор
Смяната на гарнизона често е свързана с отрицателни ефекти върху трудовата заетост на цивилните съпрузи 

на военнослужещите. Преместването представлява възможност за кариерно израстване на военнослужещия и често 
издига бариера пред кариерата на партньора. Цивилният съпруг е принуден да напусне настоящата си работа, в която 
е постигнал определено ниво на адаптация, и да се справя с периоди на безработица, назначаване на длъжности, 
различни от неговата квалификация, работа под нивото на притежаваните способности и по-ниски ставки на заплатите 
(Lim et al., 2007). 

Военните съпрузи констатират, че са възприемани от работодателите през призмата на негативна стигма като 
временни служители, които дори и да бъдат наети не получават същите възможности за обучение и повишение, както 
останалия персонал (Maury & Stone, 2014).

Трудовата заетост на съпрузите на военнослужещите се разглежда като стратегически важна за задържането на 
кадри в армията. Изследванията показват, че военните съпрузи, които заемат благоприятни професионални позиции, 
показват по-висока удовлетвореност от начина си на живот и са по-склонни да подкрепят оставането и кариерата на 
военнослужещия в армията (Scarville, 1990). 

Изследователите също са разгледали ефектите на военната мобилност върху брачната стабилност. Минсър 
(Mincer, 1977) документира силна положителна връзка между преместванията и разпадането на брака (раздяла или 
развод), като отбелязва, че смяната на местоживеенето повишава семейните смущения. 

Влияние на дислокацията върху психологическата адаптация на децата на военнослужещите
Ранните изследвания върху деца в предучилищна и училищна възраст откриват положителни връзки между емо-



192     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ционалните смущения, високите нива на психопатология и географската мобилност на военните семейства, което де-
финират като „синдром на военното семейство“ (Jensen, 1999). По-късни изследователски дизайни обаче подкрепят 
тезата, че ефектът от промяната на местоживеенето върху психиката на децата на военнослужещите е силно преуве-
личен, а проблемите, свързани с него, са времево ограничени. Независимо от факта, че констатацията за наличието 
на синдром на военното семейство не се подкрепя, съществуват доказателства, че развитийната фаза, в която се 
намира детето по време на преместването, притежава потенциално значимо влияние, като юношите са най-уязвими. 
Мъчителното преживяване на загубата на стари приятелства, склонността им да изпитват или да проявяват социално 
отхвърляне (Vernberg, Ewell, Beery, & Abwender, 1994) са посочвани от изследователите като причини за по-негативното 
въздействие на преместването върху тийнейджърите в сравнение с по-малките деца. 

Връзка между смяната на местоживеенето и намален академичен успех често се установява (Jensen et al., 1995), 
но съществуват доказателства, че преместването може да подобри академичните резултати на децата, ако новата 
среда осигурява по-добра образователна система или предлага по-ценни връзки с учители, треньори и други.

Социалнопсихологически проблеми на семействата от двама военнослужещи
Семействата, състоящи се от двама военнослужещи, подчертават и усилват пресечната точка на военната органи-

зация и семейния съюз и стават все по-широко разпространени. Изследванията показват, че браковете от двама воен-
нослужещи притежават уникални преживявания в работата и семейството, които са провокирани от по-високо ролево 
претоварване и жонглиране с домашни задължения, което е в състояние да провокира по-високи нива на негативни 
емоции, стрес и изтощение у двойката (Huffman et al., 2006).

Дислокацията поставя на изпитание семействата от двама военнослужещи в американската армия. Основният 
проблем, който се изявява в този контекст, е, че в случая, когато двамата военнослужещи принадлежат към различни 
видове, родове или екипи на въоръжените сили, тяхното назначаване на едно и също място е трудно. При всяка смяна 
на станцията те трябва да се борят за длъжности на новото място, за да може да се запази целостта на семейството. 
Невъзможността за балансиране на конфликта работа – семейство води до разпадането на значителен брой семей-
ства от двама военнослужещи или до оттеглянето на единия съпруг от армията (Huffman, 2015).

Наличието на подкрепящо лидерство, разбираща работна среда и гъвкаво работно време е от жизненоважно 
значение за смекчаване на стресорите в семейство с двама военнослужещи (Huffman et al., 2006).

Програми и политики в американската армия за посрещане на проблемите  
на семействата на военнослужещите при дислокация

В американската армия е изградена разгърната система за подпомагане на семействата на военнослужещите при 
дислокация. Тук те ще бъдат само изброени, като имената на програмите красноречиво показват нейния обхват и облас-
тта от проблеми, които покрива. Тематичните програми в тази област са следните: Инструмент за ранно подпомагане 
за настаняване в жилища (Housing Early Assistance Tool), Грижи за децата (MilitaryChildCare.com),  Програма за консул-
тиране на военните семейства (Military Family Life Counseling Program), Военни съоръжения (MilitaryINSTALLATIONS), 
Military OneSource, Транспортна служба и придвижване (Transportation Office and Move.mil), Да планирам моето прид-
вижване (Plan My Move), Програма за образование и възможности за кариера на съпрузите (Spouse Education and 
Career Opportunities Program), Стипендия My Career Advancement Account (MyCAA) (Tong  al, 2018).

2. Влияние на смяната на гарнизона върху семействата на военнослужещите. Количествено изследване
Частични резултати за влиянието на разделното местоживеене вследствие смяната на гарнизона върху семейно-

то функционира на военните семейства са получени в рамките на представителното изследване на организационния 
климат във формированията и структурите на въоръжените сили на Република България, проведено от Института за 
перспективни изследвания за отбраната през 2017 г. В анкетната карта са включени три въпроса, които са адресирани 
към семейните или живеещите на семейни начала военнослужещи. 

Първият зададен въпрос цели да установи влиянието на разделното местоживеене върху семейните отношения 
на военните семейства: „Ако местоработата Ви е в населено място, различно от това на Вашето семейство, как-
во влияние оказва този факт върху него дългосрочно?“. На въпроса са отговорили 760 военнослужещи, характеризи-
ращи се с принадлежност към разнородни демографски показатели и чин. Процентните разпределения на отговорите 
са представени на фигура 1.

Фиг. 1. Влияние на разделното местоживеене върху семейното функциониране на военнослужещия в дългосрочен план 
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Фигурата илюстрира, че повече от половината военнослужещи (56%), за които разделното местоживеене е начин 
на живот, съобщават, че то се отразява негативно върху тяхното семейство в дългосрочен аспект. Само за 8% от тях 
притежава положително влияние. Една трета от респондентите (36%) отговарят, че не могат да преценят.

Значимостта на трудностите, свързани с разделното живеене, се потвърждава и от желанието на военнослуже-
щите да се регламентира институционална подкрепа за справяне с проблемите. На въпроса „Необходимо ли е да се 
разработи нормативна уредба за помощ на семействата на военнослужещи, живеещи в различни населени места?“ 
са отговорили 933 респонденти (фиг. 2). 

Фиг. 2. Нагласи на военнослужещите за необходимостта от разработване на нормативна уредба за помощ на техните 
семейства при служба на военнослужещия в населено място, различно от неговото семейство

Категорична е позицията на военнослужещите (75%), че проблемите на тези семейства трябва да бъдат постано-
вени в нормативен документ. 

Конкретизирането на видовете помощ, които се очакват от социалната политика на Министерството на отбраната, 
са изследвани чрез въпроса „Какъв вид помощ/подкрепа би трябвало да се дефинира нормативно?“, към който са 
предложени четири опции за отговор и възможност за изразяване на мнение в свободен текст. Процентните разпреде-
ления са представени на фигура 3.

Фиг. 3. Нагласи на военнослужещите за необходимостта от видове институционална помощ, които да бъдат  
включени в нормативната уредба за подкрепа на семействата на военнослужещи при разделно местоживеене 

Основните видове помощ, които военнослужещите смятат, че трябва да се дефинират нормативно, е помощ при 
преназначаване на цивилния партньор в новото населено място (50%) и помощ при отглеждане на малки деца (32%). 
Осем процента (8%) от анкетираните смятат, че един психосоциален модел за подкрепа на семейството би изиграл 
положителна роля за минимизиране на негативите от разделното местоживеене. В раздела „други” доминират отгово-
рите, свързани с изплащането на финансовата помощ, пътни пари и предоставяне на ведомствено жилище.

Заключение: Резултатите от скрининговото изследване за влиянието на разделното местоживеене показват, че то 
се оценява от военнослужещите като силно разстройващо техните семейни отношения. Нормативно регламентираната 
помощ се възприема като крайно необходима. Вероятно е да се допусне, че ако бъде оказвано институционално съ-
действие за намирането на работа за цивилния партньор в населеното място, където е преместен военнослужещият, 
и помощ при отглеждането на малки деца на нуждаещите се от подобна услуга, значително по-малък брой военни 
семейства биха останали разделени. 

   3. Социалнопсихологически проблеми на семействата на военнослужещите  
при смяна на гарнизона. Качествено изследване

Проведени са пет (5) интервюта с офицери от Военна академия „Г. С. Раковски“, които в миналото си са преживели 
смяна на гарнизон. Въпросите, които бяха задавани към военнослужещите, са два: „Какви са основните проблеми, 
които Вие и Вашето семейство преживяхте при смяната на гарнизон?“ и „Какви препоръки бихте отправили към соци-
алната политика на Министерството на отбраната за подпомагане на семействата на военнослужещите при смяната 
на гарнизон?“. Изявените проблеми ще бъдат класифицирани според формата на семействата – първоначално за 
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семействата, състоящи се от военнослужещ и цивилен партньор, а впоследствие и за семействата, в които и двамата 
партньори са военнослужещи.   

Социалнопсихологически проблеми на семействата, състоящи се от един военнослужещ  
и един цивилен партньор, при смяна на гарнизона 

Семействата, състоящи се от един военнослужещ и един цивилен партньор все още представляват преобладава-
щият семеен съюз сред военнослужещите. Контент-анализът (Грозданова, 2018) [Grozdanova, 2018] на отговорите от 
интервютата потвърждава очакванията, че най-тежките за разрешаване битови проблеми, с които се сблъскват този 
тип семейства при смяна на гарнизона, са устройването с жилище, намирането на детска градина/училище за детето/
децата и на подходяща работа за цивилния партньор на военнослужещия. Същевременно, съпътстващите промени в 
социалния контекст на членовете на семействата, стресовите изживявания и възможните психосоматични реакции му-
лтиплицират тези проблеми на социалнопсихологическо ниво. В изложението по-долу ще бъдат представени нюансите 
в преживяването на интервюираните, които показват психологическите измерения на битовите проблеми*. 

Етап, предшестващ преместването
Предшестващият етап, в който се планира и реализира подготовката по преместването от настоящето насе-

лено място към бъдещото, е съпроводен с немалки трудности. Общоизвестен е фактът, че при смяна на гарнизо-
на битовото устройване на семействата на военнослужещите се реализира по два начина – чрез предоставянето 
на ведомствено жилище от фонда на Министерството на отбраната или чрез наемането на квартира, за която 
военнослужещият получава компенсационна сума. Процедурата по получаването на ведомствено жилище, дори 
когато е възможно, изисква дълъг период на картотекиране, който предполага първоначално настаняване на 
семейството в квартира. Анализът на свободните отговори на респондентите в изследването акцентира върху 
факта, че едно от предизвикателствата на предварителната подготовка е процесът по намиране и ремонт на 
квартира, който се реализира чрез неколкократни посещения на новото населено място, във време, в което па-
ралелно все още изпълняваш служебните си задължения в старото формирование. Нормативното изискване, 
според което седемте дни, отпускани от ЗОВС, могат да се вземат само еднократно, не улеснява, а затруднява 
периода на предварителната подготовка. 

Като допълнителен проблем се очертава трудността при транспортирането на багажа в новото населено място 
при липсата на каквато и да било институционално дефинирана помощ и необходимостта от използването на собствен 
или държавен транспорт. Финансовата принуда да се наемат жилища, които не покриват екзистенц-минимума на съ-
ществуване, налага необходимостта от закупуване на обзавеждания, които често се повреждат или амортизират при 
преместванията.

В изказванията се посочват и възникнали административни затруднения, свързани с изплащането на дължимите 
компенсационни суми според ЗОВС.

   Битово устройване в новото населено място
Смяната на местоживеенето за останалите членове на семейството се разкрива като съпътствано от значителни 

стресови преживявания, предизвикани от проблеми, свързани с рестарта на живота и адаптацията към новото насе-
лено място.

Настаняването в жилище в новото населено място (ведомствено или квартира) често предлага по-малък комфорт 
на семейството в сравнение с предходния живот. Преобладаващата реалност, подчертавана от интервюираните е, че 
състоянието на предоставяните жилища често не отговаря на минималните изисквания и се налага военнослужещите 
да извършват ремонтни дейности за собствена сметка. Стандартът на живот намалява и за семействата на военнослу-
жещите, които са принудени да наемат квартира, защото компенсациите, които се изплащат, са нищожни по отношение 
на наемите, особено в столицата. Много чест проблем, който се споменава в интервютата, е многократната смяна на 
квартири.

Безспорно, един от най-трудните за разрешаване въпроси е осигуряването на трудова заетост на цивилната по-
ловинка, която да съответства на професионалната ѝ квалификация. Изпитание е не само чисто физическият процес 
на търсене на работа и явяване на серия от интервюта с чести откази, но и нежеланието на редица работодатели 
в по-малките градове да наемат съпрузи на военнослужещи поради честите смени на местоживеенето. Цивилният 
партньор често е изправен пред невъзможността да гради професионална кариера именно поради преместванията. 

Поредният глобален проблем, с който се сблъскват военнослужещите при смяна на гарнизона, са достъпът до 
ясли, детски градини и училища за децата. Позициите на военнослужещите за възможностите за настаняване на де-
цата в тези учебни заведения са разнопосочни. Някои интервюирани споделят, че проблемът е решен на институ-
ционално ниво чрез приемането на децата в детски градини за военнослужещи, според други техният капацитет е 
недостатъчен и не покрива потребностите на всички военнослужещи. 

Адаптацията на подрастващите в новата социална и училищна среда изисква по-продължителен период и 
представлява едно от най-големите предизвикателства, което семейството трябва да преодолее след премества-
нето. Стресът от загубата на стари приятели и социални мрежи е често преживяване, с което децата се сблъскват 
в тази възраст. Същевременно в едно от интервютата се подчертава, че с течение на времето се наблюдава и 
извличане на бонуси от преживяното като подобряване гъвкавостта на комуникацията детето при взаимодействи-
ето с различни типове хора.

* В текста няма да бъдат цитирани изказвания на респондентите поради ограничения обем на доклада.
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Специфични социалнопсихологически проблеми на семействата  
от двама военнослужещи при смяна на гарнизона 

Паралелно с общовалидните проблеми, които преживяват всички военни семейства при смяна на гарнизона, се-
мействата, състоящи се от двама военнослужещи, се сблъскват с допълнителни, специфично произтичащи от служ-
бата им усложняващи обстоятелства. При преназначаване на един от членовете на семейството по собствена иници-
атива или по заповед в друго населено място, е невъзможно неговият брачен партньор военнослужещ да го последва 
автоматично в кратък срок. Брачният партньор военнослужещ остава в гарнизона, в който служи в момента, и запазва-
нето на целостта на семейството може да се осъществи единствено чрез лични усилия, които изискват намирането или 
създаването на ситуации за постигане на успешно решение. В интервютата се акцентира на факта, че преместването 
на военнослужещия инициира сложен процес, съпроводен със значителен стрес и трудно преодолими бариери, които 
често е почти невъзможно да бъдат променени с използване единствено на регламентирани средства и способи. 

Неизбежната първоначална раздяла на семейството за по-кратък или по-дълъг период е свързана с дилеми при 
кого да останат децата; емоционални проблеми (ревност, влошени междуличностни отношения, невъзможност да бъде 
обяснено на малките деца защо другият родител не е с тях); разделяне на домакинството и появата на допълнителни 
финансови разходи за битови и транспортни нужди, за които също не съществува никаква институционална компенса-
ция. Като немаловажен специфичен проблем се посочва и невъзможността един военнослужещ да получи ведомстве-
но жилище в новото населено място, при условие че му е предоставено такова в предходния гарнизон. 

Друг основен проблем на семействата с двама военнослужещи е съчетаването на службата с отглеждането на 
малки деца при отсъствието на близки и роднини в новото населено място. Даването на застъпващи се наряди, учас-
тието в стрелби и други типични за военната служба задължения, които изискват твърде ранно или целодневно при-
съствие на терен, поставя този тип семейство пред необходимостта да заплаща частни услуги за грижи за деца, което 
допълнително изразходва неговите финансови ресурси.

Като цяло резултатите от проведените интервюта показват, че липсват правни клаузи, които да защитават целост-
та на семействата от двама военнослужещи при смяната на гарнизон, както и компенсаторни механизми за подпома-
гане на тези семейства при въздействието на служебни фактори, които нарушават тяхната финансова стабилност.

  Препоръки към социалната политика на Министерството на отбраната
В проведените интервюта беше отправен въпрос за формулиране на препоръки в свободен текст за подобряване 

на социалната политика на Министерството на отбраната с цел прилагането на по-разгърнати подходи и политики, 
които да покриват в пълнота проблемите на семействата на военнослужещите при смяна на гарнизона.

Паралелно с класическите искания за повече и по-добри условия на живот във предоставяните ведомствени жи-
лища и за актуализиране към пазарните на компенсационните суми, изплащани при настаняването в квартира на 
свободен наем, в хода на интервютата бяха изказани и някои по-специфични мнения.

1. С оглед на факта, че намирането на квартира на свободен наем е оставена изцяло на собствените сили на во-
еннослужещия, се препоръчва да се разшири дейността на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно 
дело“, като се създаде отдел,  чиято дейност да осъществява сключване на договори с агенции за недвижими имоти за 
наемане на квартири за военнослужещи, подбор на предлаганите квартири и проверка на условията за живеене в тях, 
която да удостоверява, че те покриват определен минимален стандарт. Да се въведе минимален стандарт за битови 
условия и за предоставяните ведомствени жилища, като той непрекъснато да се подобрява.

2. Да се оказва логистична, институционално регламентирана помощ при транспортирането на багажа на военно-
служещите. 

3. Процедурата по получаване на ведомствено жилище е твърде дълга (4 – 5 месеца до година) и не позволява 
бързо настаняване, защото е необходимо  картотекиране, което се осъществява веднъж годишно. Предлага се с из-
даването на заповедта за назначаване на служба в новото населено място и при наличие на свободни ведомствени 
жилища военнослужещият веднага да бъде настаняван, като паралелно с това да бъде картотекиран.

4. С цел минимизиране на проблемите, свързани с битовото устройване на децата на семействата на военнослу-
жещите, се препоръчва да се сключат договори с общински градини и училища за формиране на квота от места за 
децата на военнослужещи. 

5. При условие че единият военнослужещ от семейство, състоящо се от двама военнослужещи, е преместен по 
заповед в друг гарнизон, да се регламентира нормативно преместването на брачния партньор в същия гарнизон.

Независимо от изказаните проблеми и препоръки интервюираните военнослужещи завършваха оптимистично ин-
тервютата с думите: „Всеки офицер трябва да е готов за смяна на гарнизона. Моето семейство го е приело като част от 
службата ми“, „Не ми е тежало толкова много. Препятствията се преодоляват“.

Заключение
Сравнението на резултатите от чуждоезичните изследвания с получените в извадките на български военнослуже-

щи показва, че независимо от различния национален, икономически и културен контекст военните семейства преживя-
ват сходни трудности и проблеми при смяната на гарнизон. Оценките от количествените изследвания свидетелстват, 
че ефектите от разделното живеене като една от възможните жизнени траектории вследствие смяната на гарнизона 
са крайно негативни. Възможно е да се допусне, че то съдържа потенциална заплаха за стабилността на военните 
семейства. Изводите от качествените изследвания очертават процесите, свързани с логистиката на преместването, 
битовото устройване с жилище/детски градини/училища/работа за цивилния партньор като най-трудни за преодолява-
не проблеми. Военнослужещите подкрепят една по-комплексна социална политика на Министерството на отбраната, 
която да покрива повече аспекти, свързани с разглежданото професионално предизвикателство, като същевременно 
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се ревизират съществуващи слабости в нормативните документи и прилаганите процедури. Инвестирането на финан-
совите средства за по-широка социална политика, адресирана към проблемите на семействата на военнослужещите, е 
оправдано от гледна точка на нейния стратегически ефект върху задържането на кадри в армията. Както е отбелязано, 
„Финансовите ограничения действително съществуват и те винаги са съпътствали вземането на едни или други реше-
ния в областта на отбраната. Но пренебрегването на хората и тяхното значение за армията до такива нива, каквито се 
наблюдават към момента, е пагубно за армията и държавата ни“ (Пейчева, 2017, 48 – 49) [Peicheva, 2017]. 
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„Испанският“ грип от 1918 – 1920 г.: факти и цифри
От колко време инфекцията от грип (инфлуенца) съпътства човешкото развитие е спорен въпрос. Като се основава   

на повествованията на най-известния античен лекар и „баща на медицината“ Хипократ и на древноримския историк Тит 
Ливий, някои автори приемат, че пилотната епидемия от болестта датира от края на V в. пр. Хр. Друга група изследо-
ватели дефинира инфекцията от грип, засегнала Европа през 1173 –1174 г., като първата епидемия. Заслужава да се 
посочи обаче, че терминът „инфлуенца“ е въведен в употреба през XIV в. в Италия (Dehner, 2012, p. 29; Taubenberger, 
Morens, 2009, p. 190). 

Още един дискусионен въпрос е кога за първи път епидемия от грипна инфекция се разраства в географски аспект 
до нивото на пандемия. Макар и досега да има научни спорове за точната година, изследователите са единодушни, че 
това е станало през XVI в. В своя труд, посветен на грипните пандемии през последното половин хилядолетие, Джефри 
Таубенбергер и Дейвид Моренс изтъкват, че до началото XXI в. светът преживява тринадесет такива (Potter, 2001, p. 
574; Taubenberger, Morens, 2009, pp. 190-194). 

Безспорно най-значимата и до днес грипна пандемия започва в началото на 1918 г. Съвременниците кръщават 
появилия се грип „испански“, ала причината за това няма общо с мястото, откъдето тръгва неговото разпространение. 
Мотивът за наименуването на болестта именно по този начин е свързан с факта, че началната вълна на инфекцията 
съвпада с последните месеци на Първата световна война, когато в редица държави има наложена военна цензура 
и съобщаването на сведения с потенциала да засегнат морала на войските е строго забранено. Заради оставането 
на Испания извън конфликта пресата в страната не попада под ударите на подобни ограничения и съвсем свободно 
предава обстойни данни за заболяването, особено след като в списъка на заразените намира „почетно“ място крал 
Алфонсо XIII (Barry, 2004, p. 171). Същевременно историческите и епидемиологичните свидетелства не позволяват 
да се даде конкретен отговор на въпроса къде точно е регистриран първият случай на болестта. Основните, но не и 
единствени, предположения в специализираната литература са свързани със САЩ, с Франция и с Китай (Worobey, Cox, 
Gill, 2019, pp. 18-25). По-важното обаче е, че до края на месец януари 1919 г. инфекцията „е стигнала практически до 
всяко населено място на Земята, пощадявайки само няколко острова и много отдалечени региони“ (Patterson, Pyle, 
1991, p. 11). Значим фактор за скоростното ѝ разпространение се оказва военният контекст, в който тя се появява. 
Движението на големи групи от хора през заключителните месеци на войната и след това, както и лошите хигиенни 
условия в окопите по фронтовете със сигурност оказват влияние върху разнасянето на заболяването (Humphries, 2013, 
pp. 55-81; Saunders-Hastings, Krewski, 2016).

Пандемията от „испански“ грип е причинена от щама H1N1 на грипния вирус А. Тя преминава на няколко вълни, 
като най-смъртоносна е втората, която датира от есента на 1918 г. (Barry, 2005, p. 60; Spinney, 2017). До завършека 
на пандемията през април 1920 г. числото на засегнатите от инфекцията достига около 500 милиона души или 1/3 
от цялото население на Земята (Taubenberger, Morens, 2006, p. 15). Броят на починалите е неустановен с точност и 
към момента, но съгласно някои изчисления той е най-малко 50 милиона (Johnson, Mueller, 2002, p. 105-115). Твърде 
индикативен за високата степен на смъртност е фактът, че в САЩ от „испанския“ грип загиват повече хора отколкото в 

НЕФАРМАЦЕВТИЧНИ МЕРКИ В УСЛОВИЯТА  
НА ПАНДЕМИЯ – НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ 

ОПИТ ОТ „ИСПАНСКИЯ“ ГРИП, 1918 – 1920 г.

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 на 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 статията се основава на 
идеографския разказ и на историко-типологичния метод.
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резултат от участието на държавата в „Голямата война“ (Gilbert, M., 2001, p. 111). Много красноречива за сериозността 
на пандемията е оценката, дадена от Градски здравен борд в Уисконсин, според когото „испанският“ грип „завинаги ще 
бъде запомнен като най-голямото бедствие, което някога е сполетявало жителите на Уисконсин“ (Burg, 2000, p. 38). 

През 1918 г., когато започва пандемията от „испански“ грип, светът се озовава в специфична медицинска ситуация. 
Никоя страна не разполага с ваксина срещу грипния вирус А. До пилотните изпитания на експериментална такава пред-
стоят почти двадесет години (Barberis et al., 2016, p. 116). На практика медикаменти за адекватно лечение на болестта 
като противовирусни препарати и антибиотици за третиране на вторичните бактериални инфекции няма. Разчита се 
основно на аспирин, на хинин, на препарати с арсен и на камфорово масло. Стига се дори до използването на някои 
остарели похвати за лечение от рода на кръвопускането (Spinney, 2017). От друга страна, поради Първата световна 
война в много страни е налице недоимък от медицински персонал. Болничните легла също са ограничени като количе-
ство (Saunders-Hastings, Krewski, 2016).

 При тези твърде неблагоприятни медицински условия широко разпространение намират нефармакологичните 
мерки, ориентирани към смекчаване на въздействието на заболяването. Разборът на историческите данни свидетел-
ства, че три нефармацевтични прийома придобиват най-голяма популярност. 

Мерки за физическа дистанция
В условията на пандемията от „испански“ грип здравните власти на много места въвеждат мерки за физическа 

дистанция. Целта на правилата е да се намали, доколкото е възможно, разнасянето на патогените чрез ограничаване 
на контактите между хората. Според здравните специалисти най-доброто средство за превенция на грипната инфекция 
е избягването на човешки струпвания (The Pandemic of Influenza, 1918). 

Най-използваните по време на пандемията от 1918–1920 г. мерки за ограничаване на физическите контакти са 
забраните за провеждане на публични събирания и затварянето на училища (Saunders-Hastings, Krewski, 2016; The 
Pandemic of Influenza, 1918). В Сиатъл те са толкова строги, че вестник „Варайъти“ посочва, че никога преди градът 
не е бил затворен толкова „плътно“. В Пенсилвания грипната пандемия предизвиква издаването на „най-драстичната 
здравна заповед“ в историята на общността (Tomes, 2010, p. 52). Наред със забраните за публични събирания и за-
тварянето на училища разпространение намира изолирането на болните лица и на техните контакти. Какви обаче са 
ефектите от тези три мерки?

Един възможен отговор на въпроса дава изследване на колектив начело с доктор Хауърд Маркел. Проучването 
разглежда използването на споменатите три мерки в 43 американски града през 1918 – 1919 г. Тяхната употреба може 
да се види от следната таблица: 

Вид мярка Брой градове, в които мярката/
мерките е/са въведен(и)

Процент от общия брой 
градове

Изолиране на болните и на контактните лица 15 35
Затваряне на училищата 22 51
Забрана за публични събирания 6 14
Изолиране на болните и на контактните лица 
+ затваряне на училищата 2 5

Изолиране на болните и на контактните лица 
+ забрана за публични събирания 4 9

Затваряне на училищата + забрана за 
публични събирания 34 79

Изолиране на болните и на контактните 
лица + затваряне на училищата + забрана за 
публични събирания

15 35

От анализа на данните личи, че времето на въвеждане на мерките, тяхната продължителност и вида на мерките 
са ключовите фактори за овладяването на пандемията. Авторите заключават, че градовете, които на ранен етап въ-
веждат и трите мерки, преживяват много по-смекчено разпространение на болестта, отколкото тези, които закъсняват 
с въвеждането на мерките или не използват всички мерки (Markel et. al., 2007).

Друг научен колектив, включващ Ричард Хатчет, Картър Мехер и Марк Липсич, прави идентично проучване, обхва-
щащо много по-малък брой градове, по-конкретно седемнадесет. Те констатират, че разпространението на „испанския“ 
грип в градовете, които на ранен етап от пандемията въвеждат съчетание от мерки за ограничаване на физическите 
контакти, е с около 50% по-ниско в сравнение със селищата, които въобще не са въвели мерки или са наложили 
ограниченията късно. Същевременно авторите подчертават, че мерките могат да ограничат разпространението на 
заболяването само ако траят достатъчно дълго време (Hatchett, Mecher, Lipsitch, 2007). Трети авторски колектив начело 
с Питър Кали спира своето внимание на мерките за физическа дистанция в Сидни, Австралия, през 1919 г. Според 
резултатите от изследването въвеждането на разнообразни мерки за ограничаване на контактите между хората са 
намалили сериозно разпространението на болестта и на практика са спасили 260 на всеки 100000 души от грипния 
вирус (Caley, Philp, McCracken, 2007). 
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Във връзка със затварянето на училищата по време на пандемията от „испански грип“ заслужава да се спомене 
използването на някои иновативни практики. За учениците от гимназиален етап в Лос Анжелис, щат Калифорния, 
където училищата излизат в принудителна ваканция, например се въвежда получаването на задачи по пощата от 
техните учители. Наред с това в свободното от занятия време около 1500 учители посещават курсове за допълнителна 
квалификация или за разширяване на своите научни и педагогически познания (Stern, Cetron, Markel, 2009). 

Твърде интересен пример във връзка с мерките за ограничаване на физическите контакти между хората пред-
ставлява Ню Йорк. На 17 септември 1918 г. Здравният борд в града обявява грипа и пневмонията за отчетни болести, 
а седемнадесет дни по-късно официално постановява, че Ню Йорк се намира в епидемична ситуация. Въпреки това 
здравните специалисти, водени от новоназначения здравен комисар Роял Коупланд, вземат решение да не въвеждат 
радикални ограничения върху живота на нюйоркчани. Вместо забрани за обществени събирания и затваряне на обра-
зователни институции здравните власти се ориентират към гъвкави мерки за превенция на болестта. На 4 октомври 
1918 г. е наложен специален график за започването и за приключването на работното време с цел редуциране на 
струпванията на хора в обществения транспорт. Наред с това се въвежда засилена инспекция на учениците за ранно 
откриване на инфекцията. На трето място, Здравният борд на града впряга усилия да увеличи капацитета на болнични-
те заведения и организира набиране на опитни медицински сестри за домашно лечение на заразените (Aimone, 2010, 
pp. 72-74, 76–77; Tomes, 2010, p. 53). По страниците на вестник „Ню Йорк Таймс“ самият Роял Коупланд обяснява, че 
основната цел е да се „предотвратят паниката, истерията и менталните разстройства“ и така „да се предпази обще-
ството от душевни състояния, предразполагащи към телесни болести“ (Epidemic Lessons against Next Time, 1918). В 
крайна сметка гъвкавите мерки, въведени в Ню Йорк, не водят до катастрофа. Напротив, смъртността в месеците на 
пандемията е 4,7 души на 1000, което попада в средните нива за САЩ (Bristow, 2012, p. 109). 

Все пак ако трябва да се даде ясен отговор на въпроса, доколко мерките за физическа дистанция имат значение, 
то най-красноречивият отговор е примерът със случилото се в американските градове Сейнт Луис и Филаделфия през 
септември – октомври 1918 г. Първият случай на „испански“ грип във Филаделфия е открит на 17 септември 1918 г. 
Въпреки това местните власти решават да не отменят планирания за следващия ден парад в града. Затварянето на 
училища, забраната за публични събирания и други мерки за ограничаване на физическите контакти са въведени едва 
на 3 октомври 1918 г., когато заразата вече е плъзнала масово в града. На този фон в Сейнт Луис пилотният случай е 
засечен на 5 октомври 1918 г., а мерките за ограничаване на физическите контакти са наложени само два дни по-късно. 
В резултат през есента на 1918 г. Филаделфия пострадва два пъти по-жестоко от „испанския“ грип в сравнение със 
Сейнт Луис (Cash, Lavender, 2008, p. 133). 

Териториални карантини
Налагането на териториални карантини също намира своето приложение в хода на пандемията от „испански“ грип 

през 1918–1920 г. Характерно е случилото се в Канада, където през 1918 г. „много малки градове се опитват да се само-
изолират посредством пълна карантина“, като „никой не може да влиза или излиза от града“ В някои американски гра-
дове в щатите Колорадо и Аляска се въвежда 5-дневна карантина за всички новопристигнали лица (Nonpharmaceutical 
Interventions, 2006, p. 90–91). Въведената в Австралия териториална карантина забавя разпространението на болестта 
с няколко месеца, като пандемията на континента започва едва през 1919 г. (Shanks, 2019). Ползата от налагането на 
териториална карантина обаче прозира най-добре от примера с Американска Самоа. 

Когато светът се сблъсква с пандемията от „испански“ грип през 1918 г., губернатор на Американска Самоа е Джон 
Мартин Пойър. Въпреки че болестта бързо се разпространява на територията на САЩ, от Вашингтон не идват нареж-
дания относно мерки срещу грипния вирус. Ала Пойър се информира за развитието на пандемията от вестниците, кои-
то пристигат два пъти месечно, и следи ежедневните съобщения по радиото. Като действа по своя инициатива, в края 
на октомври 1918 г. той заповядва въвеждането на пълна забрана за влизането на хора в Американска Самоа (Crosby, 
1976, p. 237). Началният тест се оказва пристигането от Сан Франсиско в столицата на Американска Самоа Паго Паго 
на кораба „Сонома“ на 3 ноември 1918 г. По време пътуването на кораба са регистрирани четиринадесет случая на 
„испански“ грип, а към момента на пристигането в Паго Паго двама души все още проявяват симптоми. Последните 
са свалени на брега и поставени в строга изолация в местния диспансер. Пет души, пътуващи за Западна Самоа, са 
поставени под 5-дневна карантина. Всички вещи на кораба са дезинфекцирани, а останалите пътници подлежат на 
често мерене на температурата. Никой от тях или от екипажа на кораба не е допуснат на брега. Впоследствие не е 
регистриран нито един случай на заразяване (McLane, 2013). По-късно с оглед ограничаването на нерегламентирания 
достъп до Американска Самоа губернатор Пойър въвежда система от морски патрули. Карантинните мерки срещу 
пристигащите на острова плавателни съдове са смекчени едва през 1921 г. Резултатът от действията на Пойър е 
описан по един точен начин от неговия наследник на губернаторския пост Уорън Терун, който публично заявява на 
жителите на Американска Самоа, че Пойър „спаси вашите животи и животите на вашите братя и съпруги“ (Crosby, 2003, 
p. 239). Фактически Американска Самоа остава едно от малкото кътчета на планетата, незасегнати от „испанския“ грип. 

Хигиенни мерки и предпазни средства
В хода на пандемията от „испански“ грип дори в градовете, които въвеждат строги мерки за ограничаване на 

физическите контакти между хората, населението не може да живее в тотална изолация. Поради необходимостта 
да работят и да се хранят повечето обитатели на градовете трябва да излизат от своите домове и да се движат в 
„царството“ на заболяването. 

Към времето на пандемията от „испански“ грип в редица държави вече има санитарни регулации, насочени към 
ограничаването на предишни заболявания. Тези правила са адаптирани за контрол върху разпространението на нова-
та заплаха. Те включват забрана за плюене на обществени места, употребата на общи чаши и изисквания за почиства-
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не и дезинфекция на публични пространства. В месеците на грипната пандемия властите затягат съблюдаването на 
нормите. Така например през септември 1918 г., в разгара на болестта във Филаделфия, 25 души са арестувани за 
плюене на обществено место. Над 10 души в Ню Йорк получават присъди за използването на мръсни чаши. Засилва се 
почистването на градовете от прах и от мръсотия (Tomes, 2010, p. 55-56). До каква степен тези мерки водят до положи-
телен резултат не може да се прецени от наличните данни.

Широко разпространение по време на пандемията от „испански“ грип намира носенето на предпазни маски. Нещо 
повече, то става символ на обществения дух и дисциплина. В пресата се публикуват инструкции как да се правят и да 
се перат маските, а жени-доброволки се залавят с шиенето на маски (Tomes, 2010, p. 56). Въпреки това сведенията за 
ползата от носенето на маски са противоречиви. Така например в Албърта, Канада, случаите на заразяване се увели-
чават дори след въвеждането на маските, а самата мярка започва да се приема с насмешка от населението (Whitelaw, 
1919). Различен пример е Австралия, където носенето на маски в обществения транспорт и в затворени пространства 
спомага за намаляване на разпространението на болестта (Nonpharmaceutical Interventions, 2006, p. 91).

Твърде интересен от историческа гледна точка е въпросът за съпротивата срещу носенето на маски. Така в 
Портланд, САЩ, градският съвет не гласува положително въвеждането на задължително носене на маски (Council 
Fails to Order Flu Masks, 1919). Здравният инспектор на Детройт доктор Инчес обявява, че „тези маски са безполезни“ 
(Tomes, 2010, p. 57). Безспорно най-любопитната съпротива срещу носенето на маски е свързана с американския град 
Сан Франсиско. Първият случай на „испански“ грип там датира от средата на октомври 1918 г. На 25 октомври 1918 г. 
Здравният борд в града издава заповед за задължително носене на маски на обществени места или когато се обра-
зуват групи от двама или от повече души. Това нареждане действа до 21 ноември 1918 г. Но по-малко от два месеца 
по-късно носенето на маски отново става задължително. Повторното въвеждане на правилото води до сформирането 
на „Лига срещу маските“. На 25 януари 1919 г. тя провежда митинг, на който присъстват няколко хиляди души. Някои от 
членовете на Лигата искат организирането на петиция за отмяна на правилото, докато други настояват за отзоваване 
на здравния инспектор на града. Членове на Лигата дори настояват за оставката на кмета на Сан Франсиско Джеймс 
Ролф Младши. Под обществения натиск на 1 февруари 1919 г. Здравният борд в града отменя носенето на маски 
(Crosby, 2003, pp. 112-113; Dolan, 2020; The American Influenza Epidemic of 1918: A Digital Encyclopedia). 

Заключение
Пандемията от „испански“ грип през 1918 – 1920 г. е едно от най-големите предизвикателства, с които човечест-

вото се е сблъсквало в своята хилядолетна история. Изправяйки се пред болестта, светът се озовава в особена си-
туация поради неналичието на ваксина срещу заболяването или на средства за адекватно лечение. Принудени от 
обстоятелствата, обществата се насочват към използването на нефармацевтични мерки за смекчаване на влиянието 
на грипния вирус. Историческият опит показва, че най-често употребяваните нефармацевтични мерки са свързани с 
ограничаването на физическите контакти между хората, въвеждането на териториални карантини, хигиенните правила 
и личните предпазни средства. От анализа на тяхното използване могат да се направят следните изводи: 1) Мерките, 
насочени към забрана на публичните събития, затварянето на училищата и изолирането на болните и на контактните 
лица, спомагат за намаляване на разпространението на болестта, но само ако са въведени на ранен етап от появата 
на заболяването, траят достатъчно дълго време и се комбинират; 2) Случаят с налагането на териториална карантина 
в Американска Самоа показва, че тази мярка води до отлични резултати; 3) Полезността от засилването на правилата 
за лична хигиена и от въвеждането на задължително носене на маски не може да бъде установена. Същевременно 
разпоредбите за носене на маски на някои места като Сан Франсиско предизвиква силна обществена реакция, която 
ескалира дори до политически искания. 
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На 25 май 2018 г. влиза в сила, Общ регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation 
и промени коренно начина, по който организациите боравят с лични данни (Младенов, М. Административните санк-

ции на основания от GPPR, 2018 Вътрешен одитор, бр. 2. стр. 23). В основата на GDPR е целта да се определят права-
та за защита на данните, които се предоставят на всички граждани на Европейския съюз, без значение коя организация 
обработва личните данни на гражданите, в това число и организациите в сферата на сигурността и отбраната.

Регламентът се прилага еднакво и едновременно към 28-те държави-членки и може да се обобщи, че той има 
два главни аспекта – правно-нормативен и технически, които налагат редица административнонаказателни рискове 
над организациите в сферата на сигурността и отбраната. 

Предвидените административните наказания по регламента са посочени в параграф 4 на чл.83 , който ги раз-
деля на два вида „глоба“ или „имуществена санкция“ в размер до 10 000000 EUR или, в случай на предприятие — до 
2% от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока.  По 
параграф 5 административно наказание „глоба“ или „имуществена санкция“ в размер – до 20 000000 EUR или, в случай 
на предприятие — до 4% от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми 
е по-висока. (Общия регламент относно защита на данните https://gdprinfo.eu/).

Първият извод тук е, че GDPR не предвижда „под“ на размера на наказанията, а само „таван“. Трябва да се 
отбележи, че съобразно българския ЗЗЛД обаче се налични както „под“, така и „таван“ на глобите и имуществените 
санкции. Образно казано, от всичките девет алинеи на чл.42 от закона, най-ниската санкция е в размер на 500 лева, а 
най-високата – 100 000 лева. Следователно при евентуални нарушения у нас ще се прилага българският закон. 

Освен правата на гражданите, GDPR определя набор от принципи, които регулират цялата обработка на лични 
данни. Идеята е да се определят условията, при които обработката на данни е разрешена. Ако дадена организация 
не може да покаже, че работи в тези условия, тогава нейните дейности могат да се считат за незаконни съгласно Ев-
ропейския регламент. Той определя седем отличителни области за обработка на данни, които  всяка организация или 
компания  трябва да спазва, както следва (Общия регламент относно защита на данните https://gdprinfo.eu/):

– законност на употребата на данни;
– класификация на данните;
– контрол (права) на достъпа (достъпност);
– употреба на технически ресурс;
– IT безопасност;
– съхранение на данни;
– мониторинг.
Нека да обсъдим всеки един от тези принципи от гледна точка на организациите в сигурността и отбраната и 

да преценим с какви инструменти бихме могли да подпомогнем или автоматизираме  спазването на всяка едно от тях. 
На първо място личните данни трябва да бъдат обработвани законно, справедливо и по прозрачен на-

чин по отношение на субекта на данните (Насоки на Европейската комисия за прилагане на GDPR https://ec.europa.
eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_bg). 

Като цяло на организациите в държавния сектор е разрешено законното използване на данни в два случая – 
когато това се изисква от закона и при съгласие на субекта. 

В първия случай данните могат да се събират само за конкретни, изрични и легитимни цели и не се обработват 
по начин, който е несъвместим с тези цели. Например, военните окръжия трябва да гарантират, че данните събирани 
от тях се използват само за нуждите на мобилизационния резерв без по-нататъшна обработка за научни изследвания 
или други случай. 

Във втория случай трябва да имаме предвид възможността дадена в Регламента всяко лице да има право да 
си оттегли съгласието.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА  
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

Резюме: Настоящият доклад разглежда различни аспекти от принципите на GDPR, които оказват влияние 
над 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 над организациите. 
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За да се съобразят с тези изисквания, организациите трябва да определят правната основа за събиране и 
обработване на данни за нуждите на отбраната на страната. Трябва да определят реда за получаване на съгласие за 
събиране и обработване на данни и да предвидят стандартни оперативни процедури при поискване за изтриването им 
от лицето, за което са събрани тези данни. Нека да се запитаме как става това например във Военна академия? При 
отговора на този въпрос ще разберем, че лични данни се събират в редица административни звена и информационни 
системи, обслужващи учебния процес и дейността на Академията.  Повечето използвани информационни системи не 
отговарят на нормативните изисквания на международния стандарт ISO/IEC 27701 за поддържане на отчетност за 
поверителността с изключение на Microsoft Office 365. 

Той е използван в системата за академична комуникация и дава възможност в SharePoint да се добави маркер 
или параметър, чрез които да определите на каква основа се използват и съхраняват личните данни. Също така посоч-
ва какви са политиките за защита на данни в организацията. Най-важното му свойство е, ако някой поиска да се въз-
ползва от правото си да бъде изтрит,  това лесно може да стане с опцията Data Subject Request (DSR) като информаци-
ята, която се отнася за субекта може да се  намери, експортира и изтрие от базата данни. Microsoft Office 365 ще покаже 
всички места, където се съхраняват данни за субекта, включително всички файлове, мейли и дори разговори в чат. 

Правото на изтриване е известно също като „правото да бъдеш забравен“. Широкият принцип, на който се 
основава това право, е да даде възможност на дадено лице да поиска заличаване или премахване на лични данни, 
когато няма причина за продължаване на съществуването им в базата данни. Субектът на данните има право да 
получи от администратора правото на изтриване на лични данни, които се отнасят до него, без ненужно забавяне и 
администраторът е длъжен да изтрие личните данни без неоправдано забавяне (Общия регламент относно защита на 
данните https://gdprinfo.eu/).

Вторият принцип изисква от организациите да са в съответствие с класифицирането на данните по 
отношение на GDPR (Общия регламент относно защита на данните https://gdprinfo.eu/). От това следва, че всяка една 
държавна организация, освен спазване на Закона за защита на класифицираната информация, трябва да е в състояние 
да класифицира своите данни в още по-широк спектър спрямо нивото им на поверителност. В зависимост от това дали 
данните са публични, дали се доближават до вътрешна чувствителна информация, дали представляват лични или 
финансова данни и др.  Като пример може да послужат идентификатори като име, ЕГН, номер на лична карта, данни 
за местоположението, онлайн идентичност, един или повече фактори, специфични за физическото, физиологичното, 
генетичното, умственото, културното или социалното  идентифициране, оценяване на представянето на дадено лице 
на работното място, икономическа ситуация, здравни и биометрични данни, лични предпочитания, интереси, расов или 
етническия произход на субекта, религиозни или политически убеждения, дали е член на профсъюз, местоположение 
или данни за децата и др. (Насоки на Европейската комисия за прилагане на GDPR https://ec.europa.eu/commission/
priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_bg). Дори и малките компании 
могат да събират голям обем лични данни, а държавните организации в сектор сигурност разполагат с огромен масив 
от лична информация по различни направления. Как можем да се справим с целия този хаос и със сортирането на 
цялата тази информация?  

Живеем в ерата на технологиите и именно те могат да ни помогнат да категоризираме данните. В структури-
те на Министерство на отбраната се използват различни информационни системи за обслужване на личния състав, 
заплатите и т.н.  Те лесно могат да се модифицират  да разпознават определен вид данни (имена, кратки домашни 
адреси и други) с помощта на ключови думи, чрез които да извършват автоматично класифициране на данните.  

В модерните системи като Microsoft Office 365 има възможност да създавате политика на Data Loss Prevention, 
която предотвратява случайно или умишлено нежелано извеждане на чувствителна информация. В системата има  
множество вградени типове чувствителна информация, и възможност да създадете свой собствен тип специално за  
вашата организация(напр. номер на договор, ЕГН, номер на лична карта и др.).  Освен това защитата на данни в 
Microsoft Office 365 работи извън неговата еко система, като дава възможност да криптирате файлове, изпращани до 
трети източници. 

Трето, всяка организация трябва да има правила за контрол на достъпа, за да може да защитава както слу-
жебната, така и личната информация на своите служители (Правила зa дpyжecтвaтa и opгaнизaциитe: https://ec.europa.
eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_bg). За да се съобразят с изискванията на 
GDPR организациите и компаниите трябва да могат да предоставят достъп на индивидуални потребители до техните 
данни и възможност за тяхното управление, преглед и контрол. Това правило също е лесно постижимо със системи 
като Office 365, който дава възможност да се създават групи достъпни само за определени лица. На потребителско 
ниво има достъп до логовете, ако имат достъп до конкретния файл или папка. Може да се види кога е създаден даде-
ния, файл, кога е редактиран и от кого. 

В чл. 24, 25 и 28 от Регламента се казва, че организациите трябва да управляват ресурсите, които ползват 
техните служители (Общия регламент относно защита на данните https://gdprinfo.eu/). Служителите на една държавна 
организация използват безброй различни ресурси като хардуер, софтуер, достъп до интернет, мрежова свързаност, 
работни компютри и лични устройства и онлайн услуги за споделяне и съхранение на информация и файлове. За да 
отговорят на изискванията на GDPR, организациите трябва да намалят броя на ресурсите, които техните служители 
използват и да се позволи ползването само на тези, които са съвместими GDPR. Ползването на данни трябва да е 
достъпно само от надеждни устройства, а администраторите трябва да могат да проверяват своите служители. 

Въпреки че има много организационни и административни мерки, които държавните организации трябва да 
предприемат, IT сигурността е най-важна от всички. Всички устройства трябва да са обезопасени и защитени от кибер-
заплахи, компютърни вируси и загуба на данни. Какво означава това? Всяка система следва да има различни решения 
за архивиране. Организациите трябва да могат да разпознават инциденти свързани с кражбата за данни. В случаи, 
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когато има нарушения с лични данни, да могат да уведомят надзорните инстанции, регулаторите и засегнатите лица.  
Член 30 от GDPR определя как личните данни трябва да се съхраняват и управляват (Общия регламент 

относно защита на данните https://gdprinfo.eu/). Организациите трябва да съхраняват данните във формат, който позво-
лява идентифициране на субектите на данни не по-дълго от необходимото за целите, за които се обработват личните 
данни. За нуждите на националната сигурност и отбраната на страната и защита на обществения интерес е необхо-
димо личните данни да бъдат съхранявани за по-дълги периоди, което налага създаване на политики за запазване на 
данните.

Наличието на тези политики може да стане много важен момент,  когато става дума за съдебни спорове. Пра-
вилните практики за запазване на данни могат да гарантират че една организация може да предостави документирани 
доказателства за това как тя е обработила личните данни. За целта всяка организация следва да изготви документира-
ни вътрешни процедури за обработка и съхранение на лични данни.  

За повечето организации обемът и големината на техните данни се увеличават всеки ден (имейли, документи, 
съобщения, файлове). Ефективното управление на тази информация е много важно, защото трябва да се съобразява 
активно с различните разпоредби и вътрешни политики, които изискват да се запазва съдържанието за минимален 
период от време. Трябва да се намали рискът при нарушение на сигурността или перманентно изтриване на старо 
съдържание, което вече не се изисква да се съхранява. Обикновено управлението на съдържанието изисква две дейст-
вия. Първо, съхраняване на съдържанието, така че да не може да бъде перманентно заличено преди края на периода 
му на съхранение. Второ, изтриване на съдържанието в края на периода му на съхранение. Организациите трябва 
да предприемат всички разумни стъпки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, незабавно ще бъдат 
изтрити или отстранени.

Когато има политика за съхранение на съдържанието, хората могат да продължат да редактират и да работят 
с него все едно, че нищо не се е променило, защото съдържанието се запазва на мястото си или на първоначалното 
си местоположение. Ако някой редактира или изтрива съдържание, това е предмет на политика, и копие се записва на 
защитено местоположение, където се архивира докато политиката за съхранение на данни е в сила.

Относно мониторинга, организациите могат да използват системи за автоматизирани известия, като  Office 365 
в който има т.н. „аларми“, за известяване при определена активност, чрез изпращане на имейл до себе си или на адми-
нистратора (Правила зa дpyжecтвaтa и opгaнизaциитe: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-
business-and-organisations_bg). Например,  може да създадем правила за предупреждение, чрез които да проследим 
инциденти със злонамерен софтуер и загуба на данни. Правилата за предупреждение по подразбиране ни помагат да 
наблюдаваме дейности като назначаване на администраторски права, злонамерени атаки, фишинг атаки и необичайни 
нива на изтриване на файлове и външно споделяне.

Изводи
GDPR се явява сериозно предизвикателство за организациите в сектора на сигурността и отбраната. Зако-

носъобразното му, навременно, прецизно и цялостно прилагане се изразява в разнопосочни мерки от организационен, 
информационен, комуникационен, материално-технически, одитен,  правен и технологичен характер.

Висок риск за организациите в сектора биха представлявали както несъобразяването с регламента, така и 
налагането на евентуални административнонаказателни мерки за нарушаването му.

Автоматизирането на дейностите с помощта на информационни системи от рода на Microsoft Office 365, които 
отговарят на нормативните изисквания на международния стандарт ISO/IEC 27701 значително ще подпомогне защи-
тата на личните данни. 

Ръководителите, одиторите и длъжностните лица в организациите трябва да полагат сериозни, перманентни 
и систематични усилия във връзка с разбирането, тълкуването и прилагането на Регламента. Затова се налага про-
веждането на  всякакви мероприятия от обучителен и квалификационен характер по отношение на Общия регламент 
относно защита на данните.

1. Общ регламент относно защита на данните https://gdprinfo.eu/
2. Младенов, М. Административните санкции на основания от GPPR, 2018 Вътрешен одитор, бр. 2. стр. 23
3. Hacoĸи нa EK зa пpилaгaнe нa GDPR: https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/

data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_bg
4. Πpaвилa зa дpyжecтвaтa и opгaнизaциитe: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-

business-and-organisations_bg



Ерозията на международния ред и институции и свързаната с това промяна на средата за сигурност принудиха ЕС 
да преосмисли същността на своята Обща политика за сигурност и отбрана. Събитието породило този процес е 

анексията на Крим от Русия. Този акт освен удар върху европейския интеграционен процес, който стъпва на идеята за 
отказ от военната сила като инструмент за разрешаване на противоречията между суверенни национални държави, 
беше и удар върху схващането от края на Студената война, че конвенционален военен конфликт на територията на 
Европа е нещо немислимо. НАТО реагира бързо в нововъзникналата ситуация (наличието на доминираща страна член 
в организацията в лицето на САЩ, която може да даде насоки и структурира дебата и решенията в този случай е пози-
тив)1, докато в рамките на ЕС държавите членки по отношение на отбранителната политика реагираха индивидуално. 

Предприемането на реални действия в сферата на отбраната започна едва след още два шока настъпили през 2016 г., 
изразяващи се в излизането на Великобритания от ЕС и избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ. Първото, макар 
и теоретично възможно – държава член да напусне Европейския съюз, никога не е възприемано като реална опция, тъй като 
схващането за европейския интеграционен процес винаги е било като праволинейно движение само в посока разширяване и 
задълбочаване. Разбиването на това възприятие в контекста на изострени противоречия между държавите членки създаде 
опасност от предизвикване на „ефекта на доминото“, като застраши съществуването на ЕС. В сферата на сигурността и 
отбраната излизането на едната от двете държави с най-боеспособната и с реален боен опит армия2, както и с ненадминат 
разузнавателен потенциал, бе огромен удар върху амбициите на ЕС в тази сфера. Без Великобритания съюзът е лишен от 
ценни способности както по отношение на провеждане на военни операции извън рамките на европейския континент, така и 
по отношение на класическа отбрана срещу конвенционален противник.

Избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ с неговото двойствено отношение към НАТО и ЕС3 беше 
възприето като сигнал за значителна промяна в трансатлантическите отношения в посока, че европейските съюзници 
трябва да разчитат повече на себе си, да поемат повече отговорности за своята отбрана, включително и чрез развитие 
на отбранителните технологии и придобиване на съвременни бойни способности.

В резултат на тези събития сферата на сигурността и отбраната се оформи като подходяща област да се демон-
стрира, че европейският интеграционен процес е жизнен и може да произведе значими резултати. Още повече, че об-
щественото мнение в държавите членки е положително настроено към подобни процеси и има по-високи очаквания към 
ЕС в тази сфера. Промяната и постигането на пробив по отношение на подобряване и увеличаване на европейските 
отбранителни способности в рамките на ЕС минава през задължителното справяне с два фундаментални проблема, кои-
то през последните две десетилетия на практика блокират постигането на значителен напредък в сферата на отбраната. 
Първият е свързан с непрекъснато намаляващите разходи за отбрана на държавите членки, а вторият е раздробеността 
на европейската отбранителна индустрия. Намаляването на разходите за отбрана започна още от края на Студената вой-
на и се превърна в трайна тенденция, която продължи до анексията на Крим от Русия4, въпреки че от 1999 г. ЕС започна 
интеграция в сферата на сигурността и отбраната5  и непрекъснато повишаваше нивото на своите политически амбиции 
и съответно нуждата от придобиването на нови способности.

Резултатът от това системно съкращаване на отбранителните бюджети доведе до значително намаляване на 
числеността на въоръжените сили и до редуциране и дори пълен отказ от определени способности. Пример в това 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩАТА ПОЛИТИКА  
ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА ЕС

Резюме: Промяната на средата за сигурност в Европа и ерозирането на международния ред и институции 
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отношение е британската армия, която в резултат на съкращенията в момента е с най-ниската численост от повече от 
век6. Същото се случва и с германските въоръжени сили, които от почти половин милион в края на Студената война са 
съкратени до 175 хил. към 2014 г7. Подобни процеси се наблюдават във всички останали държави членки, включително 
България.

По отношение на поддържаните способности положението е дори още по-тревожно. Германските въоръжени 
сили страдат от системни дефицити, които са превърнали страната в нарицателен пример за лошо управление и 
неефективност8  при поддръжката и придобиването на нови бойни способности. Но дори и при държави с реален боен 
опит и непрекъснато участие в операции нещата на изглеждат много по-различно. През 2011 г. Великобритания прекра-
ти програмата за придобиване на нов самолет за морско разузнаване и наблюдение Nimrod MRA4, след като един вече 
е постъпил на въоръжение. В резултат на това решение 4 млрд. лири, които са изразходвани за програмата са загубе-
ни, плюс още 200 млн. да бъдат нарязани вече готови самолети9. Това остави Великобритания без способност за мор-
ско наблюдение и разузнаване, което я принуди от края на 2014 г. да търси регулярно помощ от НАТО за откриване и 
проследяване на руски подводници, намиращи се в британски води10. Друг пример за пагубния ефект от съкращаването 
на разходите за отбрана върху основни бойни способности е решението на Нидерландия през 2011 г. да се откаже от 
всичките си танкове11. В момента Нидерландия ползва под наем 18 танка от Германия и планира да закупи собствени12.

Вторият фундаментален проблем е раздробеността на европейската отбранителна индустрия. Това не позво-
лява да се направят икономии от мащаба на производство13, спъва установяването на единни технически стандарти, 
което впоследствие пречи на оперативната съвместимост между държавите членки. Съчетано с оскъдните средства, 
отделяни за отбрана, това води до нищожни разходи за изследвания и разработки, в резултат на което Европа техно-
логично значително изостава в отбранителната сфера не само от САЩ, но и от съперници като Русия и Китай. В чисто 
икономически план този проблем пречи на европейските компании да са достатъчно конкурентоспособни на глобалния 
пазар, а от политическа гледна точка създава напрежения между държавите членки и затруднява формулирането на 
обща външна политика на ЕС към отделни държави и региони.

Опитите почти две десетилетия да се постигне консолидация на европейската отбранителна индустрия чрез 
политически решения взимани от лидерите на държавите членки претърпяха провал. Реалното изпълнение на де-
кларираните политически намерения спираше при сблъсъка със суровата реалност на националните икономически 
интереси, страха от загубата на ноу-хау, опазването и достъпа до секретни технологии и възможност на националното 
правителство да влияе върху управлението на компаниите. Емблематичен пример в това отношение е неуспешният 
опит за сливане на EADS и BAE Systems през 2011 г. Обединяването щеше да създаде най-голямата отбранителна 
компания в света, като изпревариха гиганти като американските Boeing и Lockheed Martin, но след една година прего-
вори поради разногласия между държавите акционери в двете компании в лицето на Франция, Германия и Великобри-
тания до сделка не се стигна.

За да се преодолеят всички тези проблеми, през 2016 г. по предложение на Европейската комисия е създаден Ев-
ропейски фонд за отбрана. Той трябва да постигне три цели, всяка от които е еднакво важна. Първата е чрез предоставя-
не на средства от бюджета на ЕС за изследвания и разработки в сферата на отбраната да се стимулира увеличаването на 
разходите от държавите членки, които трябва да осигурят национално финансиране към предоставеното от фонда.
Това е огромен идеологически скок в политиката на съюза, тъй като до този момент е абсолютно забранено средства 
от европейския бюджет да се изразходват не само за изследвания в отбранителната сфера, но дори и за продукти с 
двойна употреба. Тази забрана отразяваше същността на интеграционния процес, а именно, че преговорите и отстъп-
ките, а не военната сила са начин за решаване са споровете между суверенни държави.

Втората цел е да се стимулира сътрудничеството между държавите членки, тъй като изискването е пред-
ложените за финансиране проекти да се състоят от минимум три юридически субекта от три различни държави 
членки или асоциирани към ЕС страни. Това трябва плавно да доведе до намаляване на различните образци 
въоръжение с всички произтичащи от това ползи като икономии от мащаба на производство, отваряне на на-
ционалните отбранителни пазари за конкуренция, възможност за по-лесно логистично осигуряване и поддръжка.

Третата цел е консолидирането на отбранителната индустрия в ЕС като се използва напълно нов подход. 
Вместо опитите това да бъде направено с политически решения, както последните две десетилетия, сега самите ком-
пании трябва да проявят инициатива използвайки всички възможни пазарни механизми. Стимулът за тази тяхна ини-
циативност са средствата осигурени от фонда за отбрана, но за да ги получат, компаниите трябва да се кооперират. 
Надеждата е, че икономическите стимули и желанието за печалба ще са по-добра и силна мотивация от политическия 
натиск. 

Освен с финансови средства за изследвания и разработки Европейският фонд за отбрана има за задача 
да помогне за улесняване на процеса на съвместно придобиване от държавите членки на успешно завършените 
продукти. Въпреки че решението за това какво количество въоръжение да бъде придобито е национална отго-
ворност и съответно всяка държава сама трябва да осигури нужното финансиране, Европейската комисия ще 
разработи унифициран и стандартизиран механизъм, улесняващ държавите членки съвместно да поръчват от 
производителя съответното въоръжение. Това ще позволи да се намали цената на продукцията както в резултат 
от мащаба на производството, така и да се търси по-голяма отстъпка от производителя в резултат на по-големите 
направени поръчки. На второ място, придобиването на еднаква техника и въоръжение от страните ще подобри 
оперативната съвместимост между тях, както и ще позволи споделяне на някои логистични разходи.   

За да се избегне злополучният опит от предишни съвместни проекти, когато държави членки се изтеглят от 
вече започнати проекти, като натоварват допълнително финансово останалите в проекта, сега са предвидени правни 
и финансови гаранции, за да се гарантира, че подобно нещо няма да се случи. Освен това всяка страна участвала в 
проект с европейско финансиране е длъжна да закупи от готовата продукция, ако се стигне до успешна реализация 
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на проекта. Това трябва да предотврати опасността държава членка да участва в проекта, получавайки европейско 
финансиране, което ще стимулира икономиката и научния ѝ потенциал, но накрая ще прехвърли финансовата тежест 
по придобиването на продукта върху останалите страни. 

Европейският фонд за отбрана всъщност е първият елемент от всеобхватен механизъм, който трябва да помогне 
на държавите членки и на съюза като цяло да придобие необходимите му военни способности. Той е допълнен от още 
два – постоянното структурирано сътрудничество (PESCO)14 и Координираният годишен преглед на отбраната (CARD)15. 
Постоянното структурирано сътрудничество е гъвкав механизъм за задълбочаване на интеграцията между страните от ЕС 
в сферата на отбраната по отношение на придобиване на способности на базата на техни общи интереси.  
Той е активиран в края на 2017 г. и към момента са селектирани 47 проекта, които трябва да развият специфични способ-
ности, като тези проекти могат да бъдат финансирани от европейския фонд за отбрана. Координираният годишен преглед 
на отбраната стартиран, също през 2017 г., ще бъде постоянно действащ механизъм, целящ да идентифицира наличните 
способности на държавите членки и на базата на тази информация на ниво ЕС да очертае къде се наблюдават излишъци 
от способности и къде има дефицити.  В резултат на този анализ страните трябва да адаптират отбранителното си плани-
ране в посока на запълване на откритите дефицити. Тези три основни елементи трябва да формират цялостен цикъл по 
планиране, финансиране и придобиване на нови отбранителни способности от държавите членки на ЕС, едновременно 
създавайки и необходимата технологична и индустриална база, позволяваща това да се случи. 

Въпреки създадената институционална и нормативна база няма гаранции, че тези инициативи ще постигнат желания 
резултат. Множество фактори може да окажат негативно въздействие върху тях и ако не да ги провалят, то поне да ги обез-
смислят в голяма степен. ЕС има подобен опит, не само в сферата на отбраната, но тук разминаването между декларирани 
цели и политическа амбиция, от една страна, и реални резултати, от друга, е най голямо. Двете най видими опасности са съ-
кращаване на средствата за отбрана в резултат на икономическата криза предизвикана от пандемията от Ковид-19 и липсата 
на политическа воля да се изпълни със съдържание създадената институционална и нормативна рамка. По отношение на 
финансовите измерения има реална опасност правителствата на държавите членки на ЕС да повторят грешката от предиш-
ната финансова и икономическа криза от 2008 г., когато рязко съкратиха бюджетите за отбрана. Всъщност първата стъпка в 
тази насока вече беше направена със съкращаването с 39% на средствата за фонда за отбрана в новия многогодишен бю-
джет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. от 13 млрд. на 7 млрд. евро16 . Преди едно десетилетие подобни съкращения нанесоха 
тежък удар върху отбранителните способности на държавите членки, но те все още разполагаха с резерви да абсорбират 
ефектите от тази политика. Днес, само няколко години след кратък период на бавно възстановяване, подобно съкращаване 
на отбранителните бюджети ще има опустошителни последици върху въоръжените сили. Освен това в настоящата ситуация 
на изострена геополитическа конкуренция Европа не може да си позволи, включително и от технологична гледна точка, да 
отслаби допълнително своите позиции с подобни действия. Такъв ход ще има силно негативно въздействие и върху трансат-
лантическите отношения и допълнително ще засили противоречията със САЩ.

Няма съмнение, че настоящата ситуация изисква насочването на огромни средства към здравната и социална-
та система, но съхраняването на средствата за отбрана е инвестиция в бъдещето и европейските общества трябва да 
намерят сили да я платят, ако искат ЕС да бъде фактор международните отношения и да е способен самостоятелно да 
защитава своите интереси в очертаващата се все по-турбулентна и несигурна среда. 

Другата опасност, свързана с липсата на политическа воля, се изразява в избягването на реализирането на проекти, 
които биха имали значителен ефект върху способностите на въоръжените сили, но ще изискват споделяне на национален 
суверенитет. Възраждането на национализма и опитите за ренационализация на политики на ЕС се превърнаха в практика през 
последните години.  Демонстрирането на политически амбиции, без да са подкрепени от съответните действия и способности, 
води до разочарование на европейските граждани и ерозира доверието към ЕС, допълнително засилвайки по този начин ев-
роскептичните настроения. В този смисъл европейските лидери трябва да се придържат към реалистични и изпълними цели, 
чиято реализация ще засили увереността на европейската общественост, че ЕС създава добавена стойност в сферата на 
отбраната. Това ще накара и партньорите, и конкурентите на съюза да се съобразяват с неговите интереси и да не поставят под 
съмнение решимостта му да ги защитава с всички възможни средства, ако се наложи.

1 В ситуации когато САЩ се опитват да наложат решение срещу което има значителна съпротива, като втората 
война в Персийския залив през 2003 г. тази доминираща позиция е негатив.

2 Франция е другата държава в ЕС притежаваща подобни въоръжени сили.
3 Тръмп на няколко пъти нарича НАТО „ненужен“ и обвързва активирането на чл. 5 от Вашингтонския договор с 

изпълнение на изискването за изразходване на 2% от БВП за отбрана.
4 Между 2001 г. и 2008 г. страните членки на ЕС са съкратили разходите за отбрана средно с 15%, а меж-

ду 2001 г и 2010 г. този процент стига до 23% - от 251 млрд. евро до 194. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/
TXT/?uri=CELEX:52013DC0542

5 През 1999 г. ЕС стартира интеграция в сферата на сигурността и отбраната под наименованието Европийска 
политика за сигурност и отбрана (ЕПСО), което с Договора от Лисабон е променено на Обща политика за сигурност и 
отбрана (ОПСО)

6https://www.express.co.uk/news/world/1208665/tory-budget-cuts-army-troops-slashed-defence-chief-ben-wallace-
navy-lease-aircraft-carrier

7 В края на 2018 г. Германия взе решение да увеличи числеността на въоръжените сили до 200 хил. до 2025 г.
https://www.ft.com/content/5d79501a-f3e5-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
8 https://www.spectator.co.uk/article/germany-s-military-has-become-a-complete-joke
9 https://www.bbc.com/news/uk-england-12294766
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10https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/royal-navy-relied-nato-protect-british-waters-20-times-
2015-a6870686.htm

11 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/dutch-army-losing-all-its-tanks/
12 https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a33864724/british-army-eliminating-tanks-proposal/
13 Според изчисления на Европейската комисия липсата на сътрудничество, конкуренция и неефективност на 

изразходваните средства в сферата на отбраната се равняват на между 25 и 100 млрд. евро годишно.  https://ec.europa.
eu/commission/sites/beta-political/files/defence-union_en.pdf 

14 Permanent Structured Cooperation (PESCO)
15 Coordinated Annual Review on Defence (CARD)
16 https://globalriskinsights.com/2020/10/cuts-in-the-european-defence-funds-budget-at-what-cost/



ВОЙНА ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ. МЯСТО И РОЛЯ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ В СТРЕМЕЖ ДА ЗАПАЗИ ЕНЕРГИЙНАТА СИ  

СИГУРНОСТ

Резюме: Световната икономическа надпревара е пряко зависима от достъп до възможно по-евтини 
и екологосъобразни енергоресурси. В наши дни, в края на периода на експлоатация на фосилните горива  най-
актуален за близките десетилетия ще е природният газ. Достъп до евтин природен газ на всяка държава и дава 
възможност за бърз темп икономически ръст на развитие  на нейната икономика. А в последствие - държава 
с развита и независима икономика има шанс да се меси в политиките и икономиките на по слабо развити 
икономически страни с цел създаването на роля на икономическо господство. Република България със своето 
географско положение е подложена под постоянен интерес на великите икономически сили търсещи световно 
икономическо господство. Ролята и за определяне на световният икономически колос е ключова. Може ли да 
използва това си географско местоположение при създаването на газовите магистрали и на коя икономическа 
сила ще симпатизира? До каква степен ще допринесе до гарантиране на енергийната си сигурност и създаване на 
предпоставки за бърз икономически ръст на развитие? В настоящият доклад съм  дал отговор на тези въпроси, 
като съм се опитал да направя анализ на икономическите фактори, от които зависи развитието на  сектор 
газификация на отрасъл енергетика.
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Abstract: The global economic race is directly dependent on access to the cheapest and most environmentally friendly 
energy resources possible. Nowadays, at the end of the period of exploitation of fossil fuels, the most relevant for the coming 
decades will be natural gas. Access to cheap natural gas in any country allows for rapid economic growth of its economy. And 
subsequently - a country with a developed and independent economy has a chance to interfere in the policies and economies 
of less developed economic countries in order to create a role of economic domination. The Republic of Bulgaria, with its 
geographical position, is under constant interest of the great economic powers seeking world economic domination. The role of 
determining the world economic colossus is also key. Can he use this geographical location in the creation of gas highways and 
which economic power will he sympathize with? To what extent will it contribute to ensuring its energy security and creating the 
conditions for rapid economic growth in development? In this report, I have answered these questions by trying to analyze the 
economic factors on which the development of the gasification sector of the energy sector depends.
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В миналото, в наши дни, вероятно и в бъдеще  човек е воден от непрекъснат стремеж за развитие и самоусъ-
вършенстване. Успоредно с този факт, той се стреми към подобряване на своето собствено благосъстояние и 

пропорционално – на обществото, от което е част. Начинът за повишаване на икономическото благосъстояние на 
човек, общество и дадена национална икономика е чрез достъп на индустрията и бита до по-евтини енергоресурси. 
През годините, от древността до наши дни, в развитие на индустриално общество, а в последствие и в начален пе-
риод идустриализация,  с интелектуалното си развитие човек и обществото използват различни енергоизточници. В 
миналото дърва, въглища, по-късно фосилни горива – нефт и нефтени продукти, природен газ – в натурален вид, от 
шисти и втечнен вид. Използване на метан, водород и други. Използване на електрическа енергия, чрез въвеждане 
и експлоатация на атомната енергия постедством ядрени електроцентрали (АЕЦ), гравитационната сила на водата, 
чрез ВЕЦ, ПАВЕЦ, използване енергията на приливите и отливите, на вятъра – чрез ветрогенератори, слънчевата 
енергия, чрез соларни панели и други . Т.е. човек в своята еволюция е воден от стремеж към повишаване на своето 
благосъстояние и осезаемо набляга на заменянето и експоатацията на енергийни ресурси с по-висока енергоемкост 
и по-голяма екологосъобразност.

В наши дни и в следващите десетилетия отрасъл енергетика е в период на заменяне на изкопаемите енер-
гоносители – въглища  и преминаване към природен газ за потребление за битови и индустриални потребности. Ос-
тарелите вече ТЕЦ се модернизират и настройват към работа на енергоресурс - природен газ. Такава е световната 
политика и тенденция. Първо поради по-високата енергоемкост на природния газ спрямо въглищата (Виж Таблица 
1) и второ: поради провежданата Политика на Европейския съюз (ЕС) за ползване на енергоресурси. Политическата  
Рамка на ЕС за климата и енергетиката за 2020 г. допринесе както за сигурността на доставките, така и за целите 
във връзка с изменението на климата чрез увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници, 
намаляване на използването на енергия чрез мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на пар-
никови газове [1].

Гарантирането на енергийната сигурност е основна цел на провежданата политика на Европейския съюз. 
Измерва се чрез Индекс на рисковете за енергийната сигурност и се цели да не се достигне нежеланото явление 
енергийна бедност[2].
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Цената и надеждността на енергийните доставки са ключови елементи в енергийната сигурност и са заложе-
ни в енергийната стратегия на дадена държава. Цените на природния газ са от особено значение за международ-
ната конкурентоспособност, тъй като газът може да представлява значителен дял от общите енергийни разходи на 
промишлените предприятия и предприятията, предоставящи услуги и битови услуги (домакинствата). За разлика от 
изкопаемите горива, които обикновено се търгуват на световните пазари при относително еднакви цени, цените на 
природния газ варират значително в отделните държави — членки на ЕС. Показвам кратка статистика на събитията.

 След втората половина на 90-те години на миналия век ЕС предприе действия за либерализиране на пазарите на 
електроенергия и газ. С директивите, приети през 2003 г., се установяват общи правила за вътрешните пазари на електри-
ческа енергия и природен газ. Бяха определени крайни срокове за отваряне на пазарите и предоставяне на възможност на 
клиентите да избират своя доставчик: от 1 юли 2004 г. за предприятия и от 1 юли 2007 г. за всички потребители (включи-
телно домакинствата). Някои държави членки на Европейския съюз, вече бяха подготвени за процеса на либерализация, 
докато други приеха много по-бавно необходимите мерки.

Таблица 1  
Калоричност на горивата

Гориво (енергия) Калоричност на горивото

Кафяви въглища 3500 kcal/kg
Природен газ 8500 kcal/m3
Дърва 2500 kcal/kg

Мазут 9520 kcal/kg

Ел. енергия 860 kcal/kWh
Пропан-бутан 11950 kcal/kg
Нафта 10000 kcal/kg

Като 1 kW се добива от
Количество гориво

0,107m3 Природен газ
0,288kg Дърва 
0,085 kg Нафта 

1kW Електричество 

0,073 kg Пропан бутан
0,083 kg Бензин 
0,092 kg Мазут 
0,218 kg Кафяви въглища
0,218 kg Брикети 
0,144 kg Черни въглища
0,124 kg Дървени въглища

Източник: Remix Bulgaria, http:www.remixbg.com

 Всъщност продължават да съществуват значителни пречки пред навлизането на  много от пазарите на природен 
газ, както е видно от броя на пазарите, които все още са доминирани от (почти) монополни доставчици. През 2008  г. 
в съобщението си „Да посрещнем предизвикателството на по-високите цени на петрола“. [3] Европейската комисия 
призова ЕС да повиши своята ефективност при потреблението на енергия и да намали зависимостта си от изкопаеми 
горива, по-конкретно като следва подхода, посочен в пакета относно изменението на климата и възобновяемите енер-
гийни източници. 

През юли 2009 г. Европейският парламент и Съветът приеха третия енергиен пакет (законодателен пакет, със-
тоящ се от две директиви и три регламента), имащ за цел да гарантира реален и ефективен избор на доставчици, както 
и ползи за клиентите. Единият регламент беше относно създаването до 2011 г. на Агенция за сътрудничество между 
регулаторите на енергия. 

През май 2013 г. Европейският съвет призова Комисията да извърши задълбочен анализ на развитието на 
цените и разходите за енергия в Европа. 

През 2014 г. в отговор на искането на Европейския съвет Европейската комисия изготви задълбочен анализ на 
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цените и разходите за енергия в Европа, за да помогне на създателите на политики да разберат контекста и последици-
те за потребителите и политиката от неотдавнашните покачвания на цените. Този първи доклад за цените и разходите 
за енергия показа, че цените на енергията в световен мащаб са високи, като значително се различават в отделните 
държави членки на ЕС и са осезаемо по-високи в Европа, отколкото в нейните международни търговски партньори, 
по-специално в Съединените щати. Цените на дребно са се повишили повече от цените на едро, поради увеличенията 
при мрежовия компонент, както и при данъците и таксите. Наличието на пропуски в данните доведе до препоръки да се 
подобрят подробността, прозрачността и последователността при събирането на данни за цените на енергията, както 
и до предложение на Комисията и приемане на Регламент (ЕС) 2016/1952.Също така беше решено на всеки две години 
да бъде изготвян такъв доклад за цените и разходите за енергия. Поради това Европейската комисия публикува такива 
доклади и през 2016 г. и 2018 г. 

По-голямата прозрачност на цените на газа  ще спомогне за стимулиране на лоялната конкуренция, като потре-
бителите се насърчават да избират между различни енергийни източници (петрол, въглища, природен газ и възобновя-
еми енергийни източници ) и различни доставчици. По-голяма прозрачност на цените на енергията може да се постигне 
чрез предоставяне на информация за цените и ценовите системи по възможно най-много канали. [4].

Гарантирането на енергийните доставки налага обновяване и изграждане на нова инфраструктура за транзит 
на новия енергоресурс – природен газ. Предвидено е впоследствие, т.е. в бъдеще същата да се използва за транзит 
на водород. Изграждането на новата транспортна инфраструктура зависи изцяло от това къде ще се добива, от в какъв 
вид ще е използваният газ (натурален или втечнен), какъв обем и до къде трябва да се транзитира в зависимост от 
индустриалните мощности на икономиката и бита за всеки регион,  страна. Определянето на всички тези показатели 
зависи и засяга много икономически интереси. Тези интереси са  многоспектърни, от ралично естество, прозход,  харак-
тер и не са решени във времето, което е дало предпоставка за тяхното усложнение. Според мен, относно естеството за 
възникване  на икономическите  показатели за икономически напредък на даден регион, страна в зависимост от произ-
хода си можем да определим и класифицираме, чрез няколко основни    икономически фактора.  А това са: географски, 
технически и технологични, социални и политически. 

Ето и обосновка с по няколко изречения на моето виждане относно тази класификация на естеството на иконо-
мическите фактори като разглеждаме мястото и ролята на Република България в стремеж да запази енергийната си 
сигурност в световната надпревара за притежание на енергоресурс природен газ:

Географски икономически фактори за развитие на сектор Газификация на отрасъл Енергетика  
Република България и Балканите като регион,  не са богат на енергийни ресурси и за в бъдеще са открити за 

различни предизвикателства. При обстойното проучване на енергийното положение в Република България и като общо 
на страните от Балканите първото нещо, което привлича внимание е че резервите на  природен газ са много ограни-
чени и, че регионът посреща значителна част от нуждите си чрез внос. Според проучванията доказаните  резерви 
от природен газ в страните от Западните Балкани се изчисляват на 3 трилиона кубически фута, като 50% от тях са в 
Сърбия, а близо 40% – в Хърватия. Останалата част е в Албания.

Общото потребление на природен газ в западнобалканските страни през 2018 година бе 169 милиарда куби-
чески фута и над 50% от тях бяха внесени от чужбина. Потреблението на Република България е около 2,8 млд. куб. м.  
Почти цялото количество природен газ се внася от Русия.

Страните от Западните Балкани посрещат самостоятелно енергийните си потребности единственно от въгли-
ща. Това са Сърбия, Черна гора и Македония (Показател неотговарящ на Политическата Рамка на ЕС за климата и 
енергетиката и за в бъдеще мощностите трябва да бъдат заменени с природен газ или електроенергия.) Също така,  
страните от Западните Балкани се опитват да посрещат нуждите си от електрическа енергия чрез водноелектрически 
централи. Четиридесет процента от капацитета за производство на електроенергия се основава на водноелектриче-
ските централи, а 90% от електричеството в Албания се произвежда от водноелектрическите централи. Именно заради 
това през периодите, когато валежите са малко, възникват сериозни проблеми от гледна точка на електрическата 
енергия.

За разлика от Западнобалканските страни, Република България  и Румъния притежават стратегическо место-
положение на западния бряг на Черно море. Тези две балкански страни са с подходящо географско местоположение 
от гледна точка на евентуалните разпределителни мрежи за природния газ и петрол добивани в Русия и каспийския 
басейн. Наред с това Румъния е най-богатата на петрол и природен газ страна на Балканите. Доказаните резерви на 
Румъния от прориден газ са 3,56 трилиона кубически фута. Както става ясно, Румъния се нарежда на първо място и по 
отношение на резервите от природен газ, но поради ниското ниво на производство тя посреща част от нуждите чрез 
внос. По отношение на произвежданата електрическа енергия Румъния посреща почти самостоятелно нуждите си.

 Република България на свой ред посреща 45% от общия дефицит от електрическа енергия на Балканите.  
Факт е, че страната внася  общо 60% от нуждите си от изкопаеми горива от Русия за задоволяване на енергийните си 
потребности и се влияе много силно от вълнението на цените на петрола и природния газ. За съжаление, този факт 
прави страната зависима от вноса на петрол и природен газ. [5].

 Предвид своето стратегическо географско местоположение Реублика България, разположена между Русия и 
Югоизточното крило на EC, Каспийския регион и Близкия изток определя значителните възможности на страната за ди-
версификация на енергийните доставки и създаването на конкурентен енергиен пазар и възможността да се превърне 
в енергиен център на Балканите.

През българската територия преминават стратегически междуконтинентални транспортни, съобщителни и енер-
гийни коридори, от които зависи националната и европейската сигурност. Интересът към България се определя от поло-
жението ѝ на мост, съединяващ Европа с Азия.
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Главната цел на политиката на България, независимо от различните идеологически предпочитания на управля-
валите след 1990 г. винаги е била насочена към пресичането на възможно най-голям брой транспортни коридори или 
по-общо казано, на комуникациите „Запад-Изток“ и „Север-Юг“ на нейна територия.

При подобна теза, като се прибавят и предимствата на разширената през 90-те години мрежа за транзит на при-
роден газ, българската територия действително се превръща във възлова точка от инфраструктурите и комуникациите 
между Западна (Централна) Европа и Азия. Също така, географското местоположение прави Република България от 
особено значение както за военните ни бази предоставени на САЩ, така и за Черноморския енергиен пръстен и за 
новия газопровод от Русия – Турски поток.

Република България, като има предвид най-съществения си икономически фактор: географското си местополо-
жение, трябва да работи активно и да допринася за гарантиране на своята енергийна  сигурност,  на ЕС и  да допринася 
за развитието на единна енергийна политика на съюза. Също така българският интерес е потоците от природен газ в 
максимална степен да минават през територията на страната ни, за да се натовари българската газопреносна система 
и България да може да капитализира своето географско положение.

Технически и технологични икономически фактори за равитие  
на сектор Газификация на отрасъл Енергетика

Те допринасят и имат основна роля за развитието и състоянието на изградената материално-техническа база и 
на националния научно-технически потенциал на Република България. Причините, породили понижаване на енергийна-
та сигурност вследствие на техническите икономически фактори на Република България, а и на регион Балкани са от: 
високоенергоемка структура на националното стопанство; ниска степен на автоматизация на основните производствени 
процеси и дейности; ниска ефективност на енергопотреблението; несинхронизиран темп на нарастване на производство-
то и производителността на труда; влошена структура на потребяваните енергоносители и други. В отрасъл Енергетика  
мощностите са технически неизправни и морално остарели, нашата продукция има висока енергоемкост. [6].

Предвид необходимостта от икономическо и по-ефективно използване на енергията, енергийната политика на 
страната ни, а и на страните от Балканския регион, спрямо техническите фактори за осигуряване на енергийната сигур-
ност, би трябвало да се базира в следните основни направления: въвеждане на мощности и технологически процеси 
с малък относителен разход на енергия; въвеждане на техника и на технологии, предвиждащи взаимозаменяемост и 
икономично използване на енергийните ресурси; разработване и внедряване на нови енергоизточници и други; издига-
не разхода на енергия като основен показател за всички машини, съоръжения и стоки на пазара и като един от най-ва-
жните показатели за конкурентоспособност; стремеж към намаляване на  разточителното и неоправдано разходване 
на енергийни ресурси, чрез оптимизация на производствените процеси; разработване на нови залежи и находища на 
природен газ и повишаване степента на извлекаемостта им и други.

Придържането към тези направления е особено наложително за Република България и страните от Балканския 
регион, изпитващи остра нужда от преустройство на топливно-енергийните си комплекси не само по икономически и 
екологични причини, но и за да повишат степента на енергоснабдяването си и впоследствие и да гарантират своята 
енергийна сигурност. 

Проблемът за преодоляване на техническите икономически фактори за извършване на модернизация и ре-
конструкция на енергийната система пред управляващите е явно един – намирането на инструменти за подходящо 
финансиране.

Социални икономически фактори за равитие на сектор Газификация на отрасъл Енергетика
Това са търсенето на електро- и топлоенергия, тенденциите в развитието на стопанството и стопанската по-

литика на страната, териториалната организация на производството в промишлеността и обслужващата сфера, лока-
лизацията на населението, капиталовложенията в отрасъл Енергетика, работната сила, състоянието на транспорта, 
състоянието на екологичната обстановка и други.

При тези фактори през последните десетилетия от особено значение се явяват проблеми като липса на кла-
сифицирана работна ръка в отрасъл Енергетика. Недостигът на специализирана работна ръка е на всякакво ниво, от 
изпълитеско до управленско. Този факт, предполагам се дължи на липса на привличане на дипломирани специалисти в 
отрасъла от енергийните дружества и предприятия. Недоосмисляне на кадровата политика и опити на управляващите 
правителства през последните години да преструктурират и модернизират отрасъла. 

Друг проблем, който е неизбежен в следващите години при заменяне на изкопаемите енергоносители – въгли-
ща  и преминаване към природен газ на бита и индустрията, ще възникне при опитите за затваряне или преминаване 
на газ на остарелите ТЕЦ. Проблемът ще е с работната ръка при затваряне на  въгледобивните мини. Миньорите и 
техните семейства нямат друг поминък, а е нужно време за тяхната преквалификация.

С тези и още куп други проблеми – екологични и други, вследствие на социалните икономически фактори, отра-
съл Енергетика няма как да съществува  устойчиво. А да не говорим и за неговото развитие. Тези създали се обстоя-
телства на социално-икономическите фактори, предполагам най-дълго ще забавят развитието на отрасъл енергетика.

Решение е една напълно нова кадрова концепция на отрасъла съобразена с приетата стратегия за устойчиво 
енергийно развитие на Република България  до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и проект на интегриран план в областта 
на енергетиката и климата (ИНПЕК) на Република България до 2030 г. [7]. Също така, много е важно в отрасъла мак-
симално да не се допускат политически назначения, а само на специалисти, отговарящи на заеманата длъжностна 
характеристика. От съществено значение е да се задълбочи взаимовръзката с наука, отраслови структури и държавно 
управление като се разчита на експертност, а не на предпочитания. Държавата да инвестира в създаването на ново 
поколение специалисти енергетици.
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Политически икономически фактори за развитие на сектор Газификация на отрасъл Енергетика
Провежданата енергийна политика на дадена страна, регион е от основополагащо значение за развитие на 

нейното икономическо стопанство. Провежданата енергийна  политика е огледало на икономическото благосъстояние 
на дадена страна, регион.

Политиката трябва да правилна, т.е в интерес на народа и икономиката на страната. Както  е известно енер-
гийната политика се извършва от управляващото правителство. Цените, на които се сключват договори за доствки на 
енергоносители са държавна тайна.  Всичко това ни подсказва, че от политическите икономически фактори на отрасъл 
Енергетика, в лицето на управляващото правителство, изцяло решава съдбата на своя избирател, гражданин. 

Да погледнем удачността на политическото решение на управляващо правителство с министър-председател 
Бойко Борисов в сектор Газификация за изграждане на „Газов Хъб Балкан”. Република България е напът да направи 
своя най-голям газов удар в историята, който ще донесе рязко нарастване на нашето геополитическо значение, укреп-
ването на енергийнатата сигурност и огромни финансови приходи. Това вероятно е и причината за атаката срещу ак-
туалното правителство и срещу негови членове, а не дали са свързани с корупционни схеми в енергетиката. Този факт 
може да има няколко показателя:  на първо място, Република България се превръща в един от основните европейски 
транзитни и разпределителни центрове; на второ място, проектът е реален и от него ще печелим транзитни такси; на 
трето място, е най-важният въпрос – откъде ще идва този газ. 

С построяването на „Газов Хъб Балкански поток“ правителството ще реши въпроса с постоянните доставки на 
природен газ и страната ни ще печели от транзитни такси. Но при създаването на реална диверсификация  на природен 
газ  едно е сигурно: страната ни ще има постоянни доставки на природен газ от различни източници (Турски поток – 
руски газ в натурален вид и от Комотини, Гърция – доставки на втечнен американски газ от шисти, втечнен природен 
газ от други доставчици), т.е. в страната ни проблемът с енергийната сигурност ще бъде разрешен.

А другият въпрос: Кой е икономически изгодният вариант на доставки на природен газ за страната ни? Ще въз-
никнат въпроси, които  тепърва ще  прераснат в проблем, ако  не се намери решение на следните: 

● Кой природен газ е по изгоден/договорен за страната ни? 
● На каква цена е сключена доставката на природен газ до краен потребител?
Явно тепърва ще се изясни чрез „огледалния образ“ на темп на икономическо развитие на страната ни при 

ползване на възможно по-ниска цена на енергоресурс – природен газ.
В момента едно е сигурно: Единственно Република България забавя срока на изпълнение на строежа през 

своята територия на Турски поток, узаконен в България като Балкански поток.
Той трябваше да бъде пуснат в действие от 1.1.2020 г., след това срокът стана 5.2020г., а след това – края 

на 2020 година. Сега предстои през февруари, март 2021 г., но вероятно и това няма да бъде спазен. Това е пълен 
провал за управляващите. Второто е  цената за изграждане на газопровода. За разлика от други, ние строим с пари 
на данъкопладците. Цената, доколкото се разбира, е достигнала до към 4 млрд. лева, – коментира другият енергиен 
експерт проф. Георги Касчиев. „Имаме предварителен договор за закупуване на около 500 млн.м3. природен газ – каза 
енергийният експерт проф. А.Тасев“ (Какво ще се случи с големите проекти в Енергетиката  от 09.10.2020 г.  [8].  

Имаме предварителен договор за закупуване на около 500 млн.м3. природен газ – каза енергийният експерт 
проф. А.Тасев [9]. 

Отрасъл Енергетика е един от основните  структоопределящи отрасли, определящи външната политика на 
една страна и стратегическото значение на даден регион. Енергийният сектор е от голямо значение и за икономиче-
ското развитие на даден регион, страна. Достъпът до енергийните ресурси трябва да бъде безпроблемен, а диверси-
фикацията на енергийните източници е важен елемент за сигурността на страните. При тази световна тенденция за 
налагане на експлоатация на природен газ мястото и ролята на Република България в стемеж да запази енергийната 
си сигурност е и от особенно значение за регион  Балкани и за ЕС.

[1].https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_bg;
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40, от септември 2013 година. ,https://csd.bg/fileadmin/user_upload/events_library/files/21560.pdf 
[3]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri-CELEX%3A52008DC0384;
[4]. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/64902.pdf; 
[5].(https://www.trt.net.tr/bulgarian/proghrami/2015/08/21/balkanitie-tiekushchi-sbitiia-86-2015-336373 );
[6]. Енергетика на България, http://www.bg.m.wikipedia.org ;
[7]. http://www.noew.government.bg;
[8]. http://www.dnes.bg );
[9]. Пак там;



ТЕРМОДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОЛИЗНИЯ ПРОЦЕС 
ПРИ ФОРМИРАНЕ НА БРАУНОВИЯ ГАЗ

Резюме: Термодинамичният анализ има за цел да изследва енергийните термодинамични процеси, 
протичащи по време на електролизата при получаване на Браунов газ. Приложените методи са следене на 
температурата на електролита – морска вода, при различни режими на работа. Ключов критерий за получен 
Браунов газ е температурата на електролита, която ни показва дали е налице екзотермичен процес въз основа 
на синтез на водородни и кислородни атоми след отделянето им от водната молекула. Най-важният извод и цел 
на изследването е да се покаже по аналитичен път, че производството на молекулярни водород и кислород е най-
неефективният метод за производство на енергиен носител поради наличието на екзотермичен и респективно 
ендотермичен при изгаряне процеси. Другият фундаментален извод е, че Брауновият газ се явява като идеален, 
перфектен акумулатор на енергия, без никакъв вътрешен хистерезис, характерен за всички познати досега 
акумулатори.

Ключови думи: екзотермичен процес, липса на отделяне на топлина, ендотермичен процес.

Abstract: Thermodynamic analysis aims to study the energy thermodynamic processes occurring during electrolysis 
in the production of Brownian gas. The applied methods are monitoring of the temperature of the electrolyte - sea water at 
different operating modes. A key criterion for the obtained Brown gas is the temperature of the electrolyte, which shows us 
whether there is an exothermic process based on the synthesis of hydrogen and oxygen atoms after their separation from the 
water molecule. The most important conclusion and goal of the study is to show analytically that the production of molecular 
hydrogen and oxygen are the most inefficient method for the production of energy carrier due to the presence of exothermic and 
respectively endothermic combustion processes. The other fundamental conclusion is that Brown’s gas appears to be an ideal, 
perfect energy accumulator, without any internal hysteresis characteristic of all known batteries.

Key words: exothermic process, lack of heat release, endothermic process.
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1. Въведение
Електролизният процес, при който се формира Браунов газ, по същество е термодинамичен. Основна цел и задача 

на настоящата разработка е да се направи термодинамичен анализ на процесите, енергиен баланс, при който да се 
проследят енергийните потоци, обменът на енергия, като накрая се направи енергиен анализ, включващ и необрати-
мите процеси, при които се явява винаги и феноменът, наречен „ентропия“. Чрез ентропийния анализ ще можем да 
проследим посоката на преминаване на енергията от една област в друга. Чрез енталпийния анализ ще можем да 
проследим енергийните потоци на системата от източника през преобразувателя на енергията към изхода, към който 
се отделя формираният Браунов газ, а чрез ексергийния анализ – да видим загубената полезна работа, формирана 
като ексергийна загуба при т.нар. водородни технологии. Анализът е направен въз основа на разработена от авторите 
технология за „Добив от морска вода на енергия и минерали, богати на черни, цветни и редки метали“, която за първи 
път дава възможност за производство на чист Браунов газ без смес с гърмящ газ – смес от молекулярни водород и 
кислород. Технологията е без аналог и е абсолютна световна новост, патентована е и напълно обезсмисля всички 
известни досега дълбоководни технологии за добив на минерали. Технологията полага основите за продължава-
не и скокообразно нарастване на ползите. Анализът води до нова технология, с което напълно се обезсмисля всички 
известни досега водородни технологии. Чрез настоящата разработка е показано по недвусмислен начин, че енер-
гийната ефективност на произвеждания засега водород в световен мащаб е едва 6,83%. Единствените ограничения за 
продължаване на изследователската дейност са липсата на финансиране.

2. Енергия, необходима за разцепване на водната молекула
Енергията, необходима за разцепване на 1 водна молекула на атомарни Н и О, е ендотермична реакция и за да се 

отдели водородът Н от водата, необходимата енергия е 119,7 kcal/mol. А за да се раздели ОН на кислороден атом О и 
водороден атом Н, ще е необходима енергия от 101,5 kcal/mol. Събрани и двете енергии дават точно 221,2 kcal/mol. 
Но тъй като в 1 водна молекула има 2 атома Н и 1 атом О, то ще казваме, че разделяме 2 водни молекули, като за всяка 
от тях ще е необходима обща енергия от 442,4 kcal/mol. Това е така, защото 2 водни молекули правят балансирано 
„редоксидационно“ равенство: 2Н2О = 2Н2 + О2. В противен случай щяхме да имаме Н2О = Н2 + 1/2О2. Това е енергия за 
разцепване на 1 водна молекула на Н и О. Тоест имаме пълна ендотермична реакция, като необходимата енергия в 
случая идва като електрическа. 

3. Енергия, отделяна при изгаряне на водорода
Във всички източници, анализиращи и изследващи добива на водород, а впоследствие и енергията, получена при 

неговото изгаряне, поне досега авторите не са видели разработки, които да разглеждат в дълбочина енергията, която 
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се получава при изгаряне на водорода. Ето защо авторите си поставят задача точно тази празнина да бъде колкото е 
възможно по-добре запълнена, като се анализират енергиите: първо, при получаването, а след това и енергията при 
неговото изгаряне. Енергията, необходима за получаване на водорода, е разгледана в (1) и (2), където се установява, 
че енергията, необходима за разцепване на 2 водни молекули е 442,4 kcal/mol. 

В предходните презентации на авторите беше показано, че единствено и само при Брауновия газ енергията, коя-
то е изразходвана за електролизата на водата, изцяло се съхранява като акумулирана в Брауновия газ. Ако обаче 
след електролизата сме получили молекулярни водород и кислород, то картината става съвсем друга. Беше показа-
но, че при синтеза на 2 водородни атома реакцията е екзотермична, като при синтеза се отделя енергия, равна на: 
Н + Н = Н2 + Q (отделена топлина – 104,2 kcal/mol).

Понеже разглеждаме 2 водни мола, ще имаме още веднъж Н + Н = Н2 + Q (отделена топлина отново 104,2 kcal/
mol. При синтеза на кислорода ще имаме О + О = О2 + Q (отделена топлина от 118,3 kcal/mol). Или общо загубената 
енергия при синтеза на водородните и кислородни атоми е: 326,7 kcal/mol. 

Сега обратното: за да изгори молекулярният водород и да се съедини с атомарен кислород, най-напред молекули-
те Н2 и О2 ще трябва да се разцепят, т.е. Н2 = Н + Н – Q (ендотермична енергия от 104,2 kcal/mol). И понеже разглеж-
даме енергията за 2 водни мола, то още веднъж ще имаме Н2 = Н + Н – Q (ендотермична енергия от 104,2 kcal/mol).

И сега за разцепването на кислородната молекула ще бъде необходима енергия от О2 = О + О – Q (eндотермична 
енергия от 118,3 kcal/mol). Тоест за образуване на атомарни Н и О, за да изгорят, ще трябва да се изразходва енергия 
от 326,7 kcal/mol. Откъде ще дойде тази енергия?

Естествено, необходимата енергия за разцепване на водородните и кислородните молекули ще дойде от... пла-
мъка! Или 442,4 – 326,7 = 115,7 kcal/mol. Тоест при изгарянето на молекулярния водород спечелената енергия е само 
115,7 kcal/mol от общата енергия от 442,4 kcal/mol. Следователно енергийното кпд на молекулярните Н2 и О2 при  

изгаряне ще бъде  или умножено по 100 това прави 26,15%.

Ето този феномен в настоящата разработка авторите ще се постараят да разгледат малко по-подробно, 
като направят съответния енергиен, ентропиен и енталпиен анализ.

4. Термодинамика при електролиза на водата
4.1. Ентропиен анализ на Браунов газ

Когато една система отдава енергия, то нейната ентропия намалява. И обратно, когато друга система поема от-
дадената енергия, то ентропията на 2-рата система – реципиент, се увеличава. В идеалния случай при затворена 
изоентропийна система отдадената енергия ще е равна на получената, т.е. процесът е напълно обратим. При разглеж-
дане на енергиите на разцепване на водната молекула, а след това енергиите при нейния синтез, при положение че 
нямаме рекомбинация на водородни и кислородни атоми, т.е. при идеалния случай разликата в ентропиите е 0 или 
имаме напълно обратим процес. Даже нещо повече, на практика излиза, че кинетичната енергия на тока, изразходена 
за разцепване на водната молекула, изцяло е акумулирана и е превърната в потенциална, в случая в Браунов газ. С 
други думи енергийният кпд на системата е 100%. Защо това е така?

Специфичната ентропия S1 на системата при отдаване на енергия е отрицателна и е равна на

 

където Q1 = 442,4 kcal/mol – отдадена електрическа енергия за разцепване на водната молекула. T1 = 285 ºK – аслют-
ната температура на водата при стартиране на електролизата. Но специфичната ентропия на системата S2, приела 
енергията, е положителна и нараства, която е: 

      
където  Q2 e получената енергия, а  е T2 температурата при, която протича електролизата.

Но тъй като T1 = T2 ,то при завъртване на цикъла сумата от двете ентропии е равна на 0, т.е.  или S1 - S2 = 0.
С други думи, при отдаване и приемане на енергия, резултантната ентропия е = 0, защото имаме напълно обратим 

процес, който протича при постоянна температура, защото нямаме рекомбинация на атомите превръщайки се в моле-
кулярни Н2 и О2 , с което отдадената енергия изцяло е акумулирана във вид на Браунов газ или енергийният кпд на 
Брауновия газ ще бъде 

4.2 Ентропиен анализ при гърмящ газ – молекулярни Н2 и О2 
 4.2.1. Ентропия при формиране на гърмящ газ – молекулярни Н2 и О2 

При протичане на електролизата при същата затворена изоентропийна система при нарушаване на някои от кри-
териите за формиране на Браунов газ електролизният процес е съпроводен с активна рекомбинация на атомите и 
техния синтез до формиране на молекули Н2 и О2. Реакцията при рекомбинация на атомите и превръщането им в 
молекули е екзотермична и е съпроводена с непрекъснато отделяне на голямо количество топлина. В този случай на 
рекомбинация ентропията S3 е 
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Ентропията S1 на отдадената и приета от реципиента е 

При липса на рекомбинация между Н и О атоми, то разликите в ентропиите ще бъде S1 - S2 = 0. Сега да пресметнем 
каква е променената ентропия на системата. 

 

т.е. това е енергията, която се излъчва и е чиста загуба, защото загрява електролита. Тогава променената ен-
тропия ще се яви от разликите в ентропиите – като от получената S1 извадим, загубената S3, т.е. S1 - S3 = S’2 , като 
останалата част S’2 = 0,4059 kcal/mol. ºK се явява полезната работа. Сега остана да проверим какъв е ентропийният 
кпд на системата, а той е: 

 или умножено по 100 ни дава 26,15%.

4.2.2. Ентропия при изгаряне на гърмящ газ – молекулярен Н2 и О2 
От предната т. 4.2.1. видяхме, че за да се добие молекулярен Н2 и О2, непосредствено след разцепване 

на водната молекула и отделяне на атомарен водород и кислород при неспазване на някои от условията 
започва бурен синтез, рекомбинация на атомите, което води до образуване на водородни и кислородни мо-
лекули. Процеса видяхме, че е екзотермичен и води до отделяне, излъчване на енергия от 326,7 kcal/mol под 
формата на топлина, в резултат на което електролита много бързо загрява до 100 ºС. Видяхме също така, че 
от цялата, сумарна получена енергия от 442,4 kcal/mol, остават като полезна работа едва 115,7 kcal/mol, при 
което енергийната ефективност при получаване на молекулярни Н2 и О2 или кпд е 26%. Нека сега да проследим 
обратния процес, да изследваме какво се получава при изгарянето на получения молекулярен Н2 с кислородна 
молекула, взета от атмосферния въздух. И така, за да изгори водородът с кислорода, необходимо е преди 
това молекулите на Н2 и О2 да бъдат разделени на атоми и едва тогава да се съединят и да се получи вода. 
Необходимата енергия за разделянето на молекулите на Н2 и О2 е същата, която се отделя при техния синтез: 
Н + Н = 104,2 kcal/mol и О + О = 118,3 kcal/mol. Но понеже разглеждаме 2 водни мола, ще сумираме енергиите 
на разцепване на 2 водородни молекули, която е 104,2 + 104,2 = 208,4 kcal/mol, а необходимата енергия за 
разцепване на една кислородна молекула О2 на два кислородни атома О е 118,3 kcal/mol, или сумарно това 
отново ни дава Н + Н = 104,2 плюс още един мол Н + Н = 104,2 и О + О = 118,3 = 326,7 kcal/mol, но това е 
енергията, която е необходима и да се разцепят 2 водородни молекули и 1 кислородна молекула. Откъде ще 
дойде тази енергия? Разбира се, че от пламъка. И понеже имаме рекомбинация на атомите в молекули и сега 
обратно – разцепване на същите молекули, за да се съединят във вода, то от общата енергия при получаване 
на вода – за две водни молекули, която е равна на 442,4 kcal/mol, трябва да извадим погълнатата енергия за 
разцепване на Н2 и О2 и ще получим 442,4 – 326,7 = 115,7 kal/mol.

Затова нека сега покажем цялостната картина на истинския кпд на водородното гориво – от неговото произ-
водство до неговото изгаряне. И така, при неговото производство видяхме, че от общата калоричност остават само 
115,7 kcal/mol. Сега при неговото изгаряне енергийният му кпд е отново 26,15%, т.е. 115,7 х 0,2615 = 30,2555 kcal/mol 
или 30,2555 kcal/mol, отнесени към общата вложена енергия от 442,4 kcal/mol, ще ни даде 

Излиза, че от широкопрокламираното бъдеще на водорода реалният му кпд е равен на 6,83%.
На фона на напълно обратимия процес на добив и изгаряне на Браунов газ, който е с кпд 100%, Брауновият газ 

НЯМА АЛТЕРНАТИВА! Тоест енергийната ефективност или ефективността η при изгаряне на водородна молекула в 
атмосферен въздух ще бъде 

 
или умножена по 100 e равна на 26,15%.

И сега, много важно е да се отбележи, че 26,15% е ефективността на изгарянето на молекулярен водород, но само 
ако някой друг, някъде другаде го произвежда без пари. Затова крайната мултиплицирана енергийна ефективност, от 
производство до изгаряне на молекулярен водород, който е част от гърмящия газ, е точно 6,83%.

4.3. Енталпиен анализ
4.3.1. Енталпиен анализ при получаване на Браунов газ 

Енталпията ί1 на водата при първоначални to = 12 оС или Т1 = 285 oK e ί1 = 0,3853 kcal/mol (от парните таблици 
вземаме стойността на енталпията при 12 оС при атмосферно налягане или ί1 = 50,38 kJ/kg и я приравняваме към kcal/
mol = 0,3853 kcal/mol).

При стартиране на електролизата в системата се внася енергия от 442,4 kcal/mol, при което се формира Брау-
нов газ, като енталпията вече на Брауновия газ при запазване на същата температура Т1 = 285 oK се повишава до 
ί2 = 442,4 kcal/mol = 13812 kcal/kg = 57793,422 kJ/kg. Тъй като процесът е обратим, то натрупаната енергия е акумули-
рана под формата на Браунов газ. Затова при неговото изгаряне газ до получаването на чиста дестилирана вода се 
освобождава енергия от 442,4 kcal/mol, или приравнено, получената енергия е 57793,422 kJ/kg.
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4.3.2. Енталпиен анализ при получаването на молекулярен водород – гърмящ газ 
Сега, ако някои от критериите за формиране на Браунов газ, показани в презентацията „Изследване на стехио-

метричното съотношение за формиране на Браунов газ“, са нарушени, то вместо Браунов газ започват да се формират 
молекулярни водород Н2 и кислород О2, т.е. започва да се формира гърмящ газ. Процесът на рекомбинация на атомите 
Н и О и формиране на молекулярни Н2 и О2 е екзотермичен. Но преди да станат молекули, водородът и кислородът са 
отделени от водната молекула като атоми и процесът на разцепване на водната молекула е ендотермичен. След отде-
ляне на атомите, погълнали максимална енергия за разцепването, част от същата енергия се отнема за образуването 
на молекули, като се освобождава енергия от екзотермичната реакция на синтеза и тя загрява електролита. Енергията, 
изразходвана за синтеза и показана в презентацията „Изследване на стехиометричното съотношение водород – кис-
лород за формиране на Браунов газ“, е 326,7 kcal/mol или приравнена ще бъде ί3 = 326,7 kcal/mol = 10209,375 kcal/
kg = 42717,025 kJ/kg, ί2 - ί3 = 57793,422 kJ/kg - 42717,025 kJ/kg = 15076,397 kJ/kg. Тогава търсеният енталпиен кпд η2 на 
системата при получаванейф на гърмящ газ ще бъде 

 
или по 100 ни дава 26,086%. Тоест при изгарянето на гърмящия газ се получава 4 пъти по-малка енергия в сравнение 
с Брауновия газ. Нарастването на ентропията при формиране на гърмящия газ не означава, че изменението ѝ зависи 
от процеса, защото ентропията е пълен диференциал и функция на състоянието, а не на процеса. Нарастването на 
ентропията ни показва единствено, че имаме загуба на работа и тя е около 74% от цялата възможна. 

П = To . ΔSнеобр.
Това е уравнението на Гюи-Стодола, което ни дава получената полезна енергия при необратим процес. 

 4.4. Ексергиен анализ
Какво е ексергия? Докато законът за съхранение на енергията важи само за нея, то за ексергията този закон не 

важи. Законът за съхранение на енергията не важи за ексергията, защото енергията е неунищожима, докато ексергията 
може да се унищожи, като част от нея или изцяло може да премине в анергия. При всички необратими процеси се уни-
щожава ексергия, която се превръща в анергия. Точно такъв е случаят при добива на молекулярен водород и кислород 
при електролиза на водата. Само и единствено при обратимите процеси ексергията не се унищожава, докато при 
необратимите частта на необратимост наричаме още ексергийна загуба. Съобразно този постулат можем определено 
да кажем, че Брауновият газ е изцяло ЕКСЕРГИЯ, тъй като е продукт на обратим процес, защото енергията, изразход-
вана за неговото получаване, е равна на енергията, получена при неговото изгаряне. Сега, ако имаме две тела А и В, 
които имат постоянни температури, съответно ТА и ТВ, като ТА ˃ ТВ, се извършва топлинно взаимодействие. Топлина 
от тялото А се предава към тялото В. При това колкото топлина се отдава от тялото А, толкова топлина се приема от 
тялото В и тогава ексергията на топлината, отдадена от тялото А, е: 

 

А ексергията  на топлината, приета от тялото В, е:
 

Но тъй като ТА ˃ ТВ , то следва, че и EQB ˂ ЕQA, т.е. възниква ексергийна загуба 
 

но тъй като 
 

то следва че ЕQA - EQB = To. ΔSнеобр., където To е температурата на околната среда.
Това равенство напомня уравнението на Гюи-Стодола, като по него може да се изчислят ексергийните загуби, 

независимо от характера на необратимостта, т.е. получава се вреден топлинен поток. Точно такъв е и случаят с елек-
тролизата при получаването на молекулярни водород и кислород. Тогава ще имаме 

  
Следователно колкото по-висока е температурата на тялото от тази на околната среда, толкова по-голяма ще 

бъде и ексергийната загуба. 

5. Изводи
От направения анализ могат да се направят следните изводи:
● Брауновият газ е перфектен, неизчерпаема акумулатор на енергия със 100% енергийна ефективност.
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● Производството на молекулярни Н2 и О2 е необратим процес с огромни енергийни загуби и финалният енергиен 
кпд е 6,83%.

● Брауновият газ е обратим процес.
● Фундаменталният четвърти извод и заключение е, че най-неефективният начин за добив на водород е добивът 

му като молекула. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕХИОМЕТРИЧНОТО СЪОТНОШЕНИЕ 
ПРИ ФОРМИРАНЕ НА БРАУНОВ ГАЗ

Резюме: Изследването на стехиометричното съотношение на водород-кислород при провеждане на 
електролиза на морската вода при формиране на Браунов газ има ключово научно и особено практическо значение. 
За първи път в световната практика са направени сполучливи опити за лесно и евтино получаване на енергия от 
морска вода. Особеното в случая е, че освен енергоносител, като съпътстващ продукт се получават и огромни 
количества минерали изключително богати на черни, цветни и редки метали. При всички известни технологии 
за добив на Браунов газ се използва чиста дестилирана вода, като за увеличаване на електропроводимостта 
се добавя основа или киселина. Най-често се използва калиева основа КОН. Особения феномен на известните 
технологии е, че заедно с формирания Браунов газ, електролизата генерира и гърмящ газ. Основен критерий 
за гърмящия газ е повишаване температурата на електролита по време на електролизата. Има многобройни 
разработки, включително и патентовани за охлаждане на непрекъснато загряващия се електролит, но 
крайния ефект е налице – наличие на рекомбинация на атомите до формиране на молекулна форма на водорода 
и кислорода, познат като гърмящ газ. За изследването на този феномен, в разработката са разгледани най-
напред свойствата както на водорода, така и на кислорода, а след това е разгледана и анализирана енергийната 
страна на процеса. За да се получи точно Браунов газ, а не смес от Браунов газ и гърмящ газ са разгледани и 
анализирани основните изисквания за недопускане формиране на рекомбинация на атомите. Дадена е и принципна 
схема на експеримента за засичане на имплозия, вместо експлозия. Също така са описани, както схемата, така и 
подготовката за експеримента.  Разгледана и анализиран е и още един феномен, закономерността на разтваряне 
на газовете във водата. Разработката завършва и с направени изводи и препоръки.

Abstract: The study of the stoichiometric ratio of hydrogen-oxygen in the conduct of electrolysis of seawater in the 
formation of Brownian gas is of key scientific and especially practical importance. For the first time in the world, successful 
attempts have been made to easily and cheaply. Potassium base KOH is most often used. The special phenomenon of the 
known technologies is for explosive gas is the increase in electrolyte temperature during electrolysis. There are numerous 
developments, including patented ones for cooling the constantly heating electrolyte, but the end effect is there - the presence 
of obtain energy from seawater. What is special in this case is that in addition to energy, as a by-product are obtained huge 
amounts of minerals extremely rich in ferrous, non-ferrous and rare metals. In all known technologies for extraction of Brown 
gas, pure distilled water is used, and a base or acid is added to increase the electrical conductivity recombination of atoms to 
form a molecular form of hydrogen and oxygen, known as explosive gas. To study this phenomenon, the properties of both 
hydrogen and oxygen are first considered in the development, and then the energy side of the process is considered and 
analyzed. In order to obtain exactly Brownian gas, and not a mixture of Brownian gas and explosive gas, the basic requirements 
for preventing the formation of recombination of atoms are considered and analyzed. A schematic diagram of the experiment 
for detecting an implosion instead of an explosion is also given. Both the scheme and the preparation for the experiment are 
also described. Another phenomenon is considered and analyzed, the regularity of the dissolution of gases in water. The 
development ends with conclusions and recommendations.
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1. Въведение
От изследванията на редица изследователи е известно, че формирането на Брауновия газ е пряко свързано освен 

с формата и параметрите на атакуващите импулси, но и със състоянието и формирането на постоянно стехиометрично 
съотношение между водорода и кислорода, отделени при електролизния процес. Също така е известно, че разтвори-
мостта на атмосферните газове във вода е  в различно съотношение и е във функция от температурата и налягането.

Като молекула Брауновият газ търпи сгъстявания до високи налягания и стои стабилно, без да се рекомбинират 
атомите. А атомарното му състояние показват енергиите, които при неговото получаване и изгаряне са равни. Това е  
феномен и е единствено възможен само при Брауновия газ, но не и при молекулярния водород, който всички учени по 
света се стремят да добият.  Тази е и заслугата на разработката –  високо енергийно ефективен добив на Браунов газ, 
чиято енергоемкост достига до 0,489 Wh/l (ват часа на литър Браунов газ) благодарение на патентованата технология. 
Такава ниска енергоемкост досега никой не е достигнал, но е показана и доказана по време на експериментите на 
авторите, като с такава енергоемкост са получени и пробите с извлечените минерали от морската вода.

Както беше споменато, изключително високата енергийна ефективност на Брауновия газ се дължи на факта, че 
формираните атомарни водород и кислород не се рекомбинират и остават в атомарен вид, и това е причината елек-
тролитът да не загрява. Процесът на получаването на  молекулярен водород и молекулярен кислород по време на 
електролизата е ЕКЗОТЕРМИЧЕН и е причина електролитът да загрява и то значително.

Настоящата разработка има за цел да анализира процеса на формиране на Браунов газ по време на електроли-
зата, като разгледа и анализира един от най-големите проблеми, водещи до нарушаване на стехиометричното съот-
ношение още по време на електролизата. Това е  огромната разлика между разтворимостта на водорода и тази на 
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кислорода във водата. Но преди да пристъпим към същността на изследването, бихме желали  предварително да 
представим свойствата на водорода и кислорода, въз основа на които се формира и разтворимостта им във водата.

2. Основни свойства на кислорода
Плътност – плътността на газообразния кислород е 1,42897 g/l. В нормална триплетна форма молекулите на 

О2  са парамагнитни, т.е. стават магнитни в присъствието на магнитно поле заради спиновите магнитни моменти на 
несдвоените електрони в молекулата и отрицателната обменна енергия между съседните молекули на О2 .

Триплетният кислород е основно състояние на молекулата на О2 . Електронната конфигурация на молекулата 
включва два несдвоени електрона, заемащи две изродени молекулни орбитали. Тези орбитали се класифицират като 
антисвързващи, отслабващи реда на връзката от трети на втори, така че химическата връзка на двуатомния кислород 
е по-слаба от тройната връзка на двуатомния азот, при която всички свързващи молекулни орбитали са запълнени.

Синглетният кислород е високоенергийно състояние на молекулния кислород, в което всички електронни спино-
ве са сдвоени. Той реагира много по-лесно с обикновените органични съединения. В природата обикновено се образу-
ва от вода в процеса на фотосинтеза, ползващ слънчевата светлина. Формира се и в тропосферата чрез фотолиза на 
озон от късовълновия спектър на светлината, и в имунната система на организмите като източник на активен кислород.

Най-разпространената алотропна форма на кислорода е дикислородът О2. Той има енергия на свързване 
118,3 kcal/mol и дължина на връзката 121 pm. Тази е формата, използвана при сложните форми на живот (като при жи-
вите организми това е процесът на клетъчно дишане), която е и основната форма на кислорода в земната атмосфера.

Трикислородът О3 , обикновено наричан озон, е силно реактивна алотропна форма на кислорода. Повечето хи-
мически реакции на кислорода са екзотермични и отделят топлина.

3. Основни свойства на водорода
Водородът съществува в природата в две изомерни форми – ортоводород и параводород. Двуатомните моле-

кули на водорода при състоянието му на ортоводород, спиновете на протоновите ядра са еднопосочни, докато тези на 
параводорода  са разнопосочни. Съотношението между орто- и параводорода зависи от температурата. Ортоводород-
ната форма е по-високоенергийна в сравнение с параводородната и често се нарича „възбудено състояние“.

При стандартна температура съотношението е 75% ортоводород и 25% параводород, често наричано нормално 
състояние. При много ниски температури състоянието на водорода почти изцяло е в параводород. Водородът има 
три изотопни състояния: протоводород  Н (с ядро, състоящо се само от 1 протон), деутерий D (с ядро, състоящо се от 
1 протон и 1 неутрон) и тритий Т (състоящ се от 1 протон и 2 неутрона).

В естествена среда съотношението между обикновената и тежката вода, съдържаща вместо Н, деутерий D, е 
5000:1. Тоест в обем от 5000 литра обикновена (нормална) вода се съдържа 1 литър тежка вода (D2О) [7]. При синтез 
на 2 атома водород  реакцията е екзотермична и се отделя енергия от 104,2 kcal/mol [7]. Водородът е неорганичен, 
без миризма и вкус безцветен газ; гори с безцветен пламък, а температурата му на самозапалване (когато е смесен с 
въздуха) е 570 оС (1058 оF).

4. Енергия, необходима за разделяне на водната молекула на водород и кислород (Н и О)
За да се отдели Н от водата, е необходима енергия от 119,7 Kcal/mol, а  за да се раздели ОН на О и Н, ще е 

необходима енергия от 101,5 Kcal/mol. Събрани, и двете енергии дават 221,2 Kcal (това е енергията за разцепване на 
1 водна молекула на Н и О). Тоест имаме пълна ендотермична реакция, като необходимата енергия в случая идва 
като електрическа. Но тъй като в 1 водна молекула има 2 атома Н и 1 атом О, то ще казваме, че разделяме 2 водни 
молекули, като за тях ще е необходима обща енергия от 442,4 Kcal. Това е така, тъй като 2 водни молекули правят 
балансирано „редоксидационно“ равенство: 2Н2О = 2Н2 + О2.  В противен случай щяхме да имаме: Н2О = Н2 + 1/2О2. За 
по-голяма прегледност ще представим стойностите сумирани.

За отделяне Н от Н20  имаме  119,7 kcal/mol, за отделяне О от ОН имаме 101,5 kcal/mol. Сумирани, двете енергии 
за 1 мол са 221,2 kcal/mol, а за 2 водни мола  ще бъдат 2Н2О =  4Н + 2О и вложената енергия е от 442,4 kcal/mol.

5. Енергия, отделяща се при рекомбинация на водород и кислород (Н в Н2) от О в О2 
При същата затворена изоентропийна система при нарушаване на някои от критериите за формиране на Браунов 

газ електролизният процес е съпроводен с активна рекомбинация на атомарните Н и О и образуването им в молекули. 
Реакцията при рекомбинация на атомите и превръщането им в молекули е бурна,  екзотермична и  съпроводена с 
непрекъснато отделяне на голямо количество топлина. В този случай на рекомбинация ентропията S3 е:  

Тогава променената ентропия ще се яви от разликите в ентропиите – от получената 
S1 и  S3 , т.е. S1 - S3 = S’2 или 1,5522 - 1,1463 = 0,4059 kcal/mol, като частта S’2 = 0,4059 kcal/mol оK се явява полезна 

работа.  
Сега остана да проверим какъв е ентропийният кпд на системата, а той е:

или умножено по 100,  ни дава 26,15%.
Тоест енергийният кпд на гърмящия газ е 4 пъти по-малък от кпд на Брауновия газ – 100%.
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6. Основни изисквания за получаване на Браунов газ
За да се избегне  ефектът от моментална рекомбинация на електролизираните водородни и кислородни атоми в 

молекулярен вид, задължително трябва да се спазят 5 условия:
Първо условие: Спазване на строго стехиометрично съотношение в съдържанието на отделените водородни 

и кислородни атоми. Това условие се постига, ако се предотврати разтварянето на отделения кислород в електролита, 
което веднага води до рязка промяна в стехиометричното съотношение. 

Второ условие:  Атакуването на водната молекула да става задължително с прав, но пулсиращ ток, със строго 
определена правоъгълна форма на импулса, която се запазва при различни честоти и пълнота на импулсите. При 
различни честоти и пълнота на импулсите правоъгълната форма винаги трябва да се запазва, като при регулиране на 
честотите правоъгълникът се разширява или стеснява, с което се увеличава или намалява пълнотата на импулса. Тази 
промяна води само до избирателно преимуществено извличане на един елемент за сметка на друг, но не влияе върху 
качеството на Брауновия газ и не води до появата на рекомбинация на атомите, а от тук – и на гърмящ газ.

Трето условие: ЛИПСА НА ЗАГРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЛИТА. Тази „липса на топлина“ в електролизния апарат е 
ключов и сигурен критерий, че отделените водород и кислород формират търсения БРАУНОВ ГАЗ. 

Четвърто условие:  ПОЛУЧЕН ОБЕМ. Другият критерий, показващ, че сме получили БРАУНОВ ГАЗ, е газовият 
обем, получен от електролизата. От 1 литър вода трябва да получим 1866,66 литра газ, което е сигурен признак, че 
това е Браунов газ, а не гърмящ. И обратно, ако при електролизата получим от 1 литър вода газов обем от 933,33 ли-
тра, то със сигурност сме получили ГЪРМЯЩ ГАЗ.

Пето условие:  При детонация да се получи ИМПЛОЗИЯ, а не експлозия.

7. Разтворимост на водорода и кислорода във водата
Eдин от най-важните моменти за формирането на Браунов газ е изследването на разтворимостта на водорода и 

кислорода във водата. Най-важният, защото има пряко отношение за запазване на стехиометричното съотношение 
между атомарните водород и кислород. Разтворимостта на водорода във водата е около 1,6 до 2 ml/l (милилитра водо-
род към 1 литър вода) при температура около 4 оС. Това означава, че разтворимостта на водорода във водата е около 
14 пъти по-малка в сравнение с тази на кислорода. За газовете важи Законът на Хенри за разтворимост, който  гласи, 
че концентрацията на газа при постоянна температура е пропорционална на налягането, т.е.:

С = к.Р ,
където С е концентрацията на газа;

К – коефициент на пропорционалност;  
Р – налягане.

8. Експериментални данни
За да се проучи по-задълбочено феноменът за съхраняване на стехиометричното съотношение на атомарните 

водород и кислород за формирането на Браунов газ, от ключово значение е да се изследват промените в електролита 
(морска вода) в електролизната вана по време на електролизния процес. За по-голяма прегледност  данните са дадени 
в табличен вид, откъдето по-лесно биха били отразени и в графичен вид.

Таблица 1

От представените данни в таблица 1 може да се направи заключението, че по- слабо се променят. Тъй като в 
технологията е заложено непрекъснато отстраняване на извлечените минерали,  то и параметрите на водата остават 
стабилни във времето на електролизата, рН на водата, електропроводимостта, разтворения кислород и солеността.

9. Изводи и препоръки
● Решителното премахване на въглеродните емисии изисква масово прилагане на водородакато основно гориво.
● Брауновият газ, който е смес от атомарно състояние на водорода и кислорода, е най-енергийно ефективното 

гориво, откривано някога от човечеството.  Брауновият газ е 4 пъти по-ефективен в сравнение с молекулярния водород.
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● Ако се използва като автомобилно гориво, при едно и също количество зареждано гориво,  Брауновият газ 
трябва да даде между 2 и 3 пъти по-голям пробег в сравнение с чистия молекулярен водород.

● Добивът на Браунов газ от морска вода води до извличането на неограничени количества черни, цветни и редки 
метали и тази технология няма алтернатива и е абсолютна новост в световната практика.

● Морската вода е идеален естествен електролит за електролиза.  Взета от откритите морски басейни, тя е ес-
тествено наситена с разтворен кислород и не води до промяна на стехиометричното съотношение между водород и 
кислород.

● Във връзка със световната пандемия от COVID-19 Брауновият газ е идеален дезинфектант и унищожител на 
всички видове вируси и бактерии във въздуха.
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ЕФЕКТЪТ ОТ COVID-19 ВЪРХУ ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ 
КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ СИСТЕМАТА  ЗА ЗАЩИТА  

НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
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Резюме: С оглед на пандемията COVID-19 e направен анализ, че епидемиите и пандемиите вече трябва да 
се възприемат като напълно реални здравни кризи, които могат да настъпят внезапно, а не 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, от пандемията COVID-19, че 
системата за национална сигурност няма само т.нар. силови елементи, като например полиция, армия и специални 
служби, но има 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. Посочено е, че частта „Управление при кризи“ следва да се доразвие също 
в посока управление и при здравни кризи. Изтъкната е необходимостта от развитие на активната здравна 
сигурност за предотвратяване на пандемии.

Ключови  думи:  здравна  сигурност,  национална  сигурност,  пандемии,  COVID-19,  управление  на кризи.

Assoc. Prof. Krassimir Koev, PhD, DSc. THE EFFECT OF COVID-19 ON HEALTH SECURITY AS AN ELEMENT OF THE 
NATIONAL SECURITY PROTECTION SYSTEM
Bulgarian Academy of Sciences, k00007@abv.bg

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 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.

Key words: health security, national security, pandemics, COVID-19

Въведение
Здравето е основна и неизменна човешка ценност. В съвременното общество здравето се разглежда като актив за 

постигане на социална и икономическа стабилност и устойчиво развитие (Stoycheva, M. 2011).
Здравето на хората стои в основата на цялостното устойчиво развитие на социално- икономическата система на 

България. Здравната система и здравната сигурност е структуроопределяща за устойчиво развитие на обществото, 
държавата и нацията.

Здравето на една общност – и на свой ред, устойчивото развитие на общността – се определя като комбинация, от 
физически, от социални, от екологични фактори, както и от действията, необходими за постигане на стабилно развитие 
на общността. Трябва да осъзнаем, че здравето е инвестиция в бъдещето.

Пандемията COVID-19 промени пейзажа на глобалната здравна сигурност и готовността за спешни случаи. Бър-
зото разпространение и широкообхватните последици доведоха до загубени животи, социално-икономически загуби (с 
големи разходи) и дипломатическо напрежение.

Пандемията изведе на преден план пропуските в способностите на страните да управляват мащабни извънредни 
ситуации (Radulov, N. 2018).

Страните инвестират сериозно в защита на своя народ от терористични атаки, но не и срещу атака на вирус, който 
може да бъде много по-смъртоносен и много по-вреден в икономическо и социално отношение. Една пандемия може 
да постави икономиките и нациите на колене. Ето защо здравната сигурност не може да бъде въпрос само на министер-
ствата на здравеопазването. Много от поддръжниците на парадигмата на здравната сигурност подкрепят твърденията 
си за важността на инфекциозните заболявания при промяна на международна система (Abraham T. 2011).

На 12 февруари 2020 г. новият коронавирус беше наречен тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 
(SARS-CoV-2), а свързаната с него болест понастоящем се нарича COVID-19. След първата вълна на COVID-19, която 
беше сравнително добре овладяна в България, навлизаме в интензивна фаза на разпространение на втората вълна на 

Здравето е първото благо и основа на всички други блага в живота. 
Р. Декарт
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коронавируса, която вече е започнала в целия свят, включително България. На 18.10.2020 г. около 40 милиона души са 
заразени с COVID-19 в света. Починалите вече са близо 1 млн. и 100 хиляди. Заразата е обхванала над 210 страни и 
територии. На първите пет места по брой съобщени случаи са САЩ, Индия, Бразилия, Русия и Аржентина. Случаите на 
заразени в САЩ са надхвърлили 8 милиона. Страната е на първо място и по смъртни случаи, свързани с вируса - около 
218 хиляди. Смъртността в САЩ продължава да е висока около 700 души на ден.

В България на 18.10.2020 г. общият брой на потвърдените случаи с COVID-19 става 29 108, от които 11 228 актив-
ни. Хоспитализираните лица са 1484, от които 79 се намират  в интензивни отделения. Починалите лица с доказана 
COVID-19 инфекция у нас са общо 968. Заразените медици са 1532. Новозаразените достигнаха до 1000 на ден, докато 
в САЩ са 59761 нови случая на ден.

Европа успя до прехвърли прага от 150 000 нови случая на COVID-19 на ден. В Европа са регистрирани над 17% 
от случаи на COVID-19 в света и близо 22% от смъртните случаи. Европа е отчела по-голям брой на новозаразените 
от Индия, Бразилия и САЩ  взети заедно. По-голямата част от отчетените случаи в Европа са във Великобритания, 
Франция, Русия, Нидерландия, Германия и Испания.

В момента няма специфично лекарство срещу коронавируса - лекарствата, за които говорим, помагат, но те не 
са специфично лечение срещу коронавируса. Хлорохинът се оказа, че няма толкова полезно действие. Ремдезивир 
единственото разрешено за лечение лекарство срещу COVID-19 според проучване на 11000 души от СЗО в 30 страни 
не успя да предотврати смъртните случаи.

Лечението на президента на САЩ Доналд Тръмп от COVID-19 е извършено с моноклонални антитела, създадени 
лабораторно. Те са насочени към различни части на вируса, които блокират действията му, което е цяло ново направ-
ление в медицината. То ще стане възможно за всички, но в момента е много скъпо.

Цел
Целта е да се определи ролята и значението на здравната сигурност при пандемии и здравни кризи, както и взаи-

модействието и с други елементи от системата за защита на националната сигурност.

Задачи
Да се изведат основните характеристики на взаимодействие на системата  на  здравна сигурност и системата на 

националната сигурност. Да се определят основните тенденции и приоритети на това взаимодействие. Създаване на 
концепция за здравна сигурност. Оценката на риска, във връзка с Covid-19. Анализ на управлението при пандемии и  
други здравни кризи.

Хипотеза
Хипотеза на изследването е, че сигурността на здравната системата осигурява устойчивото развитие на всяко 

общество.
Здравната сигурност е част от общата сигурност, но  след  тази  пандемия значението  и за националната сигур-

ност излиза все повече на преден план.
Устойчивото развитие на здравната сигурност зависи от формирането на висока степен на здравна култура на 

населението и на ефективна и ефикасна система за превенция и профилактика за справяне на кризата. Тази дейност 
стои в основата на устойчивото развитие на обществото и държавата, а това означава, че е водещ приоритет на на-
ционалната сигурност. Тази пандемия доведе до извода, че при здравни кризи като пандемии здравната сигурност има  
водещо значение за националната сигурност.

Здравната система е тази която първа приема удара при пандемиите и е от съществено значение нейното състоя-
ние, управление и готовност за здравни кризи.

Пандемията COVID-19, показа, че системата за защита на национална сигурност няма само т.нар. силови елемен-
ти, като например полиция, армия и специални служби, а има и други, с не по-малко значение като здравните служби, 
където при сегашната криза водеща е ролята на Министерството на здравеопазването (МЗ), а Министерството на 
вътрешните работи (МВР) и Министерството на отбраната (МО) имат поддържаща такава.

Методология и методика
В изследването е използвана комплексна методика, в която са изпълзвани различни сравнителни анализи.
От 195 страни България, заедно със страни като нея (например Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия) се 

наместват в горната третина на здравно добре осигурените страни. Но те са далеч след групата на „най-добре под-
готвени за справяне с пандемия― страни, където са подредени по качества на сигурността - САЩ, Великобритания, 
Холандия, Австралия, Канада, Тайланд, Южна Корея, Швеция, Дания, Финландия, Франция, Швейцария и Словения 
(Kandel N. 2020 ). Можем да се поучим от опита на  САЩ. Отчитайки важността на здравната сигурност, САЩ, в своите 
политики в областта на сигурността, отделят все по-важно място на здравната сигурност така през последните години 
нарасна ролята и значението на здравната сигурност като един от основните приоритети на националната сигурност.

Националният съвет за здравна сигурност на САЩ разработва Националната стратегия за здравна сигурност и 
план за изпълнението и. Определени са две цели за национална здравна сигурност: Изграждане на устойчивост на 
общността и укрепване и поддържане на системите за реагиране при бедствия и аварии.[4] Противодействието се 
използва за защита на общностите и ограничаване на неблагоприятното въздействие върху здравето на химическите, 
биологичните, радиологичните и ядрените атаки, избухването на инфекциозни болести и други инциденти. Насърчават 
се набор от мерки за противодействие, за да защитят общностите и да облекчат последиците от ХБРЯ атаки и инфек-
циозни заболявания, включително пандемичен грип, възникващи антимикробни патогени (Kamradt – Scott A. 2010).
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На 19 март 2020 Европейската комисия създаде стратегически резерв в rescEU — общоевропейски резерв от 
спешно медицинско оборудване, като апарати за белодробна вентилация, защитни маски, ръкавици и лабораторни 
консумативи, за да се помогне на страните от ЕС да се справят с пандемията, причинена от COVID-19. Комисията  
финансира 100 % от разходите за резерва (включително за възлагане на обществени поръчки, поддръжка и доставка). 
Резервът се поддържа от няколко държави членки и постоянно се попълва. Германия и Румъния са първите страни от 
ЕС, в които се намира този резерв, а през септември ще ги последват Дания, Гърция, Унгария и Швеция. Държавите, в 
които се намира резервът, отговарят за закупуването на оборудването с подкрепата на Комисията. Координационният 
център (КЦ) за реагиране при извънредни ситуации ръководи разпределението на оборудването, за да се гарантира, че 
то отива там, където е най-необходимо. На 2 юни Комисията предложи да се укрепи rescEU с 2 млрд. евро през периода 
2021 – 2027 г., за да се подобри способността за реагиране на ЕС при други трансгранични извънредни ситуации. До-
пълнителното финансиране ще бъде използвано за създаване на резерви от стратегическо оборудване за реагиране 
при извънредни ситуации, свързани със здравето, горски пожари, химически, биологични, радиологични или ядрени 
инциденти или други сериозни извънредни ситуации. По този начин общият бюджет на Механизма за гражданска защи-
та на ЕС ще надхвърли 3,1  млрд. евро. КЦ за реагиране при извънредни ситуации ръководи разпределението 
на оборудването, за да се гарантира, че то бързо достига до нуждаещите се.

Концепция за здравна сигурност
Никой в света наистина не беше готов да се справи с такъв непредсказуем сценарий като този, наложен от 

COVID-19.
Избухването на COVID-19 разкри необходимостта от концепцията за „здравна сигурност“, която да гарантира здра-

вето и благосъстоянието на обществата.
Тежестта на всяка пандемия основно зависи от вирулентността на вируса, способността му за лесно разпространяване 

сред хората и нивото на колективния  имунитет, съответно възприемчивостта на хората към новия пандемичен подтип. Тези 
фактори не могат да бъдат контролирани и пандемията не може да бъде избегната или преустановена, но последиците от 
нея могат да бъдат значително по-малко тежки при условие, че обществото е предварително подготвено. От особено значе-
ние е готовността  на здравната система да упражнява постоянен интензивен епидемиологичен и вирусологичен надзор и да 
разполага с гъвкав план за действие по време на пандемия, с достатъчно количество антивирусни препарати.

Здравната сигурност се определя като: „Способността на нацията да осигури достатъчно, достъпни и последова-
телни доставки на здравни грижи за своите нужди  (Aldis, W. 2008). Здравната сигурност е елемент на системата за 
национална сигурност и има непрекъснато взаимодействието с останалите“ (Коев, К. 2018).

„Здравната сигурност на обществото е система от норми, институции, дейност и отношения, целенасочени към 
максимално възможна равнопоставеност в шансовете на гражданите за гарантиране на тяхното здраве, съответно на 
достъпа им до здравни услуги с високо качество“ (Rushton S. 2011 ).

Устойчивите общности имат здрави социални мрежи и здравни системи,  които могат бързо да се възстановят 
след бедствия и аварии и пандемии (Манев Е. (2007). Разпространението на заразните и хроничните болести, както и 
трансграничните заплахи  за здравната сигурност, създават опасност за устойчивостта на здравните системи, както на 
национално, така и на регионално ниво (Elbe S. 2010a).

Здравната сигурност е защита и опазване здравето на човека с цел неговото възстановяване, подобряване или 
поддържане на нормално здраве и работоспособно състояние.

Здравната сигурност включва лечението и грижливото отнасяне към пациента, към неговите заболявания, чрез 
услуги като медицина, зъботехника, фармацевтика, клинично-лабораторни науки (инвитро диагностика), сестринско 
дело и други услуги в областта на здравеопазването.

Здравната сигурност включва всички артикули и услуги, направени така, че да допринасят за повишаване степен-
та на здравето, включително превантивни, лечителни и палиативни интервенции, независимо дали по отношение на 
отделни индивиди или населения.

Здравната сигурност на обществото е система от норми, институции, дейност и отношения, целенасочени към 
максимално възможна равнопоставеност в шансовете на гражданите за гарантиране на тяхното здраве, съответно на 
достъпа им до здравни услуги с високо качество (Hoffman S. 2010).

Здравната сигурност е решаващ фактор за качеството на живота в дадено общество. От съществено значение е да се 
определят бъдещите области на съвместна работа за подобряване на здравна сигурност, респективно националната здравна 
сигурност, регламентиране на правната рамка на взаимодействие между системите на здравеопазване и национална сигурност.

За да се осигури „здравна сигурност“, държавите, в т.ч. и България, трябва да произвеждат повече лекарства в 
рамките на своите граници. Разчита се на вноса, като за някои лекарства е по-евтино да се произвеждат в чужбина, но 
вторичните разходи за снабдяване, повишават цените, а трябва и да се предвидят разходите за съхранение/ склади-
ране, което вероятно ще надхвърли планираните първоначални разходи. а и по- голямото търсене създава дефицит. 
Оптималната, добре структурирана здравната сигурност може да осигури устойчив навременен достъп до лекарствата, 
необходими за поддържане на здравето.

Управление на  пандемии и  други здравни кризи
Тъй като никой не знае точно колко дълго ще продължи тази ситуация с пандемията от COVID-19, колко и какви 

ресурси ще бъдат необходими, за да се преодолее спешната ситуация и да се върнем към нормалното състояние, тази 
несигурност прави още по- трудна както предварителната идентификация на вариантите за управление на кризисни 
ситуации, така и оценката на тяхната ефективност и осъществимост, което изисква бързо реагиране и планиране. Ко-
гато сценариите са толкова бързи, взаимосвързани и несигурни  в продължителността и степента си, и са силно зави-
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сими от променливи, които никога не са били наблюдавани досега, здравната сигурност следва да се фокусира върху 
ресурсите и усилията за разработване на подходящи инструменти за бързо овладяване на рискови ситуации с цел 
ограничаване разпространението на пандемията и осигуряване непрекъснатост на бизнеса в ключови направления.

Необходимо е да се приложат набор от индикатори, които да позволяват да се държат под контрол най-критичните об-
ласти – осигуряване на лечебни помещения, лекарства, лекари, медицинско оборудване и поддържане на тези направления 
в икономиката, които са животоспасяващи и животоподдържащи (като честотата на отсъствия на основния персонал, наличи-
ето на медикаменти, наличието на защитни облекла за персонала, запаси от суровини, опаковки, готови продукти, срокове на 
доставка за входящи и изходящи продукти и услуги, нивото на ликвидност, договори за предоговаряне и др.), да се създадат 
условия за бързо взимане на решения във връзка с откритите нива на риск в здравеопазването, икономиката и сигурността.

Пандемията COVID-19, със своите сериозни въздействия върху здравето на населението   и   икономиката,   под-
чертава   спешната   необходимост   от   изграждане   и поддържане на устойчив капацитет на страната за предотвра-
тяване, откриване и реагиране на рисковете и заплахите за здравната сигурност.

COVID-19 няма да бъде последната пандемия, която изисква спешна намеса в здравната система. Страната ни ще 
се сблъска и в бъдеще с непознати пандемии и инциденти и дори може да се наложи да се справя както с COVID-19, 
така и с други заплахи едновременно, във връзка с което е от решаващо значение да се разшири средносрочната и 
дългосрочната готовност за своевременно реагиране при здравни кризи. Ние трябва да предвидим и координираме, 
за да осигурим изграждането и укрепването на капацитета на страната, както сега така и след пандемията различни 
възможности за предотвратяване, подготовка, реагиране и възстановяване от спешни здравни ситуации.

Належащо е, а и пандемията COVID-19 доказа необходимостта от нова стратегия за националната сигурност, къ-
дето 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. Не трябва да 
се забравя, че основен елемент на националната сигурност е именно здравната сигурност.

На второ място се явява обществената и като по-горно ниво държавната сигурност. Всяко едно от тези нива се 
описва подробно и отделно във всяка една конституция (Yonchev, D. 2008 ).

Необходимо е да се създаде Координационен център/съвет за реагиране при здравни кризи като пандемии, в 
който да има представители от МЗ, МВР и МО предвид необходимостта от обединение на ключовите министерства 
за справяне с кризата. Този съвет следва да се ръководи от МЗ като се разработят планове за незабавни съвместни 
действия между горе визираните министерства, за да се отстранят последиците от инфекция, дори предполагаема; 
какви да са смекчаващите действия за ограничаване разпространението на вируса; и накрая, въз основа на наблюда-
ваното и наученото, да се предвидят превантивни действия, които да бъдат насочени към избягване на ситуации на 
заразяване и да бъдат променяни от време на време във връзка с конкретните рискови ситуации.

Плановете за интервенция при пандемии трябва да бъдат подробни, лесни за тълкуване и с ясни, предварително 
зададени отговорности. Също така екипите да бъдат готови да взимате решения в условия на недостиг на информа-
ция, но винаги спазвайки законодателните ограничения, които биха могли да обусловят възможностите за намеса. 
Относно постигане на желания резултат е необходима и фискална подкрепа за непосредствената борба с епидемията. 
Повишените разходи, които имат директно отношение към справянето със ситуацията, са безспорни. Тук влизат лечеб-
ните разходи, в т.ч. оборудване и консумативи, подкрепа на медицинският персонал, но не  по-малко  важно е повече 
ресурс за социалните услуги спрямо възрастните уязвимите групи от населението.

Необходимо е изграждане на Система за надзор и контрол под ръководството на здравните служби за спазване на 
противоепидемичните мерки съвместно с МВР, службите за сигурност и МО.

Необходимо е насоките за оперативно планиране на COVID-19 да залегнат в план за стратегическа готовност 
и реагиране, където подробно да се опишат необходимите мерки за здравна сигурност в подкрепа на страната при 
подготовката и реагирането на COVID- 19.

Кризата, причинена от COVID-19, се очертава като първият истински глобален тест за устойчивост на здравната сигурност.
Все повече нараства необходимост от развитие на активната здравна сигурност за предотвратяване на пандемии. 

Все повече средства ще са необходими за изследвания, за създаване на ваксина във възможно най-кратки срокове, 
което трябва да обедини научните общности за по-бързо излизане от кризата.

Необходимо е да се изгради стройна система на взаимодействие  между всички звена с разпределяне на отговор-
ностите и дейностите по вертикала и хоризонтала, т.е. изграждане на една саморазвиваща се система, в която всеки 
знае своето място, роля и задължения за справяне със ситуации при пандемии и кризи.

Пандемията изведе на преден план необходимостта от създаване на  саморегулираща се структура за реакции 
при пандемии, с различни по естество поделения, действащи в синхрон, но с една цел – справяне с пандемията и 
най-бързо, с най-малки загуби възстановяване на икономиката.

От значение е използването в кризисната ситуация на обществения ресурс – изграждане на териториални до-
броволчески организации за подпомагане на социално слабите и уязвими групи. Бързо настройване на бизнеса за 
производство на необходимите за пандемията лекарства, оборудване, храни.

Оценка на риска
Оценката на риска, във връзка с Covid-19, ще бъде различна в различните организации. Здравните работници, 

касиерите, доставчиците по домовете, инженерите по комунални услуги и строителните работници са изложени на 
различен риск. Следователно необходимо е да се направи оценка на риска във всички сфери и отрасли. Сферите и 
индустриите, които ще трябва да функционират по време на пандемия, са:

● Здравеопазване – трябва да работи на 100+% и лекарите ще получават пълно възнаграждение и премии, а 
болниците – всичко необходимо, за да се справят с овладяването на пандемията;



● Образование – трябва да работи на 100%, с дистанционна форма на обучение, и учителите ще получават пълно 
възнаграждение;

● Ред и сигурност – трябва да работи на 100%, за да се осигурява строгото функциониране на карантината, а 
полицаите и армията ще получават пълно възнаграждение;

● Енергетика – трябва да работи на 100%, където хората ще получават пълно възнаграждение, а финансирането 
на енергийните дружества ще се извършва чрез банковия сектор, в т.ч. с държавна гаранция, срещу бъдещите разсро-
чени вземания от всички потребители – например за 12 – 24 месеца върху текущите им сметки;

● Комуникации – трябва да работят на 100%, където необходимо работещите ще получават пълно възнагражде-
ние, а финансирането ще се извърши по същия начин, както в сектор енергетика;

● Хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, както и веригите им за доставки, ще работят в значи-
телна степен и ще се финансират от покупките на  хората в държавен отпуск;

● Товарен транспорт и логистика – трябва да работят до степен да задоволяват нуждите на работещите по време 
на пандемия индустрии и отделни бизнеси;

● Финансовият сектор също ще трябва да работи до степента да финансира индустриите, които работят, а хората 
и бизнесът ще са освободени да плащат текущите си лихви и главници, за сметка на бъдещото им законово разсрочва-
не (за лихвите) и отместване (за главниците). Със сигурност финансовият сектор ще бъде подложен на изпитание, от 
гледна точка на паричните потоци, но без съмнение ще се справи.

Разбира се, предприятия, които обслужват работещите индустрии, също ще трябва да работят в известна степен, 
но всички тези изключения са краен брой и могат да бъдат определени и законодателно дефинирани как да функцио-
нират по време на карантина.

Заключение
Здравната сигурност има основна роля за възпроизводството в количествен и качествен аспект на човешкия фак-

тор и за социално-икономическото развитие в контекста на предизвикателствата на динамичните промени на средата 
за сигурност и на социалната среда.

Нивото на здравната сигурност, респективно на националната сигурност, може да се повиши при пандемии и 
здравни кризи чрез:

● Включване на здравето във всички политики не само на европейско, но и на национално ниво;
● Приоритизиране на превенцията и профилактиката; увеличаване на дела на разходите в тази посока за здра-

веопазване;
● Провеждане на постоянни информационни кампании с цел подобряване на начина на живот и намаляване на 

вредните навици;
● Предприемане на действия на всички политически равнища на социалните детерминанти на психичното здраве;
● Разработване на ефективни и ефикасни програми за социално включване на хората, страдащи от хронични 

заболявания и по-добра реинтеграция на хора с нарушено психично здраве;
● Разработване на система на национално ниво за медицински контрол на имигранти търсещи убежище.
Този натрупан опит с COVID-19 ще помогне на цялостната система за национална сигурност да укрепи своя капа-

цитет за оцеляване и готовност за своевременно реагиране при следващи здравни кризи.
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Резюме: Военната сигурност е една от важните подсистеми на националната сигурност на страната. 
Осигуряването ú в много голяма степен зависи от ефективността на бойната подготовка, в това число на 
физическа подготовка и спорт, и готовността на военнослужещите да изпълняват бойните задачи. Проучването 
на показателите, характеризиращи физическото развитие и физическата дееспособност на военнослужещите в 
периода 1978 – 1991 г. сочи, че са на удовлетворително ниво с постоянна тенденция към снижаване. За времето 
от 1991 до 2020 г. системата за физическа подготовка в БА се преустройва. Съкратени са щатовете на 
физкултурните кадри, понижен е статусът на дисциплината, взискателността на командирите бележи спад. На 
част от военнослужещите физическата готовност за изпълнение на бойните задачи не отговаря на изискванията.
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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. The research shows that, for the period 1944 tо 1991, the indicators, characterizing the 
physical development and physical capacity of the military staff, were at a satisfactory level with a constant tendency of decrease. For 
the period 1991 to 2020, the system of physical preparation in the Bulgarian Army was reorganized. The physical training specialists 
were made redundant, the status of the subject was lowered, the requirements on the part of the commanding staff were decreased. 
In terms of their physical preparation, part of the military staff does not meet the necessary requirements to perform their combat tasks. 
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Системата за национална сигурност се състои от няколко подсистеми, които са взаимносвързани помежду си и 
взаимно си влияят. Най-значимите от тях са политическата; икономическата; информационната; екологическата; 

правната и обществено-консолидираща сигурност; военната сигурност (Симеонов, И., 2002). Всяка от тези подсистеми 
притежава самостоятелни функции в общия модел на системата за национална сигурност и има значителна неоп-
ределеност на параметрите, състоянието и поведението на структурните си елементи, тенденциите на процесите и 
решенията на субективния фактор.

 Военната сигурност е една от важните подсистеми на националната сигурност на страната. Водещи фактори за 
нейното състояние са военнополитическата и военностратегическата обстановка в глобален, регионален и двустранен 
аспект, и отбранителната способност на държавата. Главен компонент на отбранителната способност е военната мощ, 
която е следствие на националната мощ. Военната сигурност се подсигурява от въоръжените сили (Конституция на Ре-
публика България,1991), които гарантират най-важното за съществуването на държавата – суверенитета, сигурността, 
независимостта и защитата на териториалната цялост. Основните дейности за постигането на целите в тази насока са 
в две основни направления – военнополитическо и военно.

 Военнополитическото направление (Конституция на Република България, 1991) решава задачи по: укрепването на меж-
дународните и регионалните системи за сигурност; интегриране в колективната система за сигурност на НАТО и ЕС; работа 
за снижаване на заплахите на Балканите, Черноморския регион и Близкия изток; участие в инициативи за контрол върху оръ-
жието; подписване на договори и конвенции за забрана на антихуманните оръжия; недопускане на блокове и съюзи срещу 
други страни. Дейностите по военното направление се заключват в: приемане на военна доктрина; приемане на закони за 
въоръжените сили и отбраната; разработване и изпълнение на планове за строителство на въоръжените сили; производство-
то на военнотехнически системи и оръжия; закупуване и продажба на оръжейни системи; подготовка на въоръжените сили. 

Цел, задачи и методика на изследването
Целта на изследването е да се разкрие ролята и мястото на физическата подготовка и спорта за формиране у 

военнослужещите на готовност за изпълнение на бойните задачи. 
Задачи: 
1. Научно обосноваване на потребностите от военна сигурност. 
2. Разкриване на значението, ролята и мястото на физическата подготовката и спорта за бойната дейност.
3. Проучване на резултати от изследване на физическото развитие и физическата дееспособност на военнослу-

жещите.
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Асоциация на спортните педагози БГ, barrut@abv.bg

доцент д-р Павел Йорданов
Национална спортна академия „Васил Левски“, pavel_s_jordanov@mail.bg



232     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Използвана е комплексна методика, включваща: теоретически методи и анализи; експериментални методи; мето-
дика за изследване на физическото развитие и физическата дееспособност.

Обсъждане на резултатите от изследването
Осигуряването на надеждна военна сигурност в много голяма степен зависи от човешките ресурси и ефективността 

на бойната подготовка. Формирането на готовност за изпълнение на учебно-бойните и бойни задачи се осъществява в 
процеса на обучение и тренировка по отделните бойни подготовки. Военнослужещите трябва да са много добре обучени 
и готови да понасят изключително големи нервно-психически и физически натоварвания. Намаляването на числения 
състав на БА, изисква да се увеличи рязко ефективността на отделния войник, подразделение, част, съединение. 

В резултат на научните технологии в най-силните армии в света се внедряват все по-модерни и съвършени оръ-
жия и бойна техника. Това поражда необходимостта от непрестанно повишаване на бойната готовност (Велев, Д., В. 
Митов, В. Василев, 1980) на военнослужещите за бойна дейност. Бойната готовност (Балов, А. Ш, 1978) се определя 
като съвкупност от техническата наситеност на войските, тяхната военна обученост, морално-волева и психологическа 
закалка, организираност и готовност на всеки военнослужещ да изпълнява бойните задачи.

Изхождайки от цитираните постановки, готовността на личния състав на въоръжените сили за бойна дейност се 
определя и от подготвеността в морално-волево, психологическо, военно-специално и физическо отношение. Раз-
граничаването на отделните компоненти има условен характер(Йорданов, С., 2010), тъй като готовността за бойна 
дейност е цялостно състояние, характеризиращо се с оптимална взаимовръзка на всички нейни страни. Никакво пре-
димство на един от тях не може да компенсира недостатъчното развитие на другия. 

Заниманията с физически упражнения и спорт играят важна роля при формирането на готовност за изпълнение 
на воинските задачи. Системните занимания с военноприложни упражнения и спорт, способстват (Кустов, Л. А., И. 
И. Варжаленко) за придобиване на жизнено необходими за военна служба качества, умения и навици. Много от еле-
ментите на спортната борба имат сходни черти със ситуациите, възникващи в хода на бойната дейност. По време на 
състезанията, игрите и щафетите участниците се стремят да покажат всичко, на което са способни. 

Формирането на психичната готовност за изпълнение на бойни задачи е една от първостепенните задачи на физическата и 
спортната подготовка. Възпитанието на психичните качества е продължителен и труден процес. Със средствата на физическата 
подготовка и спорта (Генов, Ф., 1972 ; Генова, 1975) може да се развие психическа устойчивост към въздействието на опасни 
ситуации, да се съдейства за повишаване на бързината на реакциите, да се усъвършенстват вниманието, паметта и мисленето. 
В процеса на физическата подготовка и спортните състезания участниците са заставени да преодоляват трудности от различен 
род – съмнения относно успеха при сложни упражнения и преодоляване на страха при действия, свързани с риск.

Военно-специалната готовност за военна служба (Балов, Киригуев, 1982) се заключава в овладяването на определено 
равнище на военно-приложни знания, умения и навици, както и в развиването на военно-специални качества. Това се постига 
чрез системните занимания с военно-приложни и технически видове спорт, учебно-тренировъчна и състезателна дейност. 
Най-масовите видове спорт, които съдействат за това, са: преодоляване на препятствия, марш на скок, военно-приложно 
плуване, авиомоделизъм, автомобилизъм, радиозасичане, моторно и безмоторно летене, стрелба, парашутизъм и др. 

Физическата готовност (Вейднер-Дубровин,1980) е определено физическо състояние, осигуряващо висока рабо-
тоспособност, характеризиращо се със съответно физическо развитие, функционално състояние на устойчивост на 
организма към въздействието на неблагоприятните фактори на бойната дейност.

Физическото развитие на човека има голяма практическа стойност. Според него се извършва подборът за редица 
специалности и професии. Поради това постоянното му изучаване и проследяването на съществуващите тенденции имат 
важно значение за практиката. Основните негови показатели са ръст, тегло, гръдна обиколка, развитие на мускулатурата.

Основен компонент на физическата готовност е физическата дееспособност. Редица научни работници (Мангъров, 
1968; Попов, 1980; Рачев, 1984) определят физическата дееспособност като съвкупност от потенциални възможности на 
човека за двигателна дейност с висока ефективност. В основата като предпоставка и следствие лежи здравето. 

Фиг. 1. Набиране на висилка до отказ за брой пъти

Най-значимото изследване от създаването на Българската армия на физическото развитие и физическата де-
еспособност на военнослужещите (Йорданов, 2010) е от 1978 г. и включва 5000 души от различните видове и родове 
войски. В него силовата издръжливост на мускулатурата на горните крайници е изследвана с теста ,,Набиране на 
висилка до отказ за брой пъти“. Най-добро средно постижение от изследваните военнослужещи на Сухопътните войски 
имат автомобилистите, х=8,1 бр. п. След тях се нареждат танкистите, х=8,0 бр. п., инженерите, х=7,7 бр. п., химиците 
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и зенитчиците, х=7,7 бр. п., артилеристите, х=7,6 бр. п., разузнавачите, х=7,3 бр. п., мотострелковаците, х=7,0 бр. п., 
свързочниците, х=6,6 бр. п. Средното постижение за БНА е х=8,0 бр. п. Летците са с най-добър среден резултат, х=9,2 
бр. п., докато матросите имат средно постижение х=7,9 бр. п. (фиг. 1).

Двигателното качество „бързина“ е изследвано с теста 100 метра гладко бягане. Това е един от основните тесто-
ве, които се включват в изпитните комплекси на военнослужещите от БНА. Изпълнява се с форма № 2 за участие в 
учебно-тренировъчните занятия по физическа подготовка на бойците, които са облечени със спортна фланелка (голи 
до кръста), военен клин и кубинки. Средното време за пробягване на 100 м за изследваните военнослужещи от БНА 
е х=15,9 сек. Най-бързи от Сухопътните войски са зенитчиците, х=15,5 сек., следвани от разузнавачите, х=15,9 сек., 
свързочниците, х=15,9 сек., инженерите, х=16,0 сек., танкистите и химиците, х=16,1сек., артилеристите, х=16,3 сек., 
мотострелковаците, х=16,3 сек., автомобилистите, х=16,4 сек. Летците и матросите имат по-добро средно постижение 
от средното постижение на БНА, х(л)=15,3 сек и х(м)=15,7 сек (фиг. 2).

Фиг. 2. Резултати на изследваните военнослужещи от БНА в бягане на 100 м

 Беговата издръжливост на военнослужещите от БНА се проверява с теста 1000 метра крос (форма №2 – кубин-
ки). Най- добро средно постижение при пробягване на това разстояние в изследването на Сухопътните войски имат 
разузнавачите, х=242,4 сек. Артилеристите имат второ постижение, х=245,3 сек. След тях се нареждат танкистите, 
х=245,6 сек., химиците, х= 248,1 сек., зенитчиците, х=248,5 сек., инженерите, х=249,2 сек., мотострелковаците, х=257,1 
сек., автомобилистите, х=251,5 сек., свързочниците, х=287,7 сек. Средното постижение за военнослужещите от БНА е 
х=244,1 сек. Летците пробягват 1000 м за 260,9 сек., а матросите за 245,1 сек (фиг. 3).

Фиг. 3. Резултати на изследваните военнослужещи от БНА в бягане на 1000 м крос

Съгласно регламентиращите документи за физическата подготовка на БНА, средните резултати от трите теста 
съответстват на удовлетворителна оценка.

През есента на 1999 г. (Димитрова, Мазнев, Йорданов и кол.; Йорданов,2010) за установяване на физическото 
развитие и охранеността, са изследвани 821 военнослужещи, от които 669 войници, 30 сержанти до 30 години и 122-ма 
офицери. Офицерите са от три възрастови групи: 22 лица на възраст от 24 до 29 години, 69 лица между 30 и 35 години 
и 33 лица между 35 и 39 години. Средната възраст на войниците е 19,1 години, на сержантите – 23,3 години и на офи-
церите от трите възрастови групи съответно 25,0 години, 32,3 години и 37,1 години.

Резултатите от изследването на военнослужещите (Димитрова, Мазнев, Йорданов и кол.; Йорданов, 2010) по-
средством ВМI показват наднормена охраненост за офицерите между 30 и 34 години и за тези между 35 и 39 години. 
За всички останали групи охранеността е много близка до горните граници на възприетите от Световната здравна 
организация нормални стойности (19,0 – 24,9). 

Физическият работен капацитет на военнослужещите (Димитрова, Мазнев, Йорданов и кол.; Йорданов, 2010) е 
изследван във Военна академия „Г. С. Раковски“ и четири поделения – Плевен, Варна, Карлово и Пловдив. Изследвани 
са 801 лица, от които 661 войници (средна възраст 19,08 години), 28 сержанти до 29 години (средна възраст 23,32 
години) и 112 офицери, разделени на три възрастови групи – 22 лица до 29 години (средна възраст 24,96 г.), 60 лица 
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от 30 до 34 години (средна възраст 32,48 години) и 30 лица от 35 до 40 години (средна възраст 37,13 години). С всички 
изследвани лица е проведен субмаксимален велоергометричен тест по методика, утвърдена от Световната здравна 
организация (P. Oja and B. Tuxworth, 1995). Тестът включва три прогресивно нарастващи по мощност натоварвания на 
велоергометър (W1, W2, W3) с продължителност по 4 минути, предхождани от 2-минутно разгряване, 35 до 40 години 
(средна възраст 37,13 години). 

 В процентното разпределение на случаите с различни оценки за VO2max/kg преобладават случаите с оценки под 
4. Относителният дял на лицата с много ниски оценки е голям – 38,55% с оценка 2 спрямо стандартите за шведското 
население и 35,14% с оценки 1 или 2 съгласно стандартите за канадското население. Наличието на толкова голям дял 
на ниски оценки говори не само за незадоволителното общо равнище на физическата дееспособност на военнослуже-
щите, но и за изключително неефективното провеждане на заниманията с физически упражнения и спорт. В противен 
случай делът на ниските оценки не би бил толкова голям, като групите следва да са по-компактни по отношение на 
работния капацитет.

Заключение
Военната сигурност е една от важните подсистеми на системата за национална сигурност.
Физическата подготовка и спортът са неразделна част от бойната подготовка на военнослужещите. Те играят 

съществена роля при формирането на готовност за бойна дейност.
На част от военнослужещите физическата готовност за изпълнение на бойните задачи през последните 2 – 3 десе-

тилетия не отговаря на изискванията. Ето защо съвременната българска професионална армия се нуждае от нов под-
ход и разбиране за развитие на физическата подготовка. Необходим е комплексен личностен подход за формирането 
на готовност за изпълнение на учебно-бойните и бойни задачи. На съвременния етап от развитие, е назряла крайна 
необходимост от провеждане на широко мащабно изследване на физическата готовност. Въз основа на направените 
анализи, следва да се оптимизира системата за физическа подготовка и спорт в Българската армия.
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Постановка на проблема
През последните две десетилетия висшите училища в България натрупаха значителен опит при организира-

нето и разработването на различни курсове и програми за дистанционно обучение (Лазарова, Лазаров, 2019). Този 
процес е съпроводен с приемането на редица наредби и нормативни актове в страната. Ключов документ за утвър-
ждаване на дистанционното обучение в системата на висшето образование в Република България е Наредбата за 
държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища (2004 г.).

Въпреки постигнатите добри резултати значителна част от университетите в България се оказват неподготвени 
за развитието на дистанционното обучение (Райчева, 2011; Колева, 2016). Адаптирането на онлайн преподаването 
към нуждите на студентите и на специфичната образователна среда е придружено с трудности от различен характер 
(Getova, Mileva; Angelova-Igova, 2020).

Епидемията от COVID -19 постави многобройни предизвикателства и изпитания пред висшето образование у 
нас и даде повод за академични дискусии за дистанционното обучение, които имат вече своята традиция в други 
страни.

Наложеното извънредно положение принуди училища и университети спешно да преминат към изцяло дистан-
ционен режим без специална предварителна подготовка (Avramov, Avramova, 2020; Barova, Mileva, 2020; Naydenova, 
Chernev, 2020). Преобразуването на учебния процес от традиционен в дистанционен заради ограничителните мерки 
в повечето случаи бе реализиран „спонтанно” в редица академични специалности и не премина безпроблемно. 
Това постави на дневен ред въпроси, които по-рано не бяха актуални: доколко е възможно бързо пренастройване 
на учебния процес и пренасянето му във „виртуалните” зали, дали дистанционното обучение е еднакво приложимо 
за всички специалности и е достатъчно достъпно за всички участници, каква е неговата ефективност за различните 
научни и образователни направления, включително видовете висши училища и други. 

Цел и методика на изследването
Основна цел на изследването е да се откроят водещите проблеми и предизвикателства на дистанционното обуче-

ние в сферата на университетското образование в страната по време на пандемията от COVID-19 . 
Проучването е проведено в периода от 25 април до 6 май 2020 г., като в него се включват общо 166 студенти 

от Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА). В изследването участват студенти от факултетите 
„Спорт“ и „Педагогика“ и липсват представители на третия факултет – „Обществено здраве, здравни грижи и 
туризъм“. В голямата си част те са от първи, втори и трети курс, като само 4-ма са от четвърти курс. Студентите 
в ОКС „Магистър“ са представители на две магистърски програми – „Спортен мениджмънт“ и „Младежки дейности 
и спорт“, и са само 12. От извадката са изключени студентите от специалност „Кинезитерапия“, която има много 
специфичен профил на обучение. В учебния план на тази специалност липсват спортни дисциплини, а акцентът 
е поставен главно върху медико-биологичното направление. 

В основната си част въпросникът се състои от стандартизирани (затворени) въпроси и малка част отворени (за 
свободно изразяване на мнение) въпроси. 
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Анализ на резултатите
Една от основните характеристики на обучението в НСА е, че в голяма степен е свързано с провеждането на 

практически занятия на терен. Въпреки това във висшето училище има възможности за провеждане на онлайн обуче-
ние, като е разработена собствена платформа за дистанционно обучение. Логично е част от въпросите, зададени на 
студентите, да касаят именно тази платформа.

От анализа на резултатите става ясно, че собствената платформа за дистанционно обучение в НСА е тази, 
която студентите най-често ползват в обучението си и която е утвърдена на ниво институция/висше училище (фиг. 
1). Следващата най-използвана е платформата на Google за виртуална класна стая, Googlе Classroom, а онлайн 
средата Zoom е на трето място. Moodle не е популярна платформа в НСА, тъй като висшето училище не я ползва. 

Положителен факт е, че едва под 1% от респондентите заявяват, че досега не са участвали в дистанционно обу-
чение. Това е доказателство за създадената добра предварителна организация по отношение на този вид обучение. 
Трябва да се подчертае, че дистанционното обучение по време на извънредното положение през периода март-май 
2020 г. бе организирано по всички спортнопедагогически дисциплини. 

Фиг. 1. Ползвани платформи за дистанционно обучение в НСА

От анализа на резултатите става ясно, че платформата за дистанционно обучение на НСА е основната за елек-
тронно обучение в специализираното висше училище за над две трети от анкетираните студенти. Макар и популярни, 
платформите Zoom и тази за виртуална класна стая на Google се използват по-скоро като допълнителни. Общо под 
15% от студентите са заявили, че една от тях е основната им платформа за онлайн обучение. Електронната поща се 
оказва най-честият канал за разпространение на допълнителни образователни ресурси и учебни материали. 

Въпреки че студентите, ползващи различна от собствената онлайн система на обучение, са твърде малко, за да 
се направи анализ на техните отговори, трябва да се вземе предвид обстоятелството, че стабилността на системата и 
нейната гъвкавост са важни предимства на алтернативните системи, като тази на НСА. 

Обстоятелството, че специализираната дистанционна система на НСА няма мобилна версия, не е изтъкнато като 
проблем от страна на повечето анкетирани. Като се отчита обаче фактът какъв е относителният дял на студентите, 
които ползват мобилния си телефон като основно/допълващо средство за дистанционно обучение, това би могло да се 
окаже по-сериозен недостатък на системата. 

Запитани коя система биха избрали като основна, около 40% от участниците в проучването за дистанционното 
обучение от НСА биха предпочели специализираната платформа на висшето училище (фиг. 2). Установява се, че 
част от респондентите биха предпочели Google Classroom като основна платформа. Трудностите при работа с ос-
новната платформа (бавно работи, труден достъп, връзката прекъсва и др.) за дистанционно обучение на НСА явно 
влияят върху факта значително по-малка част от студентите да желаят тя да е основна в обучението им. 

Техническото обезпечаване също е важна част от нормалното функциониране на процеса на дистанционно обу-
чение. Както се вижда от фигура 3, най-често студентите от НСА използват преносим компютър/лаптоп като основно 
устройство за онлайн обучение. Мобилният телефон се използва от малко над една трета от тях. Възможно е този 
висок дял на използване на смартфоните като основно устройство да се дължи на спецификите на дистанционното 
обучение във висшето училище, както и на профила на самите млади хора, които участват в обучението. Около 60% 
от анкетираните студенти заявяват, че не споделят нито едно от устройствата си за дистанционно обучение с други 
членове на семейството. Същевременно, малко над една четвърт от запитаните споделят основното или всички елек-
тронни устройства. Това може да се окаже сериозна пречка за осъществяване на пълноценен процес на дистанцион-
но обучение. По отношение на качеството на връзката най-високият дял от студентите твърдят, че нямат проблеми. 
Същевременно техническите трудности са посочени като една от основните пречки пред дистанционното обучение. 
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Фиг. 2. Предпочитания на студентите от НСА относно платформите за дистанционно обучение

Като цяло, студентите от НСА са по-скоро критични към дистанционното обучение, тъй като едва 5% са заявили 
директно, че то няма недостатъци. Тук трябва да се отбележи, че често се споменават проблеми на онлайн обучението 
във връзка с провеждане на изпитвания и тестове. 

Фиг. 3. Използвани устройства за дистанционно обучение от студентите в НСА

Организирането на изпитите чрез платформата за дистанционно обучение на НСА със студентите бакалаври се 
апробира за първи път в условията на извънредното положение. От друга страна, платформата има известни огра-
ничения по отношение на възможностите за съставяне на учебни и изпитни тестове. Причината за това може да се 
корени във факта, че относително често се провежда текущо оценяване. Ето защо при едно следващо изследване 
трябва да се вземат предвид и въпроси, свързани с изпитите, доколкото в повечето университети учебната година 
завърши онлайн.

Заключение
Въз основа на представения анализ могат да се направят следните обобщения:
● Обстановката на пандемия наложи бързо и гъвкаво преминаване на висшите училища към системите за дис-

танционно обучение.
● Националната спортна академия „В. Левски» като специализирана академична институция е разработила и 
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ползва собствена система за дистанционно обучение, която удовлетворява нуждите на студентите в конкретните ус-
ловия на пандемията от COVID-19.

● Установяват се някои конкретни технически трудности при ползване на дистанционното обучение от страна на 
студентите от НСА.

Безспорно организирането и провеждането на дистанционното обучение по време на пандемия се оказва предиз-
викателство за преподавателите и студентите в България. Редица са положителните и отрицателните страни на този 
вид обучение в конкретната социална ситуация, които тепърва ще бъдат анализирани и коментирани. 
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Kiril Aladzhov. CONDITIONAL (PHYSICAL) TRAINING IN SPORTS
National Sports Academy “Vassil Levski”, kirilaladjov@hotmail.com

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. Едно от най-важните изисквания при тренировките за конди-
ционна подготовка са прилаганите тренировъчни методи и средства (комплекси от упражнения) да бъдат близки до 
характера на практикуваният вид спорт или спортна игра.

Видове тренировки според характера на натоварването
Според характера на прилаганите средства и методи, както и степента на натоварването тренировките се опреде-

лят на 5 вида. Във всичките посочени тренировки кондиционната подготовка има съществен дял и участва в различна 
степен с нейните специфични методи и средства. Съобразно периода на подготовка, както и възрастта на занимава-
щите се, приоритетът на кондиционните занимания е различен. 

Фиг. 1. Значение и място на различните видове тренировки при провеждането  
им  в годишния цикъл от спортната подготовка

Най-голям е обемът на тази подготовка при тренировките с натоварващ (базов) характер. Впоследствие на по-го-
лемия обем на натоварването, обичайно отстъпва място на интензивността с оглед на приближаващия състезателен 
сезон (фигура 1).

1. Тренировки с натоварващ характер. Това са тренировките с базов характер. Те се провеждат в началото на 
годишния цикъл от подготовката, в предсъстезателния сезон.

2. Тренировки с поддържащ характер. Провеждат се в предсъстезателния и състезателния сезон.
3. Тренировки с тонизиращ характер. Провеждат се в състезателния сезон с цел настройване на организма на 
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спортистите за предстоящото състезание. По принцип тонизиращите тренировки се явяват като преходни от седмичния 
цикъл към предстоящото състезание.

4. Тренировки с възстановителен характер. Провеждат се на следващия ден след състезанието.
5. Тренировки с лечебно-възстановителен характер. Провеждат се с контузени спортисти или такива, прекарали 

следоперативна намеса.
Видове спортни подготовки

Различните видове спортни подготовки са свързани пряко с характера на изпълняваната дейност, както и с прави-
лата за участие на отделните видове спортове. Счита се, че важен дял в основата на тези видове заема координацион-
ната подготовка, която е съществена част от цялостната кондиционна (физическа) подготовка. Заниманията, насочени 
към координация (синхрон) на движенията, е желателно да предхождат всички останали видове подготовки (фигура 2).

Фиг. 2. Стълбичката на успеха в спорта 

Приложение на основните дидактически принципи в кондиционната подготовка 
В процеса на учебно тренировъчния процес, за кондиционната подготовка, е необходимо да се прилагат извест-

ните дидактически принципи: нагледност; системност и последователност, съзнателност и активност, достъпност 
и индивидуалност, трайност. Дидактиката е дял на педагогиката, който изучава методите и формите на обучение. 
Дидактическите принципи в обучението и спорта са известни още от времето, откакто се правят първите стъпки за 
организирана тренировъчна и спортно-състезателна дейност. Тези принципи се основават преди всичко на добро 
взаимодействие между водещия и изпълняващите. Ще посочим най-важните дидактически принципи, приложими 
при занимания по кондиционна подготовка във всички възрастови групи:

Нагледност. На практика този начален принцип означава, че след словесното обяснение следва демонстра-
ция на разучаваното упражнение. С демонстрацията се цели занимаващите се да получат възможно най-точна 
представа за двигателното действие. В случаят, при принципа на нагледност освен демонстрацията е желателно 
да се ползват и нагледни материали. Такива могат да бъдат учебни филми или снимки и табла, характеризиращи 
предстоящото разучаване на двигателното действие или неговите отделни елементи;

Системност и последователност. Този принцип е свързан със системното последователно обучение и усъвър-
шенстване (разположени във времето) на физическите качества и техническото умение на занимаващите се. Освен 
това настоящият принцип е свързан и с планирането на тренировъчният процес, в неговата последователност; 

Съзнателност и активност. Реализирането на този принцип изисква занимаващите се да проявяват съзнателно 
отношение и активно участие във всички фази на учебно-тренировъчният процес – обяснение, разучаване, усъвър-
шенстване и успешно реализиране по време на състезания.

Достъпност и индивидуален подход. По отношение на кондиционната подготовка този принцип предявява спе-
цифични изисквания към спортният педагог. Използваните методи и средства трябва да бъдат съобразени с мо-
ментните възможности на занимаващите се. В случаите, когато се прецени е необходимо да се подхожда индивиду-
ално, с цел постигане на по-добър ефект в тренировъчните занимания. При този принцип трябва да се придържаме 
към дидактическите правила: – от лесното към трудното, от простото към сложното, от известното към неизвестното 
и т.н.

Трайност. В основата на този принцип, стои стремежа към получаване на трайни двигателни навици и умения, 
които обезпечават успешното участие на спортистите в състезателна дейност. Важно условие е непрекъснатото 
правилно повторение на различни двигателни действия. 

Направления, по които работи кондиционният специалист
● Най-важното направление на кондиционния специалист е свързано с непрекъснатото развиване и усъвър-

шенстване на основните физически качества на занимаващите се. Това се постига с използването на специализира-



241     СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

ни за тази цел методи и средства за подготовка.
● Подготвя (разгрява) групата спортисти, студенти или курсанти за предстоящото тренировъчно занимание. 

Разгряването условно има две части – общо и специално разгряване.
● Провежда последователна тренировъчна дейност за координация на движенията (координационни възмож-

ности) чрез средствата на кондиционната подготовка.
● Тренировъчна работа с изостанали в подготовката си спортисти.
● Периодичен контрол и оценка на физическите показатели. За тази цел се използват умело подбрани инфор-

мативни тестове (нормативи) за контрол, оценка и управление на спортната форма при проследяване на конди-
ционната подготвеност. Посредством периодическото и системно провеждане на спортно-педагогически тестове се 
контролира и оценява моментното състояние на измерваните физически качества. За по-голяма обективност на тази 
дейност е необходимо да се разработи и прилага нормативна таблица за оценка и контрол на физическите показа-
тели. По този начин и чрез приложението на достъпния и обективен сравнителен анализ при следващи тестирания 
става възможно обективно да се контролира и управлява спортната форма на занимаващите се. 

Тестовете за контрол и оценка имат важната функция, че чрез получените от тях резултати се дава възможност всеки 
спортист да сравнява своите собствени физически възможности и тяхното развиване във времето. От друга страна става 
възможно да се сравнят резултатите на всеки спортист с тези на останалите участници в тренировъчния процес. 

Подходящи (примерни) спортно – педагогически тестове за контрол и оценка  
на отделните физически качества 

● За гъвкавост – вертикален наклон.
● За отскокливост – скок на дължина от място или скок на височина от място (вертикален отскок).
● За бързина – 20 или 30 м, след стартиране от висок старт от място.
● За скоростна издръжливост – 10 пъти „совалково” пробягване на 20 или 30 м, със стартиране от място. Връща-

нето до изходно положение става с леко бягане.
● За обща издръжливост – бягане на 800 м след стартиране от висок старт.

Някои необходими изисквания при работата на треньора по кондиционна  
(физическа подготовка)

 Принуден съм да взема отношение по тази тема поради факта, че в последно време се нароиха твърде много ин-
тернет-кондиционни специалисти, които не притежават необходимата квалификация, не са лицензирани и на практика 
обезличават тази прекрасна специалност!

Като термин и значение „кондиционен треньор“ е комплексно понятие. Според мен това са най-универсалните 
специалисти в областта на спорта! Такъв специалист трябва да умее много неща, както и да има необходимия педа-
гогически подход: 

1. Да спазва дидактическите принци-
пи в подготовката, особено при занима-
ния с подрастващи!

2. Да използва упражнения, близки 
до характера на практикувания вид спорт. 

3. Да е запознат детайлно с методите 
и средствата на силовата, скоростно-си-
ловата, беговата и скокова подготовка.

4. Да може своевременно да конста-
тира и коригира допусканите грешки. 

5. Периодически да прилага тестове 
за контрол и оценка на физическите ка-
чества.

6. Необходимо е да умее да степе-
нува и дозира прилаганите упражнения 
според тяхната трудност и достъпност.

7. Не на последно място да прилага 
правилно „стречинг системата“, която 
почти отсъства във фитнесите и при си-
ловата подготовка.

8. Освен това, нещо много важно, 
което също е в полето на кондиционния 
треньор: да може да възстановява кон-
тузени или прекарали операция на опор-
но-двигателния апарат спортисти. Да 
провежда следоперативно лечение със 
средствата на кондиционната подготов-
ка, докато спортистът възвърне необхо-
димата си спортна форма и е подготвен 
за участие в официални състезания! 
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Основни методи, приложими в кондиционната подготовка
Известно е, че в учебно-тренировъчния процес прилаганите методи за кондиционна подготовка са много по-малко 

като брой, отколкото използваните тренировъчни средства. По-долу сме отразили някои традиционни методи, при-
ложими при занимания с кондиционна насоченост (фигура 3).

По принцип физическата (кондиционната) подготовка не е СБОР от упражнения, тя е СИСТЕМА от подходящо 
подбрани, съобразени с възрастта, нивото и периода на подготовка физически упражнения! В хода на учебно-трениро-
въчния процес тези упражнения трябва да бъдат степенувани според тяхната сложност и координация!



СПОРТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА ЗА СПОРТА
доцент д-р Стайко Цонев 

Национална спортна академия „Васил Левски“, tsonevsport@abv.bg

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 „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.

Assoc. Prof. Stayko Tsonev, PhD. SPORTOLOGY AS A SCIENCE OF SPORT

National Sports Academy “Vassil Levski”, tsonevsport@abv.bg

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.

Явлението „спорт“ е изключителен феномен, създаден от вида Homo Sapiens. Чрез своите външни прояви – спортни 
състезания, научни прояви, двустранни срещи, делови контакти спортът заема растящо присъствие в глобалното 

медийно пространство. Олимпизмът, като идеология и социална практика, е първият институционализиран ВДЪХНО-
ВИТЕЛ на глобалната идея за мирно политическо, социално, културно и научно сътрудничество, независимо от пол, 
раса, вероизповедание, политическа организация на държавата. В културата на различните народи по света са от-
белязани около 8000 социални дейности, които може да се включат в явлението спорт. От тях в Световната спортна 
енциклопедия са описани около 3000 (Liponski, W. 2003). 

Понятията „общество“, „социална реалност“ и „социално пространство“ са тъждествени понятия, чрез които се 
означава една социална система, конструирана от три елемента: 

– социални актьори (физически и юридически лица);
– социални взаимодействия между тях;
– социални общности и организации, които се създават на основата на тези взаимодействия.
Социалното пространство е нехомогенно пространство. То е разделено на отделни, обособени части, които прите-

жават собствена йерархия и принципи за регулиране на тази йерархия. Социалното пространство е място на сътрудни-
чество, на състезание, на конфликти, място на реализация на възможностите на социалния актьор.

В XXI век спортното пространство е също така една отделно обособена част, отделен сектор в социалното прос-
транство. Социалните актьори физически лица заемат основни социални статуси, като спортист, спортен треньор, спор-
тен съдия, спортен мениджър, спортен журналист и спортен фен. Социалните актьори юридически лица формират една 
йерархично изградена структура, която обхваща следните възходящо степенувани йерархични нива: спортен клуб, на-
ционална спортна организация, международна спортна организация, Международен олимпийски комитет. Олимпийската 
харта, съзнателно и доброволно приета от всички участници в международното олимпийско движение, регламентира 
отношенията между тях. В Международния олимпийски комитет членуват 206 държави и територии (https://www.olympic.
org/national-olympic-committees?q=ProtocolOrderFilter), а в ООН членуват 193 (/www.un.org/en/about-un/). Това превръща 
спортното пространство в най-мащабната, глобална социална мрежа и глобална неправителствена социална институция.

Този факт по необходимост поставя изискването за конструиране на една обща наука, която да изучава комплексно 
формите и функциите на проявление на явлението СПОРТ. Логично е тази наука да притежава свое, собствено наиме-
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нование. И това наименование e СПОРТОЛОГИЯ. Образува се от понятието „спорт“ и понятието „логос“ – т.е. наука за 
изучаване на спорта. По този модел се образуват и наименованията на редица модерни науки: психология – психе (душа) 
+логос – наука за изучаване на душата, геология – гео (земя) + логос – наука за изучаване на Земята, социология – социо 
(общ, общност) – наука за изучаване на обществото и т.н. Любознателният читател може да намери още много примери.

Мотото на модерните Олимпийски игри (www.olympic.org/the-olympic-motto) се състои от три латински думи: CITIUS – 
ALTIUS – FORTIUS (ПО-БЪРЗО – ВИСОКО – ПО-СИЛНО). За провеждане на едно легитимно спортно състезание е необ-
ходимо участието на всички от посочените социални статуси, но СПОРТИСТЪТ е така да се каже пръв между равните, той 
става носител на олимпийско отличие. Златният олимпийски медал е най-високата оценка за постиженията на спортиста. 
Във всеки следващ кръг от олимпийската надпревара, в съответствие с мотото на Олимпийските игри, победата се постига 
с по-високо постижение. И това определя повишеното внимание към подготовката на спортиста за спортното състезание.

Спортната наука като протоспортология
Понятието „спортна наука“ се появява в публичното пространство през втората половина на ХХ век. Предаване-

то по телевизията на големи спортни състезания – Олимпийски игри, световни и европейски първенства, повишават 
интереса към високи спортни постижения. Спортното постижение като основна цел на спорта за високи постижения и 
най-вече на професионалния спорт се превръща в елемент на една модерна технология на организация и управление 
на съвременния процес на спортната тренировка. Утвърдени класически науки намират приложение в спортното пости-
жение чрез своите теории, отработени научни методи и средства за въздействие.

Следните социални факти отбелязват продължителният процес на утвърждаване на спортната наука като са-
мостоятелна област на научното познание:

1958 година. В Париж се учредява International Council of Sport and Physical Education, който през 1982 г. променя 
своето име на International Council of Sport Science and Physical Education (https://www.icsspe.org/). Неговите основни 
цели са да поощрява международното сътрудничество в областта на спортната наука и телесното възпитание. 

От 1992 г. организацията започва публикуването на резултати от значими постижения в спортната наука два пъти 
годишно. Всеки сборник е посветен на отделна спортна наука и съдържа статии от автори с висок научен престиж. 
Определени са следните 10 области, за които се приема, че представляват основните научни дисциплини, формиращи 
основите на спортната наука. Това са спортна психология, физиология на спорта, анализ на спортни упражнения и 
контрол, спортна медицина, теория на спортната тренировка, спортна биомеханика, спортна педагогика, социология на 
спорта, философия на спорта, и история на спорта (SSR, 1992).

Същата година (1958) в Китай е създаден China Institute of Sport Science (www.ciss.cn/home/). Неговата изследо-
вателска работа се фокусира върху фундаментални и приложни изследвания в областта на спортната наука. Чрез 
повишаване приложението на технологични иновации, Институтът се стреми да заема челно място в развитието на 
световната спортна наука. 

1964 година. В университета Waseda (Япония, основан през 1882 г.) се въвежда специализацията „Спортна наука” 
в Департамента по образование (www.waseda.jp/top/en).

1972 година. В САЩ е акредитирана United States Sport Academy (ussa.edu). Тя предлага програми за бакалавър-
ска, магистърска и докторска степен в областта на спортната наука на студенти от над 60 страни. 

1994 година. На 8 ноември 1994 г. в София е учредена Българска асоциация по спортни науки. Нейни учредители 
са 62-ма учени в областта на спорта, сред които18 професори и 34 доценти, 14 доктори на науките и 40 доктори. За 
президент на сдружението е избран проф. д-р Петър Слънчев (Българска асоциация по…,1995).

1995 година. В Ница (Франция) е създаден European College of Sport Science (sport-science.org). – международна 
неправителствена организация с нестопанска цел с основни задачи да популяризира спортната наука и резултати от 
научните изследвания, като се обърне специално внимание на интердисциплинарни области на спортната наука и 
спортната медицина 

1996 година. На 23 и 24 февруари 1996 г. в сградата на Националната спортна академия е проведен Първия 
национален конгрес по спортни науки, организиран от Българската асоциация по спортни науки съвместно с Национал-
ната спортна академия и Министерството на образованието, науката и технологиите (Слънчев, П., 1996).

Относно понятието „спортология“
На 20 ноември 2020 г. в интернет търсачката Google откри за „Sportology” около 738 000 резултата, а за „Спорто-

логия“ – 3430 резултата. Понятието „спортология“ се появява в публичното пространство като коментарна рубрика във 
вестник Sacramento Union на 30 април 1920 г. (Sacramento Union (1920). Логичен е въпросът за смисъла на употребата 
на това понятие. В интернет страниците открихме някои типични примери за неговото използване.

Понятието „спортология“ като търговска марка (бранд)
На 20 януари 1944 г. излиза първият брой на Sportology Gallery Journal (https://www.jstage.jst.go.jp/browse/fiber/1/1/_

contents/-char/en) издание на Галерията Mizuno Sportology, в която са изложени исторически спортни облекла, произве-
дени от фирмата Mizuno, както и ценни спортни пособия, използвани от известни спортисти.

През 1989 г. понятието „спортология“ се появява в публичното пространство като бранд на издателството 
Sportology Publications (www.buzzfile.com/business/Sportology-Publications-715-735-3845).

Може да се посочат и други примери за фирми, които по-късно използват понятието като рекламна марка
Понятието „спортология“ като наука за изучаване на спорта

Приносът на проф. дн Михаил Бъчваров 
Професор дн Михаил Бъчваров (1935 – 2009) е един от най-изтъкнатите представители на българския спорт и на 

българската спортна наука. Участник в Олимпийските игри, 15 пъти балкански шампион и рекордьор в спринтовите и 
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препятствените бягания. Като треньор е подготвил 123 републикански шампиони и 7 рекордьори. Научен ръководител 
на 9 защитени доктората. Има над 200 научни публикации, от които 12 научни монографии и 10 научнопопулярни книги.

На 15 юни 1995 г. Българската асоциация по спортни науки (президент проф. д-р Петър Слънчев) организира дис-
кусия на тема „Спортни науки, спортна наука или спортология“, в която проф. Михаил Бъчваров чрез логични аргументи 
обосновава идеята за понятието „спортология“ като общо наименование на науките, изучаващи явлението „спорт” 
(Цонев, Ст., 1995). Тези аргументи са изложени в публикацията (Бъчваров, М.,1995).

В своя встъпителен доклад, изнесен на Първия национален конгрес по спортни науки (23 – 24.02.1996 г.) на тема 
„Миналото, настоящето и бъдещето на спортните науки“, проф. Михаил Бъчваров, в резултат на обстойния анализ на 
проблема обосновано доразвива своите аргументи за въвеждането на категорията „спортология“, като наименование 
на интердисциплинарната наука, която изучава социалното явление „спорт“ в разнообразието на неговите форми на 
проявление (Слънчев, П., 1996, с. 62).

Спортът в модерната епоха се отличава съществено от спорта в класическата епоха и ранния капитализъм. Диа-
лектическият анализ на развитието на промените в спорта от древността до наши дни установя следните качествени 
характеристики на модерния спорт: 

– секуларизъм: спортът се изгражда на светска, а не на религиозна основа;
– равенство: равни възможности за участие в състезание, при равни условия;
– професионализация: приемане на професионални статуси за спортиста, спортния треньор, спортния съдия, 

спортния мениджър, спортния журналист;
– рационализация: изменението и усъвършенстването на правилата и процедурите в съответствие с постижения-

та на науката и социалните промени в обществото;
– бюрократизация: изграждане на йерархична формална организация на спорта чрез формиране на следните 

йерархични нива: спортен клуб, Национална спортна федерация, Международна спортна федерация, Международен 
олимпийски комитет;

– квантификация: измерване и сравняване на спортните постижения и рекорди чрез регистриране, утвърждаване, 
записване и съхраняване на резултати от спортни състезания;

– институционализация: (1) основните социалните статуси и роли се превръщат в глобални социални институти, (2) 
спорта притежава независима, собствена система за социален контрол и лицензиране (вж. също Guttmann, A., 1978).

В XXI век модерният спорт от любителско занимание през свободното време се превръща в глобален сектор с 
нарастваща значимост в икономиката, масмедиите, публичните комуникации и политиката.

Спортологията като комплексна система
Тези характеристики на модерния спорт по необходимост привличат вниманието и интереса на широко разнообра-

зие от утвърдени науки и научни дисциплини. Спортологията, като наука за модерния спорт, се формира като уникална 
комплексна система, уникална комплексна наука, включваща множество интердисциплинарни науки, като елементи 
на системата, които са свързани чрез явлението спорт. Всяка от тях се различава по особения подход при анализа 
на поведението на отделните физически и юридически лица в спортното пространство. Спортологията следва да се 
разглежда като мрежа от тези взаимносвързани елементи и техните отношения. При анализ на определен социален 
проблем ще се активират необходими за неговото решаване елементи и съответните отношения между тях.

През втората половина на ХХ век и особено в XXI век интересът към спорта и спортното постижение нараства по-
ради бурното развитие на нови средства за социална комуникация – радио, телевизия, интернет. Процесът на изучава-
не, разбиране и подобряване на спортните постижения чрез прилагането на теорията, формите и методите на научното 
познание на утвърдени науки е продължителен процес, свързан с появата и развитието на нови интердисциплинарни 
(междудисциплинарни) области на научни изследвания. 

Появата и утвърждаването на една нова научна дисциплина преминава през следните няколко етапа:
1. Проява на засилен интерес от представители на утвърдена наука към приложение на теорията и методите на 

тази наука за изследване на проблеми в областта на спорта.
2. Обект на научни изследвания са отразени в публикации в специализирано научно списание на утвърдена наука.
3. Поява на специализирани монографии по определен интердисциплинарен проблем между спорта и утвърде-

ната наука
4. Създаване, изучаване и преподаване на интердисциплинарната научна дисциплина във висше училище или 

университет
5. Създаване на национална професионална организация по този научна дисциплина, която периодично провежда 

национални форуми.
6. Създаване на критична маса от учени, които създават международна научна организация по дисциплината, 

която провежда периодично международни форуми.
Появяват се и се развиват нови научни дисциплини, които сега достигат различно ниво на легитимност и про-

грамна институционализация. Докато през последните две десетилетия на ХХ век по-бързо развитие се наблюдава 
при научните дисциплини, свързани с физическите лица в спортното пространство, то през 20-те години на XXI век се 
отбелязват поява и развитие на научни дисциплини, свързани със стопански и нестопански организации. В следващата 
таблица са посочени наименованията на интердисциплинарни науки, които се свързват повече с изучаването на физи-
чески лица и юридически лица (социални организации). 

Тези интердисциплинарни спортни науки, които формират спортологията като комплексна наука, се намират в раз-
лична степен на институционално развитие. Ще посочим примери за някои от тях, които са преминали горепосочените сте-
пени на развитие и са достигнали нивото за създаване на международна, неправителствена, професионална организации
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Пример: спортна психология
Създателят на модерните Олимпийски игри барон Пиер дьо Кубертен (1863 – 1937). в своето слово, произнесено 

на Парижкия конгрес през 1894 г., възобновява тезата на елинския олимпизъм, че човешкото същество се състои от 
три части – тяло, дух и характер, че „характерът далеч не се формира от духа, той се формира предимно чрез тялото. 
Ето това е, което древните са знаели и което ние трудно възприемаме”. 

На Петия олимпийски конгрес, проведен в Лозана през 1913 г., се обръща специално внимание на необходимостта 
от привличането на науките психология и физиология в процеса на подготовката на спортиста за по-високи постиже-
ния, особено след големия интерес към неотдавна проведените Олимпийски игри в Стокхолм през 1912 г. По-късно 
Кубертен отбелязва значението на конгреса в Лозана като момента на „раждането на спортната психология“ (www.
olympic.org/lausanne-1913-olympic-congress).

Психологията на спорта е първата интердисциплинарна наука, която отговаря на призива на Кубертен, защото 
спортното постижение е постижение по-скоро на човешкият ДУХ, отколкото на човешкото ТЯЛО. Така Coleman Griffith 
(1893 – 1966) през 1923 г. чете цикъл лекции „Психология и спорт“, а през 1925 г. създава и развива първата лабо-
ратория по спортна психология в Университета на Илинойс. Освен това той публикува монографиите The Psychology 
of Coaching (1926) и The Psychology of Athletics (1928). Приема се, че това са първите научни публикации по спортна 
психология (Madhushani, A., (2012). За съжаление, както и при всяка иновация усилията му не получават необходимата 
подкрепа (Kremer, J., A. Moran (2008).

През 1965 г. в Рим се провежда Първият конгрес по психология на спорта и се учредява International Society of Sport 
Psychology. А през 1970 г. се появява и първото научно издание – International Journal of sport Psychology (www.issponline.org/).

Разпространението на спорта сред населението на планетата повишава броя на спортните психолози, както и тяхното 
обединяване в голям брой международни, континентални и национални общества. The Association for Applied Sport Psychology 
(appliedsportpsych.org) е основана през 1985 г. Това е международна, мултидисциплинарна, професионална организация с 
почти 3000 консултанти и професионалисти по спортна психология в над 50 страни по света. Те работят със спортисти, 
треньори, неспортни изпълнители (танцьори, музиканти), бизнес професионалисти и тактически професии (военни, пожар-
никари , полиция), за да бъдат в душевна хармония по време на критичните ситуации от тяхната професионална дейност 



247     СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

Особен интерес към спортните психолози се проявява от американската армия. Тя е най-големият работодател на 
спортни психолози в страната. В условията на военни действия спортните психолози (наричани специалисти за пови-
шаване на ефективността, или СПЕ) помагат на войници, на техните семейства, на граждани, за справяне с актуални 
стресови ситуации (Voelker, R., (2012). 

Пример: спортна психиатрия
International Society for Sports Psychiatry (sportspsychiatry.org) е международна, неправителствена, професионална 

организация, учредена през 1994 г., за развитие на специалността спортна психиатрия. Основната цел на тази орга-
низация е да пренесе науката и практиката на психиатрията в спортното пространство, така че спортната тренировка 
и спортното състезание да се провеждат в условията на взаимно разбиране и зачитане на човешкото достойнство.

Организацията си поставя следните основни цели: 
– диагностициране и лечение на психични разстройства при спортисти; 
– обучение и сътрудничество с клиницисти в дисциплината спортна психиатрия; 
– разпространение на знания за психичното здраве в спорта и в живота; 
– насърчаване на справедливостта в спорта;
– интегриране и общуване с други области на медицината.
Организацията провежда обучение за придобиване на необходими знания и издава документ за правоспособност 

за практикуване на професията.
Пример: спортен мениджмънт

Докато спортистът е манифестираният образ на спорта, то спортният мениджър е латентният образ, който внася 
ред във взаимодействието между социалните актьори в спортното пространство. 

World Association for Sport Management - WASM (wasmorg.com) е учредена на 27 април 2012 г. с участието на пред-
ставители (по двама) на съществуващите 6 регионални асоциации по спортен мениджмънт. Процесът на появата на 
тази световна неправителствена професионална организация продължава повече от 15 години. Първо е учредена North 
American Society for Sport Management (NASSM) през 1985 г., а след това European Association for Sport Management 
(EASM) в 1993 г. и Sport Management Association of Australia and New Zealand (SMAANZ) през 1995 г. По-късно се 
създават Asian Association for Sport Management (AASM) през 2002 г., Asociacion Latinoamericana de Gerencia Deportiva 
(ALGEDE) в 2009 г. и African Sport Management Association (ASMA) в 2010 г. Сред основните цели на асоциацията е 
разширяване на глобалното развитие на спортния мениджмънт чрез повишаване на знанията и уменията както и на 
социалната ефективност и отговорност на професията спортен мениджър.

Българска асоциация по спортни науки е организацията, която учредиха учените в спорта. - Спорт&Наука, 49 
(2), 1995, - 53-57.
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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 курсантски години до момента на формиране на младия 
лидер. Може сполучливо да се реализира и във формите на спортна дейност. Целта на изследването е да се 
проучат общо- теоретичните основи на лидерството и лидерската подготовка и да се разкрият възможностите 
за развиване на лидерски качества и формиране на умения в спортната дейност. Поставени са задачи за изследване 
на общотеоретичните основи на лидерството, проучване на научно-изследователската работа в областта на 
спортното лидерство и разкриване възможностите на спортния педагог за лидерска подготовка на учениците и 
курсантите. В изследването са проучени наши и чужди автори, работили по проблема на лидерството в малките 
групи, като е използван главно теоретичният анализ за обсъждане на мненията и изказваните становища. 
Резултатите от изследването позволяват да се посочи, че спортната дейност в училищата предоставя чудесни 
възможности за лидерска подготовка. Част от задачите, които могат да се поставят на обучаемите, са свързани 
с изпълнение на организационни, информационни и социални функции. Те следва да се изпълняват индивидуално и в 
екип. Изводите, които правим, са, че обучението в лидерство е сложен процес, зависещ от множество фактори. В 
нашата страна няма задълбочени изследвания на лидерската подготовка в учебно-тренировъчната и спортната 
дейност по физическо възпитание и спорт, докато в САЩ, Русия и Англия се работи целенасочено. Учебно-
тренировъчните програми по спорт позволяват на спортните педагози да организират и провеждат обучение по 
лидерство в учебно-тренировъчната и спортно- състезателната дейност. Провеждането на лидерско обучение в 
учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност изисква изготвяне на подпрограма с точно определени 
цел, задачи, съдържание, форми и методи. 

Ключови думи: лидерство, лидерска подготовка, учебно-тренировъчна дейност, спортно- състезателна 
дейност.

 LEADERSHIP TRAINING OF STUDENTS AND CADETS IN THE COURSE OF SPORTS ACTIVITY
Prof. Simeon Yordanov, DSc, NSA „V. Levski“, barrut@abv.bg

Assoc. Prof. Evgeni Yordanov, PhD, Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Department of Sports, evgenibar@abv.bg

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. The PURPOSE of the research is to study the general theoretical foundations of leadership and leadership training, 
and to reveal the opportunities for developing leadership qualities and sport skills. Tasks are set for research of the general 
theoretical bases of leadership, studying the research work in the field of sports leadership and revealing the possibilities 
of the sports pedagogue for leadership training of students and cadets. The study examines the research of Bulgarian and 
foreign authors who have worked on the problem of leadership in small groups, using mainly theoretical analysis to discuss the 
expressed opinions. From the results of the study a conclusion can be made that sports activities in schools provide excellent 
opportunities for leadership training. Some of the tasks which can be assigned to students are related to the implementation 
of organizing, informative and social functions. They should be performed individually and in a team. The conclusions we can 
draw are that leadership training is a complex process which depends on many factors. In our country there is no in-depth 
research done on leadership training through activities in physical education and sports, while in the United States, Russia and 
England, work on the topic has been done purposefully. Training programs in sports allow sports educators to organize and 
conduct leadership training together with physical education and competitive sports training. Conducting leadership training 
together with physical education and competitive sports training requires the preparation of a sub-program with specific goals, 
objectives, content, forms and methods.

Key words: leadership, leadership training, education and training, sport competition training.

Въведение 
Членството на нашата страна в НАТО и Европейския съюз поставя високи изисквания към подготовката на лидери 

в областта на бизнеса, икономиката, военното дело и други сфери на обществено-икономическия живот. По наше мне-
ние тази подготовка следва да започне целенасочено още от ученическите години и да продължи през студентските и 
курсантски години, до момента на формиране на младия лидер. Тя може да се реализира и във формите на спортна 
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дейност. Предполагаме,че задълбоченото проучване на проблема за лидерството и лидерската подготовка ще позволи 
да се разработим научнообоснована методика за експериментална работа в спортна дейност. 

Цел, задачи и методика на изследването
Цел на изследването. Да се проучат общотеоретичните основи на лидерството и лидерската подготовка, както и 

да се разкрият възможности за развиване на лидерски способности в спортната дейност.
Задачи: 1. Изследване на общотеоретичните основи на лидерството.
2. Проучване на научноизследователската работа в областта на спортното лидерство.
3. Разкриване възможностите на спортния педагог за лидерска подготовка на учениците и курсантите.
 Методика: За реализиране на поставената цел и задачи са проучени наши и чужди автори, изследвали проблема 

на лидерството в малките групи. Използван е главно теоретичен анализ за обсъждане на мненията и становищата на 
авторите.

Предмет на изследването са теоретичните основи на лидерството, а обект –възможностите на спортния педагог 
да реализира лидерска подготовка в спортната дейност с ученици и курсанти.

Обсъждане на проблема
Прегледът на литературата по темата показа, че между научните работници няма единство по определението 

на понятието „лидерство“. Обобщавайки различните становища, стигнахме до заключението, че то е феномен на гру-
повата динамика. Лидерството е процес, чрез който определен индивид мотивира, мобилизира и води след себе си 
група хора. Изследва се от научните дисциплини политология, психология, социология, етика, теория на социалното 
управление, история. 

Политологията разглежда лидера, първо, като индивид с най-силно изразени „полезни“ качества, благодарение 
на които дейността му се оказва най-продуктивна и служи за образец и своеобразен еталон за останалите членове на 
общността ;и второ, като лице, на което групата (общността) признава правото да взема значими решения от гледна 
точка на груповия интерес. Авторитетът на лидера се основава на способността му да сплотява и обединява групата, 
за да постигни нейните цели.

Социалната психология определя лидерството, като феномен на груповата психика. Лидерът е лицето с безспо-
рен авторитет на групата и е способен да повлияе на поведението на останалите в името на общата им дейност. 

В исторически план обяснението на лидерството започва от харизматичната теория за „великата личност“, „роде-
ния лидер“ и вродените качества и способности. Други теории обясняват поведението на лидерите и са наречени пове-
денчески теории. Трета група значими теории са ситуационните, според които ситуационните фактори детерминират 
типа лидерство чрез ситуационните фактори.

Теорията за „великата личност“ разглежда широк кръг характеристики, които определят ефективния лидер. Спо-
ред някои автори (Bird, 1940) те са 79 на брой, като най-значимите между тях са физическата привлекателност, висока-
та интелигентност, активност, решителност, самочувствие и др.

Поведенческите теории (Bird, 1940) извеждат на преден план три лидерски стила: авторитарен, демократичен и 
либерален.

Ситуационните модели за лидерство са опит за съчетаване на личностните качества и поведението на ръководи-
теля от една страна и характеристиките на ситуацията от друга.

Има автори (Fiedler, 1964), които разглеждат лидерството като междуличностно влияние. Те идентифицират три 
променливи (фактори), както следва: отношенията лидер – член; определеност на задачата; позиционна власт. Тези 
три променливи се комбинират помежду си и образуват благоприятна среда, която създава условия за успешно ли-
дерско поведение.

В началото на новия милениум ситуативните теории за лидерството (Карастоянов, 2002) отстъпиха място на нова 
модификация на концепцията за харизматичния лидер. Според нея харизматичният лидер бива два типа: транзакцио-
нен и трансформационен.

Интерес за спортните педагози представлява обучението по лидерство в БА и военните учебни заведения (Ак-
селрод, 2002; Бучков, 2003; Карастоянов, 2002 ), където лидерската подготовка се разглежда във взаимовръзка с ака-
демичната, военната и физическата подготовка. Обучението на курсантите се сравнява, взаимствайки от модела за 
подготовка в Американската военна академия „Уест пойнт“, с трикрако столче, на което трите крака са: академичната, 
военната и физическата подготовка, а седалката е лидерската подготовка. Проучването на спортното лидерство в 
българската специализирана литература показва, че с този научен проблем са се занимавали ограничен брой научни 
работници. Известен е експеримент (Томова, Д., Р. Русев; Томова, 2002), при който се проучва влиянието на екипната 
работа върху взаимоотношенията на учениците от ІV клас в уроците по лека атлетика и ефективността на обучението. 
Целта на работата в екип и приложението ѝ се основават на непрекъснатото съревнование между екипите за призово 
крайно класиране. Всеки екип с помощта на учителя избира свой лидер, чиито функции не се дискутират в публика-
цията.

Проблемът за спортното лидерство представлява интерес за научните работници и специалисти по спортна пси-
хология (Джамгаров,1983; Кричевский,1985). Спортният отбор се разглежда като сложна социална система, способна 
в по-голяма или в по-малка степен да се самоорганизира и самоуправлява. Оптималното развитие на лидерските про-
цеси, определената диференциация на лидерската роля могат да повишат или да снижат способността на системата 
за организираност и последователност в действията.

Спортният лидер (Джамгаров, Румянцева,1983) е всеки спортист и спортен отбор, заел водещо, лидерско място 
в класирането на проведено спортно състезание. Заемането на първо място е същественият признак за лидера и 
лидерството в малката група, което спомага за установяване на доминиращо въздействие над другите членове на 
екипа (отбора).
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Лидерството в спортната група отразява отношенията между ръководителя и подчинения, йерархията в отбора, 
влиянието на един член на отбора над друг и стойността на приемане или отхвърляне на това влияние. Структурата на 
лидерството може да се разглежда в определен смисъл, като структура на техните вътрешногрупови, междуличностни 
отношения, т.е. като рангова зависимост между нейните членове. Ранговата организация на членовете на спортната 
група представлява структура на междуличностните взаимоотношения. Същевременно първи ранг, получен при избо-
ра, определя статуса на лидера. Полученият ранг от спортиста в спортния отбор отразява в известен смисъл неговия 
статус във властта. Колкото по-висок статус има спортистът, толкова с по-голяма власт ще разполага. Следователно 
ранговата зависимост има две страни: едната отразява вътрешните отношения в отбора, а другата – структурата на 
отношенията по признака на властта.

Основанията, по които може да се построи ранговата организация на лидерството на спортистите (Уманский,1977) 
от отбора, са шест: социална насоченост на групата; подготвеност на групата; организираност; интелектуална под-
структура; емоционална подструктура; волева подструктура. Основните признаци, по които следва да се структурира 
лидерството в спортната група, са целта и задачите на спортната дейност.

В нашата научноекспериментална работа се придържаме към постановката за трите лидерски функции – органи-
зационна, информационна и социална. Организационната функция съдържа следните елементи: формулиране на цел; 
организация за вземане на решения; планиране на пътищата;, начините и средствата за реализиране на актуалните 
(ситуативни) и перспективни цели на групата.

Информационната функция на лидерството предполага събиране, преработка и съхраняване на информация и 
своевременно осведомяване членовете на групата (отбора). Тази информация съдържа сведения за актуални и след-
ващи задачи. Лидерът запознава своите съекипници с възможностите и потребностите на групата. Съобщава за раз-
пределението на ролите, задълженията и отговорностите за реализиране на предстоящата дейност. Предлага също 
аналогична информация за съперниците. Лидерът е централен източник за информация и същевременно получава 
обратна връзка от съотборниците си.

Социалната функция отразява различните управленски въздействия на лидера, насочеността за формиране и 
възпитание на социално значими норми, правила, навици и умения у съотборниците. В процеса на лидерската подго-
товка лидерските функции в спортната дейност могат да се изпълняват от отделни членове на групата, а не само от 
един неин представител. Основание за тази постановка дава концепцията за „разсеяния“ лидер (Джамгаров, Румян-
цева,1983; Уманский, 1977), същността на която се състои в това, че всеки член на групата може да поеме ролята на 
лидер в конкретна ситуация. 

При определяне на типа и стила на спортния лидер се използва личностният подход. При него се предлагат 
три лидерски стила (Левин, Леппит,1938): демократичен, авторитарен и анархичен. Демократичното ръководство се 
характеризира с висока честота на груповата дейност, малка зависимост от лидера и незначителен брой недоволни 
членове на групата. Демократичният стил е най-подходящ за ръководство на малка спортна група. Лидерът демократ 
се съветва със съотборниците си. Заставя ги да проявяват инициативност и активност в спортно-състезателната дей-
ност. Вслушва се в тяхното мнение и аргументи. Обсъжда задачите в групата и се съобразява с мнението ѝ и ръководи 
колегиално. Авторитарният лидер (Bird, 1940; Thibaut, Kelley,1959) въвежда строга организация и твърда дисциплина 
в групата. Поставя много задачи и не се вслушва в мнението на колегите си. Не организира дискусии, налага своето 
мнение и не информира за настъпващи промени и новости.

Най-слабо ефективен е либералният лидерски стил. Лидерът не се намесва в дейността на групата и ръководи 
на принципа „прави каквото искаш и както искаш“. Не е взискателен и настойчив за изпълнение на задачите. Приема 
всички предложения от членовете на групата и избягва противопоставянето и конфликтите.

В днешно време спортните педагози следва да са „мултипликатори“, т.е. обучители, които подпомагат и контро-
лират процеса на овладяване на знанията и уменията от учениците и курсантите. Трябва да работят за засилване на 
творческата им самостоятелност и повишаване на техните възможности за самоанализ, самоконтрол, самооценка, 
целева саморегулация и самоусъвършенстване. В унисон с тези постановки са и нашите усилия за проучване на въз-
можностите за обучение в лидерство на учениците от гимназиалната степен и курсантите.

Учебните програми по спорт предоставят необходимите условия за новаторство и творчество на спортния педагог 
в учебния процес. В гимназиалната степен в тях се поставя задача за формиране умения за работа в група. Това е 
много добра предпоставка за обучение на учениците и в лидерство.

Реализирането на лидерска подготовка изисква от спортния педагог добра предварителна организация и опре-
деляне на дейностите, които следва да бъдат осъществени в учебно- тренировъчния процес. Те могат да бъдат фор-
мализирани в отделна подпрограма, която да има обособена цел, задачи, тематика и организационно-методически 
указания, подчинени на обучението. Започването на обучението по лидерска подготовка изисква от спортния педагог, 
да има знания за теоретичните основи на лидерството и конкретно за спортното лидерство. Неразделна част от негова-
та подготовката е проучването на междуличностните отношения в паралелката, класа, взвода, ротата, спортния отбор. 
На базата на собствените си наблюдения той трябва да оцени лидерските възможности на учениците (курсантите) и 
да определи формалните лидери. За да провери доколко неговата оценка съвпада с мнението на обучаемите, може да 
проведе социометрично изследване с цел запознаване с неформалните лидери. Цялостната дейност за организира-
нето и провеждането на обучението по лидерство следва да стане в тясно сътрудничество със специалист психолог.

Следваща стъпка в по-нататъшната работа на спортния педагог е конкретизацията на задачите и формите в учеб-
но-тренировъчната и спортно-състезателната дейност. За учениците от XI и XII клас (курсантите) могат да се включат 
следните задачи: организация и провеждане на загрявка и заключителна част на тренировка; провеждане отделни 
части от основната част на урока (тренировката); проверка и оценка на физическата подготвеност на учениците (кур-
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сантите); изпълнение на функциите на помощник-треньор, треньор, водач и съдия и др. След определяне на учениците 
(курсантите) лидери спортният педагог им поставя непосредствените задачи и провежда инструктаж за предстоящия 
урок (тренировка). По време на инструктажа той ги запознава с целта, задачите и организацията. Проверява техните 
знания и умения по конкретните въпроси, отнасящи се до тяхната непосредствена дейност. Поставя им задания за 
самостоятелна подготовка по теоретични и практически въпроси. Съгласно теорията за „разсеяния лидер“ учителят 
трябва да работи с презумпцията, че всеки ученик при определени обстоятелства ще изпълнява лидерски функции. 
Следователно по време на лидерската подготовка в учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност спорт-
ният педагог поставя лидерски задачи на всички ученици (курсанти) от групата (отбора).

Основните методи, които се използват в урочната дейност при обучението в лидерство,  са групов, състезателен 
и индивидуален.

Преди и през време на обучението по лидерство педагогът провежда често беседи с учениците (курсантите), 
като се стреми да ги мотивира за съзнателно и активно участие в учебно-тренировъчната и спортно-състезателната 
дейност. Като примери могат да бъдат посочени някои спортисти, станали изтъкнати лидери в области от обществе-
но-политическия и икономическия живот, военното дело и др. Такъв пример от българската действителност са животът 
и дейността на генерал-полковник Владимир Стойчев – състезател по конна езда, председател на Българския олим-
пийски комитет и член на Международния олимпийски комитет. В световен мащаб: Арнолд Шварценегер – културист; 
филмова звезда и губернатор на най-големия американски щат Калифорния. Генерал Патън – командващ на 3-та аме-
риканска армия по време на Втората световна война, постигнал изключителни военни победи, състезател по модерен 
петобой с класиране на 6-о място на Олимпийски игри.

Използвайки „харизматичната“” теория за лидерството спортният педагог следва да възпитава учениците (курсан-
тите) като бъдещи победители и всеки от тях да се готви за победител в спортната дейност и живота. В обучението по 
лидерска подготовка се използва комплексен личностен подход. Наред с развиването и усъвършенстването на физи-
ческите качества, формирането на двигателни умения и навици се възпитават и важни личностни качества. По-важните 
от тях са увереност в собствените сили, чувство за собствено достойнство, самостоятелност, колегиалност, трудолю-
бие, взискателност, принципност, настойчивост, енергичност, справедливост и др.

Самостоятелната работа е една от формите за лидерска подготовка, която спортният педагог следва да използва 
много често в учебно-възпитателния процес. Едни от най-важните задачи, които се поставят на учениците (курсантите), 
се отнасят до: личната им физическа кондиция, правилното телодържание, хармоничното развитие на тялото, подго-
товка за провеждане на части от тренировката и др.

Особено благоприятни възможности за лидерска подготовка предоставя обучението в заниманията по туризъм. 
Могат да се поставят следните задачи за подготовка на обучаемите по организацията и провеждане на туристически 
походи: предложение за маршрут, ориентиране по местни предмети, ориентиране с компас и карта, оказване на доле-
карска помощ, изготвяне на планинска застраховка, осигуряване на транспорт до изходния и от крайния пункт на похо-
да и др. По време на похода участниците изпълняват ролята на планински водачи на отделни участъци от маршрута. 
Особено внимание се отделя на екипното лидерство. Групата се разделя на 2 – 3 екипа, които решават колективно 
стоящите проблеми.

Спортната дейност в училище предоставя чудесни възможности за лидерска подготовка. Една част от задачите,-
които могат да се поставят на обучаемите, са свързани с изпълнение на организационни, информационни и социални 
функции. Те следва да се изпълняват индивидуално и в екип. Могат да бъдат поставени следните задачи за изпъл-
нение: запознаване с спортния календар; изготвяне на наредба за първенство на паралелката, класа и училището, 
взвода, ротата, спортния клуб; изготвяне на програма за състезание; придобиване на знания и умения за теглене на 
жребий и провеждане на техническа конференция; подготовка на контестация /жалба/; осигуряване на медицинска 
застраховка и др. 

Изводи 
 1. Обучението в лидерство е сложен процес, зависещ от множество фактори. Като основни лидерски теории 

можем да посочим поведенческата и ситуативната теория, както и теорията за харизматичната „велика личност“ и 
„родения лидер“. В практиката са се наложили следните лидерски стилове: демократичен, авторитарен и либерален, а 
от функциите – организационна, функционална и социална.

2. В нашата страна няма задълбочени изследвания на лидерската подготовка в учебно- тренировъчната и спорт-
ната дейност по физическо възпитание и спорт, докато в САЩ, Русия и Англия се работи целенасочено. 

3. Учебно-тренировъчните програми по спорт позволяват на спортните педагози да проявяват творчество и но-
ваторство. Това им дава възможност да организират и провеждат обучение по лидерство в учебно-тренировъчната и 
спортно-състезателната дейност.

4. Провеждането на лидерско обучение в учебно-тренировъчната и спортно- състезателната дейност изисква из-
готвяне на подпрограма с точно определени цел, задачи, съдържание, форми и методи. 

 Препоръки за практиката 
1. Да се разработят, експериментират и внедрят, научнообосновани програми за лидерска подготовка в учеб-

но-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на учениците и курсантите.
2. Запознаване на участващите в научни конференции спортни педагози с методите и организацията на научните 

изследвания на лидерската подготовка.
3. Провеждане на педагогически експеримент за лидерска подготовка на ученици от IX – XII клас в СОУ в опреде-

лени за целта училища.
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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-големия 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 прилагане 
на иновативни методи, средства и подходи в тренировъчния процес, както и на ефекта от тяхното прилагане.

Ключови думи: съвременни тенденции, бойни изкуства, бойни спортове.

Anzhelina Yaneva, prof. PhD, Assoc. Prof. Ivaylo Prokopov, PhD. INNOVATIONS IN MARTIAL ARTS 
TRAINING 

Abstract: Sofia University “St. Kl. Ohridski”, nji@abv.bg, iprokopov@gmail.com 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. odern 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.

Key words: contemporary trends, martial arts, martial sports. 

Въведение
Съвременният спорт е многостранно обществено явление и сфера на човешката дейност, която се характеризира 

със специализирана система от средства, способи и форми на двигателна дейност.
Физическото възпитание и спортът са мощен инструмент за положителна промяна и преодоляване на проблемите, 

свързани с понижаването на здравословно състояние на съвременния човек, които са в основата, и създават предпос-
тавки за възникване и развитие на едни от най-разпространените заболявания, като сърдечносъдови, респираторни, 
психологически разстройства, поражения върху опорно-двигателния апарат и др.

Бойните спортове не са толкова разпространени, както колективните и индивидуалните спортове, но те добиват 
все по-голяма популярност сред младите хора. Този процес стартира в началото на ХХ век, когато западният свят от-
крива, от една страна, красотата, а от друга, бойната мощ на източните бойни изкуства. Едно от основните преимущест-
ва на тези бойни изкуства е възможността да се осъществяват схватки от типа „слаби срещу силни“ и така тези бойни 
изкуства/спортове се разпространяват и сред жените, които в същото време остават елегантни и женствени [1, 2].

Учебно-тренировъчната дейност по-бойни спортове в началото на тяхното разпространение в България включва 
две основни направления: технико-тактическа и философска подготовка. В съвременното си развитие и в крак с древ-
ните принципи на джудо, а именно – сейриоку дзеньо (максимална ефективност с минимално усилие) и джита киоей 
(взаимно благополучие и полза), учебно-тренировъчната практика по даден вид спорт инкорпорира в себе си елементи 
от различни бойни изкуства с цел оптимизиране на учебния процес.

Изложение
Оптимизацията на учебно-тренировъчния процес е необходима и съобразно все по-завишените изисквания на 

трениращите по отношение на комплексното развиване на физическите качества и функционалното състояние на прак-
тикуващите бойни спортове. Въпреки това все още няма единна система за обучение, която да служи на треньорите 
и инструкторите като индикатор при планирането и подготовката на специфични тренировъчни натоварвания. Съще-
временно се въвеждат нови системи за контрол и мониторинг на физиологичните показатели, което, в съчетание с 
отчитане на изпълнените тренировъчни натоварвания, позволява да се посочи текущото ниво на физическа подготовка 
и в същото време да се приспособят тренировъчните натоварвания към спортния потенциал на конкретния спортист.

Друго изключително бързо развиващо се направление в бойните спортове е процесът на възстановяване на спор-
тистите. Този процес е от изключително голямо значение както за спортните среди, така и служителите от системата 
на МО и МВР.

Все по-често се прибягва до употреба на нетрадиционни методи на възстановяване за сметка на медикаментозни-
те. Колкото по-бързо се възстановяват практикуващите от отпадните продукти и травмите, толкова по-бързо се достига 
до върхови резултати [3, 4].
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Организация на изследването
Целта на настоящото научно изследване е да се установи инкорпорирането на иновационни практики в учеб-

но-тренировъчния процес по бойни спортове.
Задачите, които се поставиха, са:
Проучване нагласите на треньори по бойни спортове за включване на иновативни методи и средства в учебния 

процес.
Анализ на разпространението на иновации по бойни спортове.
Проучване информираността на треньорите за иновативните методи и средства и тяхното използване.
Хипотеза на изследването – Предполага се, че прилагането на иновативни подходи в учебно-тренировъчния 

процес по бойни спортове добива все по-голяма популярност и води до завишен интерес от страна на практикуващите 
бойни спортове.

За постигане на изследователските задачи се направи анкетно онлайн проучване сред 21 треньори и 52 спортисти 
по джудо, самбо, ММА и карате от България, Италия и Германия.

Анализ на изследването
От проведената онлайн анонимна анкета бяха анализирани данните и посочените от респондентите отговори. 

При треньорите се оказва, че повече от 50% от анкетираните са с над 25-годишен треньорски стаж и само 10% са със 
стаж до 5 години, което показва висок професионален опит и знания в бойните изкуства. При практикуващите бойни 
спортове процентен превес с 65% заемат анкетираните, които практикуват съответния вид спорт от 3 до 5 години; 25% 
са практикуващите между 5 и 8 години и 10% са тези, които практикуват повече от 10 години бойни спортове. Практи-
куването на бойни изкуства на повече от 3 години показва, че те имат опит в състезания, борби и рандори, което сочи, 
че имат боен опит и познания в правилознанието, етикета и моралните устои на боеца. На въпроса „С колко бойни 
изкуства/спорта сте се занимавали?“ отговорите са дадени на фиг. 1. Сравнително висок процент (53%) отговарят, че 
са практикували две бойни изкуства, което се отдава на желанието им за усъвършенстване на спортно-техническите 
умения. Голям е и броят на анкетираните (41%), практикували само едно бойно изкуство, а само 6% от тях са практи-
кували повече от два вида бойни спортове, което в повечето случаи означава, че са отдадени на бойните изкуства и че 
искат да разкрият тайните им не само като техника, но и като дух и философия.

Фиг. 1. С колко бойни изкуства/спорта сте се занимавали?

На въпроса „Какви са нагласите ви за включване на иновативни методи и средства в тренировъчния процес?“ 
анкетираните отговарят, че са напълно съгласни с необходимостта от включване на иновации в тренировъчния процес 
(72%). Все пак 12% смятат, че иновативните методи и средства трябва само частично да бъдат включени, а 16% не 
могат да преценят (фигура 2). 

Фиг. 2. Нагласи за включване на иновации в учебно-тренировъчния процес

На въпроса „Какви иновации използвате?” разпределението по спортове е представено в таблица 1.
От разпределението на резултатите по спортове става ясно, че практикуващите карате се придържат най-близко 

до традиционните средства за тренировка, следвани от трениращите самбо. От друга страна практикуващите джудо 
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най-ефективно използват многообразни и иновативни методи и средства, като резерви имат предимно към модифика-
цията на спортно-състезателните техники.

Следващият въпрос от анкетното проучване е с отворен отговор и цели да проучи насоките за промяна на учеб-
но-тренировъчния процес с цел постигане на по-голям интерес у практикуващите. Въпросът, който е поставен, е след-
ният: „Какви промени в тренировките смятате, че ще се отразят благоприятно на учебния процес?“ 

Прави впечатление, че получените отговори не са в много и различни направления. Ако може грубо да се обобщят, 
резултатите, представени на фигура 3, ще изглеждат така:

Немалък брой от анкетираните (38%) смятат, че голяма част от времето за тренировки трябва да е с практическа 
насоченост за усвояване на умения и компетенции, които да служат за самоотбрана в реални условия. Повече от по-
ловината от анкетираните (51%) смятат, че не трябва да се спазват съдийските правила при рандори и яко соко гейко 
(свободни срещи), за да може да се постигне по-голяма атрактивност в схватките. Повече от една трета от анкетира-
ните (35%) биха се радвали на включване на повече бойни и/или забранени техники. 

Таблица 1. Иновации в обучението

Общият брой анкетирани надвишава 100% поради факта, че анкетираните имат възможност и са дали повече от 
един отговор, което дава перспектива за различна интерпретация на резултатите, но в повечето случаи са в полза на 
свободните двубои без правила.

На въпроса „Използвате ли електронни платформи за дистанционно обучение и ако да,  какви?“, 83% от анкети-
раните отговарят положително, 10% не използват електронните платформи като обучително средство и 7% отговарят, 
че ги използват само при необходимост. 

Фиг. 3. Промени в тренировъчния процес
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Фиг. 4. Използване на електронно/                                Фиг. 5. Използван вид електронна  платформа  
дистанционно обучение и тренировка                                                           за обучение и тренировка

Около половината от анкетираните (45%), дали положителен отговор, използват You Tube канали и страници, 35% 
използват ZOOM платформата за обучение, обмяна на опит или демонстрации на живо. (фиг. 4)

Най-малък е процентът (20%) на тези, които използват различни социални мрежи и приложения, като Face book, 
Messenger и др. (фиг. 5)

Заключение
Прилагането на различни иновативни методи и средства в учебно-тренировъчния процес с цел повишаване на ин-

тереса и увеличаване на ефективността на физическата и технико-тактическата подготовка на спортистите допринася 
за развитието на треньорската дейност на едно по-високо равнище както от методична, така и дидактична гледна точка.

Макар че повече от половината от анкетираните смятат, че не трябва да се спазват съдийските правила и да се 
включат повече бойни и/или забранени техники, т.е. да се провеждат под формата на свободни двубои без правила, не 
трябва да се допуска този начин на обучение, тъй като неспазването на правила води до загубване на духа и филосо-
фията на бойните изкуства и превръщането им в улични боеве.

Във века на дигиталните технологии се забелязва, че използващите онлайн платформи не са много, а би било 
добре да се използват както от треньорите, така и от трениращите. Все повече софтуерните и хардуерните техно-
логии, даващи възможност за контрол и оценка на физическата дееспособност и функционалното състояние с цел 
моделиране на тренировъчното натоварване, постигат добри резултати както в общата подготовка на боеца, така и в 
специфичната му.

В заключение и като резултат на проведеното онлайн проучване се очертаха няколко проблема, които дават повод 
за нови изследвания и провокират изследователите към нови предизвикателства за развитието на бойните изкуства 
и бойните спортове.
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при създаване на системите  за физически упражнения и спорт в професионалната подготовка на личния състав 
на МВР на България. Те са многократно теоретично обосновани, доказали своята ефективност в многогодишен 
период на действие и се систематизират като пример за бъдеща изследователска и приложна дейност при 
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Въведение
Система е понятие (гр. σΰστήμά, фр. Systéme, рус. система), което идва от античността, преминава през Кант и понастоя-

щем е широко разпространено. То означава свързано множество от елементи, които се намират в отношения  помежду си 
и образуват определено единство. Това обаче не е  аритметичен сбор, а „цялото е по-голямо от сумата на неговите части“, 
както твърди Аристотел, и всяка система е в неразривно единство със средата, в която съществува. Нейното функциониране 
е резултат от взаимодействието на всичките ѝ страни и равнища на йерархия чрез процеси на предаване на информация и 
управление. Една система може да се разглежда като елемент на по-високо структурирана  система, а  елемент от нея може 
да се разглежда като друга – отделна. Научното ѝ изследване се основава на  теорията на множествата и математическата 
логика, тъй като механистичното разлагане на отделни части води до изчезване на спецификата на системността. 

От същите позиции нейното изграждане формира необходимостта от следване на определен алгоритъм, който 
включва ясно и адекватно формулиране на цел и задачи съобразно обекта и предметните области на изследване, 
методологични подходи и методи за тяхното реализиране, насоки за анализиране на получени резултати, изисквания 
при внедряване и последващо периодично оптимизиране на изградената система. Алгоритъмът  е валиден и при съз-
даване на ефективна система за физически упражнения и спорт в професионалната подготовка на личния състав на 
МВР, отговаряща на актуалните за даден исторически период  потребности. Активното ни участие през последните 30 
години в изграждането на подобни системи в България аргументира и формулирането на целта на нашето изследване.

Цел и методи на изследване
Целта на изследването е посредством ретроспективен анализ на процеса на създаване на системи  за физически 

упражнения и спорт в професионалната подготовка на личния състав на МВР да се формира методологичен пример от 
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доказали ефективността си изследователски подходи при изграждане на подобни системи в институциите за сигурност 
и отбрана.

Обект и предметни области на изследване са научните подходи, методи и резултати при създаване на системите  
за физически упражнения и спорт в професионалната подготовка на личния състав на МВР;

Основни изследователски методи, които бяха приложени, са анализи на документи, методи за характеристика на 
специализирана трудова дейност,експерименти,математико-статистически методи,теоретичен ретроспективен анализ 
и синтез на информационни източници, анализи на личен опит и постижения на авторите.

Получени резултати и анализи
 Обобщени и анализирани са резултати, характеризиращи прилаганите от нас в периода 1990 – 2020 г. научно-ме-

тодологични подходи при създаване на системите  за физически упражнения и спорт в професионалната подготовка 
на личния състав на МВР на България. Те са теоретично обосновани, доказали своята ефективност в многогодишен 
период на действие и могат да се систематизират като пример за  изследователска и приложна дейност при изгражда-
не на подобни системи в други институции за сигурност и отбрана.

Методи, които  дават възможност да се установи началото, последващото развитие и се формират исторически ха-
рактеристики на обекта на изследване, са първостепенно: анализ на документи, ретроспективен анализ на информационни 
източници, анкетни проучвания от различен вид. Пример са резултати, получени чрез  анализ на документи. Установява се, 
че по-малко от година след Освобождението на България през 1878 г. са изградени структури, приемник на които понастоя-
щем е МВР. При подбора на полицаи се изисква те да бъдат „физически здрави“ и да притежават „физическа и морална 
издръжливост“ (Симеонов, 1993; Бачев; Георгиев, 2000). В същия исторически период за борба срещу формата на теро-
ризъм – разбойничеството, новосъздадената българска държава веднага предприема адекватни мерки (Саладинов, 2011). 
Издавани са съответни устави, укази, разпоредби, закони и се формират специализирани части (Държавен вестник, година І, 
бр. 42/10.05.1880). В указ от 29.09.1883 г., №759 „Временни мерки за прекратяване разбойничеството в Източните Окръжия 
на Княжеството“ и  приетия специален „Закон за изтребление на разбойничеството” (ДВ, бр. 146/24.12.1887 г. – фиг. 1) в чл. 
2 като критерий е записано, че за да се приеме някой за потераджия, освен условията, които се изискват за полицейски стра-
жар, трябва: 1) Да е запознат добре с местността, дето върлуват разбойници; 2) Да е препоръчан от общинското управление 
за честен и неустрашим. Предвидени са също ясни социални мерки и осигуровки за семейството на загинал антитерорист 
съгласно със Закона за инвалидното съдържание от 25 ноември 1880 г. (чл. 8), материални стимули (чл. 9). 

  Налице са аргументи за становище ,че в анализираните документи се съдържат и първи елементи от една систе-
ма за физически упражнения и спорт в професионалната подготовка на личния състав.

Следваща стъпка в методологичния процес на изследовател-
ска дейност е установяване на актуалното състояние на обекта 
на изследване. Приоритетни методи, които сме прилагали, са: 
анализ на длъжностни характеристики, експертна оценка, анке-
ти (Бачев и кол.,1996). Те са заимствани от немския Институт на 
труда. Чрез тях се формират характеристики на специализирана 
трудова дейност и бяха адаптирани за изследване и характерис-
тики на професионалната двигателна активност на служители от 
МВР. Експертната оценка е от пет критерия: I: трудови дейности 
– 14 показателя; II: средства за труд – 7 показателя; III: служебни 
взаимоотношения – 3 показателя; IV: условия на месторабота (об-
кръжаваща среда) – 12 показателя, и V: необходими двигателни 
качества – 22 показателя. 

Има три степени на значимост– ниска, средна и висока, и 
оценката се извършва от експерти по 9-бална оценъчна скала. Ан-
кетното проучване е за субективна количествена оценка от изслед-
ваните лица на  същите критерии, систематизирани в 5 анкетни 
карти. 

Методологични подходи, които също дават възможност за ус-
тановяване на актуалното състояние на обекта на изследване, са 
различни прилагани и от нас експериментални методи, като двига-
телно тестуване, антропометрия, динамометрия. Даваме пример с 
универсалната динамометрична система „Дино -1“, създадена от 

В. Бачев и А. Тацов – 2008 г. Тя е метрологично осигурена компю-
търизирана методика за измерване на мускулна сила (фиг. 2), която 

бе приложена за характеристика на силовите възможности на българските командоси от Специализирания отряд за 
борба с тероризма (Саладинов, 2011; Грошев и кол, 2014).

Измерени са силовите възможности на 8 мускулни групи. При двуглав мишничен мускул например те се 
свързват с активно негово участие в голяма част от дейностите, реализирани от командосите по време на акция – 
непосредствени единоборства при задържане на терористи, всички видове изтегляния, боравене с оръжие, оказ-
ване на помощ на колеги или пострадали, много други дейности. Математическите подходи и методи могат да 
се посочат като следващи методологични подходи за исторически и актуални характеристики на състоянията на 
обектите на изследване. Те бяха прилагани и от нас за систематизиране, обработване, оценяване и съхраняване 
във времето на данни и резултати, свързани със  системите за физически упражнения и спорт в професионалната 
подготовка на личния състав на МВР. 

Фиг. 1. Доклад  
от министър Стефан Стамболов  

до княз Фердинанд
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Парциален пример е разработването  
на  нормативни таблици за оценки на 
количествените данни, свързани със 
силовите възможности на българските 
командоси. Текущият контрол на тези 
възможности е от първостепенно зна-
чение за ефективна професионална 
реализация.  Друг пример е методът  
„регресионни оценки на прираста“ при 
резултати от различни контролни те-
стове. Той е високоинформативен като 
водещ методологичен подход при реша-

ване на много широк кръг изследователски задачи (Бачев; Георгиев, 2000). Интегрален пример, обединяващ 
математически методи и кибернетични подходи, е разработената и внедрена информационна система за съби-
ране, обработка и съхраняване на данни, свързани с контрола на физическата, бойно-приложната и стрелкова 
подготовка (Бачев и кол., 1999).  Нейната структура е представена на фиг.3.

Системата функционира и понастоящем в МВР, като се прилага следният алгоритъм от операции: еднократ-
но предварително въвеждане на входни данни за всеки служител – име, възраст и т.н.; провеждане на контролни 
тестувания и въвеждане на резултатите от контролните тестове  в компютърна комплектация; автоматизирано 
определяне на индивидуални оценки за всеки служител въз основа на заложените в компютърната програма 
количествени нормативни оценъчни изисквания; автоматизирано систематизиране на индивидуални резултати 
за определен период от време – от първи тестувания до конкретна година; автоматизирано  систематизиране 
на индивидуалните резултати за определено административно звено; периодичен общ статистически анализ на 
интегрирани за определено административно звено тестови оценки; систематизиране и архивиране на събраната 
информация в база данни; постоянна годишна професионална атестация по отношение на физическата годност 
на служителите; оптимизиране на   подбора, контрола и развитието на физическата годност на служителите в 
МВР.

Фиг. 3. Структура на изградената информационна система

 Внедряването на  подобни информационни системи, ако отсъстват, е препоръчително и  в останалите институ-
ции за сигурност и отбрана. Интегрирането на систематизираните в тях данни в единен национален масив, базиран 
примерно в звено към Българска академия на науките или Министерски съвет , ще позволи да се правят значими за 
националната ни сигурност анализи.

В същата методологична насока представените и внедрени изследователски  подходи и методи представят въз-

Фиг. 2. Оригинални данни от измерване  с 
„Дино -1“
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можности за пренос на достиженията от  системите  за физически упражнения и спорт в професионалната подготовка в 
МВР към други изследователски дейности. По този начин се достига и до обогатяване на целия методологичен подход 
на изследователска дейност. Пример е възможността изградения и ефективно функциониращ в системата на МВР 
методологичен подход за изследване, контрол и развитие на физическата годност на служителите да бъде основата 
за провеждане на ново Национално изследване за физическата годност на населението на България (Бачев; Георгиев, 
2004).

1. Водещ методологичен подход при изграждане на системи за физически упражнения и спорт в професионалната 
подготовка на личния състав на МВР, които са подсистеми, свързани  с националната сигурност, е системно-структур-
ния анализ, който предотвратява механистично разлагане на отделни части и осигурява спецификата на тези системи. 

2. В процеса на изграждане на системи за физически упражнения и спорт, които са подсистеми, свързани  с нацио-
налната сигурност, като методологично начало на изследователска дейност се формират историческите характерис-
тики на обекта посредством прилагане на методите: анализ на документи, ретроспективен анализ на информационни 
източници, анкетни проучвания от различен вид.

3. Като приоритетни методи в  изследователската дейност, насочена към установяване на актуалното състояние 
на обекта на изследване могат да се посочат : анализ на длъжностни характеристики, експертна оценка, анкети, раз-
лични експериментални и адекватни математически методи.

4. Разработеният и  приложен алгоритъм при създаването на системи  за физически упражнения и спорт в про-
фесионалната подготовка на личния състав на МВР в периода 1990 – 2020 г. е с доказана ефективност. Системите са 
отговорили на актуалните социални потребности и като подсистеми са участвали успешно при гарантиране на нацио-
налната сигурност на България за изминалия исторически период.

Препоръки
Препоръчваме на държавните и научните институции, свързани с националната сигурност на България, да се 

запознаят отново с методологичните изследователски подходи, методи и изградени чрез тях системи  за физически 
упражнения и спорт в професионалната подготовка на личния състав на МВР. Считаме същите за полезен пример, 
обогатяващ цялостния процес на  научноизследователска и приложна дейност.
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Резюме: Професионалната подготовка на охранителите в Национална служба за охрана е насочена към 
развитието и усъвършенстване на основните и специални 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, физическа подготовка, теоретична подготовка, бойно приложни техники, тактика и езикова 
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. Професионалното 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 дадена-та 
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. 

Ключови думи: физическа подготовка, спорт, сигурност.
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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. he 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 com-bat 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. Training of close protection officers is carried out throughout the year in the form of classes in various 
disciplines Professional training of NSP employees is planned, organized and conducted in two forms of ongoing training and 
courses and in service training from work. The assessment of the employees is carried out through examination practical tests, 
in the respective areas, which on the basis of an examination commission and developed norms the current state of the given 
discipline is evaluation and establishment. Test batteries are gender and age differentiated. Test results are evaluated according 
to a point system: the obtained results are transformed into points on a scale with a fixed maximum, average and minimum level. 
The ranking score is formed by the sum of points in individual tests. The main purpose is to analyze the results of the annual 
physical training exams to establish the physical capacity of NSP officers and sergeants.

Key words: physical training, sports, national security.

В Национална служба за охрана има  много спортисти и треньори, които имат изградени навици и обичат заниманията 
и състезанията по различни видове спорт. Спортните състезания и прояви  се организират от Спортен клуб – на-

ционална служба за охрана. Провеждат се системни тренировъчни занимания по различни видове спорт  по интереси, 
както и чрез участие в състезания организирани от Спортната асоциация на МВР. Подготовката на личния състав се 
организира, провежда  и осъществява от учебен център, където работят висококвалифицирани и опитни кадри. Учеб-
ните занятия се провеждат с всички офицери и сержанти от НСО, изпълняващи функции по осигуряване безопасността 
на охраняваните лица и обекти.

Офицерите и сержантите поддържат физическата си подготовка самостоятелно, в избрано от тях време, спаз-
вайки изискванията на утвърдените правила за организиране и провеждане на самостоятелна подготовка. Основните 
задачи при обучението на служителите ни са разучаване на нови методи и средства за поддържане и усъвършенстване 
на подготовката им.

Хипотеза: Предполагаме, че чрез изследването на физическата годност на офицерите от Национална служба за 
охрана ще разкрием някой проблеми на физическата подготовка и ще допринесем за подобряването и. 

Целта е да се анализират резултати от годишните изпити по физическа подготовка за установяване физическата 
дееспособност на офицери от НСО. 

За целта трябва да се решат следните задачи:
1. Анализ на физическата дееспособност на офицерите на базата на постиженията по отделните физически те-

стове и като цяло.
2. Разкриване на резултатите според възрастовите групи в Национална служба за охрана. 
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Предмет на изследването е физическата годност на офицери от Национална служба за охрана. 
Обект на изследване са 215 охранители на възраст между 19 и 50 години от женски и мъжки пол.

Методика на изследването

За решаване на поставените задачи използвахме следните научноизследователски методи:

№ Наименование на метода (теста)  Мерни единици  Точност
1. Наблюдение  
2. Набиране от вис    Брой   1.0
3. Тилен лег до седеж     Брой   1.0
4. Сгъване/Разгъване на ръцете в опора  Брой   1.0
5. Совалково бягане 10X10 m   Секунди   0.1
6. Крос 1400 м    Секунди   0.1
7. Вариационен анализ  
8. Графичен анализ  
9. Сравнителен анализ  

1. Наблюдение
В изследването е проведено непосредствено индивидуално и групово наблюдение върху изследваните лица.
2. Набиране от вис 
Тестът се изпълнява на висилка с височина, съобразена с ръста на кандидата.
Изходно положение: тялото е във вис с обтегнати ръце. По избор ръцете са в подхват, надхват или смесен хват.
Изпълнение: за правилни се приемат набирания, започнати с обтегнати ръце и завършени с брада над лоста.
Резултатът се брои в цели числа.
3. Совалково бягане 10 по 10 м
Изследваното лице по спортен екип пробягва разстоянието по най-бързия начин от точка А до точка Б десет пъти. 
Отчита се времето в секунди с точност до 0,1 сек.
4. Тилен лег до седеж (коремни преси)
С този тест се измерва скоростно – силовата издръжливост на коремната мускулатура.  Изследваното лице изпъл-

нява движенията от тилен лег до седеж. Отчита се броят на изпълненията за 1 минута.
5. Сгъване/разгъване на ръцете в опора (лицеви опори) 
С този тест се измерва скоростно-силовата издръжливост на горните крайници. Изследваният застава в опора на 

земята с ръце на ширината на раменете, като пръстите на ръцете сочат напред. Ръцете се свиват, докато гърдите се 
прилепят до предварително поставена гъба, която е на 10 см от пода, без да се ляга. След това ръцете веднага се 
обтягат напълно, като през цялото време тялото е право и не се огъва. Смята се, че упражнението е направено един 
път при едно свиване и обтягане на ръцете. Постижението се брои в цели бройки. Упражнението се изпълнява за време 
от 1 минута. Изпълнява се еднократно. В картона се записват броя изпълнени опори.

 6. Крос 1400 метра
Тестът се провежда на лекоатлетическа писта или на друго хоризонтално и равно място.
Изходно положение: упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: кандидатът за най-краткото възможно за него време пробягва 5 обиколки на лекоатлетическата писта 

или на указаното от изпитващите място. 
Времето на изпълнението се измерва с хронометър, с точност до 0,1 секунда.
7. Вариационен анализ
Изчисляват се средните стойности, стандартните отклонения. Доказват се или се отхвърлят хипотези.
8. Сравнителен анализ е тип анализ, използван в различните науки и в различни аспекти.
9. Графичен анализ. Изчислените коефициенти се изразяват в различни видове таблици, графики, фигури и други. 
По този начин много по-ясно се виждат разкритите закономерности.
Физическата подготовка на служителите се състои от пет теста, които измерват основните двигателни качества 

като сила, издръжливост, бързина,  и гъвкавост. Всички изпитни  дисциплини са съобразени с възрастовите особености 
на служителите. Спрямо възрастовите групи резултатите като общ брой точки от физическите тестове на офицерите 
през двата годишни изпита са показани на табл. 1 и 2.

Въпреки различните постижения на възрастовите групи по отделните двигателни тестове в крайна сметка служе-
щите от първа възрастова група са постигнали по-голям общ брой точки. Разликата между двете възрастови групи в 
общата ефективност е 5%.

Охранителите, които са на средно ниво и над него, по отношение на общия брой точки от всички двигателни 
тестове през втория годишен изпит като процент са 78,89%. Служителите, които са получили минималния брой точки 
и съответната оценка на общофизическата си дееспособност, са 20,18% от всички присъствали на контролата. Като 
цяло броят на хората, които са постигнали средна оценка на всички двигателни тестове през първия годишен изпит, 
е 22,93%. При сравняването на резултатите от двете проверки се вижда, че резултатите през втория годишен изпит 
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са по-добри. Процентите са 78,89% за първия и 81,12% за втория изпит. Минималната разлика от 3% между двете 
контроли отбелязва едно постоянство с тенденция към подобряване. Служителите, които са на минималния праг през 
двата годишни изпита като общ брой точки варират между 16% и 20%.

              Таблица 1

Добрата физическа готовност на охранителите се доказва от общия процент на сбора от точки от всички тестови 
батерии, на хората които са в графа средна и над средна оценка. Служителите, които са постигнали средна оценка 
на, общофизическата подготовка през двата годишни изпита като проценти са 22,93% за първия и 12,23% за втория 
изпит. Анализирането на резултатите на базата на събраните точки от всички двигателни тестове ни дава представа 
за цялостното ниво на подготовка на офицерите. Въпреки че не се планира и провежда задължителна системна и 
целенасочена подготовка от страна на сектор „Учебен център“ физическата готовност на състава е добра. Това се 
дължи на факта, че повечето служители са се занимавали и продължават да практикуват различни видове спорт и имат 
съответния опит при провеждането на самостоятелна физическа подготовка. Важно е да се знае, че има и охранители, 
които нямат този опит и незнаят как да планират, систематизират и проведат своята подготовка.

               Таблица 2

Вследствие на това се получават много хронични временни и трайни изменения, както на вътрешните органи, 
така и на опорно двигателния апарат. Всичко това се отразява отрицателно върху цялостната дейност на офицерите. 

Процентният и численият брой на охранителите, които не са присъствали на двата изпита по общофизическа 
подготовка поради здравословни причини, варират между 7% и 10% от целия състав на сектора.

 Според постиженията на отделните възрастови групи по отношение на теста „набиране на прав лост“ през първия 
годишен изпит добрите резултати са в полза на първа възрастова група спрямо втора, като процентите на оценките 
средна и над средна са 94,51% за първа и 82,34% за втора възрастова група. 

През втория годишен изпит нивата на теста за силова издръжливост на горните крайници между възрастовите 
групи се изравняват като процентно са 90,65% за първа и 90,63% за втора възраст. 

Като цяло общата ефективност на резултати, постигнати от служителите през двата годишни изпита като средни 
и отлични оценки, са 90,38% за първия и 91,10% за втория изпит. 

При теста „сгъване разгъване на ръцете в опора“ резултатите между отделните възрастови групи са в полза на 
втора възрастова група и през двата годишни изпита. 

Процентите на ефективност за първия изпит са 64% за първа и 70,26% за втора възрастова група. През втория 
годишен изпит тези проценти са 71,42% към 74,27% отново за по-възрастната втора група. 



265     СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

Общата работоспособност на охранителите спрямо проверката за скоростно-силова издръжливост на горните 
крайници и получените от тях отлични и средни оценки са 68,80% за първия и 74,51% за втория изпит. Процентът на 
офицерите, които са на минимума като получени оценки през двете годишни контроли, варират между 25% и 32%. 

Резултатите от проверката на скоростно-силова издръжливост на коремната мускулатура категорично доказват 
по-добрата физическа форма на втора възрастова група и през двата годишни изпита Всичко това се потвърждава 
със съответните отлични и средни оценки, получени през първия годишен изпит, които са 64,9% за първа и 81,07% за 
втора група. 

През втория годишен изпит постиженията на теста „сгъване разгъване на трупа до седеж“ се потвърждават отно-
во, като процентно са 73,20% за първа възраст и 77,13% за втора възрастова група. Общият процент на получените 
положителни оценки през двете годишни контроли по отношение на скоростно-силовата издръжливост на коремната 
мускулатура е 73,38% към 76,35% в полза на резултатите от втория годишен изпит. Офицерите, които са покрили 
изискванията на минимума по теста през двата годишни изпита варират между 22 и 26%. 

При възрастовото разпределение на постиженията при проверката за скоростна издръжливост през първия годи-
шен изпит резултатите са в полза на първа възрастова група като процентите са 66,66% за първа и 48,14% за втора 
възраст. През втория годишен изпит тези проценти на скоростна издръжливост са по-добри при по-възрастната група. 
Резултатите са 50% за първа и 75% за втора група. Общият брой на служещите, които са покрили теста „совалка 10х10 
м“ на минимум, през годишните контроли варират между 32% и 38%. Като цяло при сравнението на нивата между двата 
изпита ясно се вижда, че ефективността е по-добра през втория годишен изпит, където общият процент на средните и 
отличните оценки е 64,4% за разлика от първия, където е 61%.

По отношение на резултатите от теста „крос на 1400 м“ може да се каже категорично, че по-добра аеробна издръж-
ливост имат първа възрастова група. Това се доказва от постиженията през втората годишна контрола, където отлич-
ните и средните оценки сред състава са общо 89,27% за първа и 66,66% за втора възраст. Общият брой на офицерите 
с положителни резултати от втория годишен изпит е 80,84%. По-лоши резултати се постигат на показателите за ско-
ростна-силова издръжливост на горните крайници и коремна мускулатура, както и на теста за скоростна-издръжливост.

Изводи
1. Благодарение на получените точки и оценки по отделните двигателни тестове се получава общият сбор точки, 

които показват доброто ниво на физическата подготовка на офицерите от Национална служба за охрана.
2. Вследствие на направения детайлен и цялостен анализ, базиращ се  на наблюдения от практическия контрол, и 

оценка на физическата дееспособност се потвърждава, че физическата подготовката на офицерите е на много добро 
ниво както в отделните възрастови групи така и като цяло.

Препоръки
1. Да се оптимизира  стандартността, валидността, обективността и надеждността на тестовете за скоростно сило-

ва издръжливост на горните крайници и коремната мускулатура.
2. Преразглеждане на възрастовите групи в Национална служба за охрана на базата на резултатите постигнати 

от предходните години.

Дашева Д., Желязков Ц. Основи на спортната тренировка. С., 2011.
Закон за Националната служба за охрана.
Закон за физическото възпитание и спорт
Правилник за прилагане закона за Национална служба за охрана.
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Резюме: Спортната дейност заема централно място в процесите за поддържане високо ниво на 
работоспособност, противодействие на стреса, здравословен начин на живот и има за цел физическо укрепване 
и възстановяване, както и усъвършенстване на двигателни качества и умения, необходими при изпълнение на 
професионалните правомощия на служителите от МВР. Той е основна форма за реализиране на физическата им 
подготовка като елемент от професионалното им обучение. Спортно-състезателната дейност на служителите 
от МВР е система от спортни мероприятия, прояви и туристическа дейност на териториално, национално, 
държавно и международно ниво и включват: вътрешни и регионални спортни състезания; републикански прегледи, 
първенства и турнири, спортни прояви по програмите „Млади приятели на полицията“, „Млад огнеборец“ и 
„Детски полицейски управления“; международни първенства на Световния, Европейския и Балканския полицейски 
спортен съюз; Олимпийски игри, световни, европейски и балкански първенства. Ведомствената структура, която 
администрира дейността и разработва годишния Спортен календар на МВР, е Центърът по бойна подготовка 
и спорт при Академията на МВР, чийто основен партньор в областта на спорта е „Спортна асоциация – МВР“. 
Целта на теоретичното ни изследване е да се характеризира състоянието на спорта в МВР за периода 2005 – 
2020 г. като елемент от професионалното обучение на служителите и се формира методологичен подход за 
интегриране в това направление с останалите институции за сигурност и отбрана.

Ключови думи: спорт, професионална подготовка, Център за бойна подготовка и спорт, „Спортна 
асоциация – МВР“, Министерство на вътрешните работи.

Chavdar Atanasov, Simeon Gugalov, Petar Stoychev, Ph.D, doctoral student Thervel Pulev. SPORTS AS A PART OF THE 
PROFESSIONAL EDUCATION OF THE EMPLOYEES AT THE MINISTRY OF INTERIOR

 “Combat training and sports center” – Police Academy of the Bulgarian Ministry of Interior, 
chavo3@abv.bg; office@sa-mvr.com 

Abstract: Sports and physical fitness both are the foundation of the processes of maintaining a high level of 
efficiency, stress prevention and healthy lifestyle. Some of its main goals are physical strengthening and recreation along with 
improvement of the physical qualities and abilities, needed for implementation of the professional duties of the employees of the 
Bulgarian Ministry of Interior. They are the main form of the implementation of the physical capability as a crucial element of the 
professional education. Sports and training among the employees of the Bulgarian Ministry of Interior are organized as a system 
of events and tourism at the regional, national and international level such as: domestic and regional sport events, national 
championships and tournaments, events of the programs “Young friends of the Police”, “Young firefighter” and “Children’ Police 
Department”; international championships of the World, European and Balkan police sports unions; Olympic games, world, 
European and Balkan championships and tournaments. The department which executes these events and compounds the 
early Sports calendar of the Bulgarian Ministry of Interior is the “Combat training and sports center” at the Bulgarian Police 
Academy. The main partner of the Center is the “Sports association of the Bulgarian Ministry of Interior. The main purpose of 
the theoretical survey is to characterize the sports activities at the Bulgarian Ministry of Interior during the period from 2005 until 
2020 as a crucial element of the professional education of the employees and to form methodological approach for integration 
at this tendency along with the other organizations for security and defense. 

Key words: sport, professional training, Combat training and sports center, „Sports association – Bulgarian Ministry of 
Interior“, Bulgarian Ministry of Interior

Съвременният спорт, в най-широкото съдържание на това понятие, е социален феномен с неизброими форми на 
изяви, цели за постигане и сфери на реализация. Спортната дейност заема централно място в процесите за под-

държане високо ниво на работоспособност, противодействие на стреса, и здравословния начин на живот. Тя има за 
цел физическо укрепване и възстановяване, както и усъвършенстване на двигателни качества и умения, необходими 
при изпълнение на професионалните правомощия и на служителите от МВР. Спортът е основна форма за физическата 
им подготовка, а тя е елемент от професионалното обучение. Тази взаимовръзка е регламентирана в Наредбата за 
професионалното обучение на служителите от МВР. Нейни приложения са специализираните методики по физическа 
подготовка на служителите от МВР, по стрелкова подготовка и полицейска лична защита. Налице са и Вътрешни правила 
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за реда за организиране и провеждане на тренировъчната и състезателна дейност на служителите от МВР, като системи 
от спортни мероприятия, прояви и туристическа дейност на териториално, национално, държавно и международно ниво. 
Сложността и неизбежните промени в състоянието и съдържанието на посочените специализирани проблемни области и 
процеси определят и необходимостта от периодични актуални анализи, което формира и насоките на изследователската 
ни дейност.

Цел, задачи и методи на изследване
Целта на теоретичното ни изследване е да се характеризира състоянието на спорта в МВР за периода 2005 – 2020 

г. като елемент от професионалното обучение на служителите и се формира методологичен подход за интегриране в 
това направление с останалите институции за сигурност и отбрана. 

Задачи на изследване
1. Ретроспективен анализ на методичния и организационен подход при интегриране на спорта с професионалното 

обучение на служителите от МВР.
2. Характеристика на количествените изменения на показатели, свързани със състоянието на специализираната 

физическа подготовка на служителите от МВР.
3. Характеристика на количествените изменения на показатели, свързани със състезателната дейност на служи-

телите от МВР при определени спортове.
4. Формулиране на прогнози за развитието на спорта като неотделима част от професионалното обучение на 

служителите от МВР.
Обект и предметни области на изследване са спортът, особеностите, формите и системите за спорт в професио-

налното обучение на личния състав на МВР.
Като изследователски методи бяха приложени сравнителни теоретичен анализ и синтез, експертни оценки, анали-

зи на документи, математико-статистически методи, систематизиране на авторски опит и достижения.

Получени резултати и анализи
Ретроспективен анализ на методичния и организационен подход при интегриране на спорта с професионалното 

обучение на служителите от МВР показва, че в изследвания период е внедрен и утвърден ефективен и единен упра-
вленчески подход при реализиране на посочените дейности. Ведомствената структура, която организира, планира, 
провежда и контролира тренировъчната и спортносъстезателната дейност на служителите от МВР и разработва го-
дишния Спортен календар на МВР, е „Център по бойна подготовка и спорт“ (ЦБПС) при Академията на МВР. Тази 
дейност се осъществява в тясно сътрудничество със „Спортна асоциация – МВР“, която е основен партньор на МВР в 
областта на спорта. Считаме постигнатото за целесъобразен пример, който може да бъде полезен за организацион-
но-управленската дейност и в останалите институции за сигурност и отбрана. В същата насока е и примерът относно 
изградения методичен подход, изграждащ съдържанието на дейности в посочените структури. Той е обобщен на фиг.1. 

Насочвайки изследователските си търсения и анализи за актуалното състояние на проблема за интегриране на 
спорта с професионалното обучение, ние формирахме първо характеристика на количествените изменения на по-
казатели свързани със състоянието на специализираната физическа подготовка на служителите от МВР. Нейната 
динамика в един 15-годишен период несъмнено дава възможности за оценки и оптимизиране на процеса. От система-
тизираните в таблица 1 данни е видно, че в курсовете за професионално обучение (ФП – физическа подготовка, СП 
– стрелкова подготовка, ПЛЗ – полицейска лична защита) ежегодно и системно са участвали голям брой служители, 
като немалък процент от тях са издържали успешно и поставените изисквания по отношение на специализираната 
физическа годност. Видно е също, че полицейската лична защита, като значима страна от професионалното обучение, 
в цялост изостава от другите страни на подготовката. В тази насока несъмнено се изисква от служителите да ѝ обърнат 
специално внимание в процеса на самоподготовка.

В следващата, несъмнено по-детайлизирана характеристика на спорта в МВР се основавахме на известния факт, 
че в България от началото на създаване на институцията и през изследвания период са изграждани, усъвършенствани 
и ефективно функционирали редица системи за спорт. Традиционно са провеждани вътрешни териториални първен-
ства, прояви и регионални спортни състезания на клубовете при структурните звена на МВР, като държавни прегледи 
на МВР по спортове с приложен характер (ПЛЗ, карате и стрелба), включително пожароприложен спорт, първенства 
на МВР по 12 вида спорт и други открити първенства и турнири на МВР. Държавните първенства се организират от 
лицензирани спортни федерации. Специално трябва да бъдат отбелязани спортните прояви по програмите „Млади 
приятели на полицията“, „Млад огнеборец“ и „Детски полицейски управления“. 

Ограниченият обем на доклада не ни дава възможност да се обхванат задълбочено и детайлно количествените 
изменения на показатели, свързани със състезателната дейност на служителите от МВР във всички включени в проце-
са на професионално обучение спортове. Даваме примери с отделни от тях, които изграждат една общофункционална 
база за здравен статус, от една страна, а от друга, са и с психологическо-емоционална насоченост.

В таблица 2 са интегрирани данни за състезателна дейност по спортовете футбол, плуване, бокс и ски-биатлон. 
Анализите на количествените стойности на участващите клубове и състезатели показва, че във ведомствените дър-
жавни първенства по футбол броят на клубовете е между 13 – 20 при 260 до 400 състезатели. В надпреварите по 
плуване е налице нарастване от 4 до 19 клуба, а по бокс – от 6 до 15. В ски -биатлона регулярно се включват от 15 до 20 
клуба със 100 и повече състезатели. Посочените данни дават основания за обобщението, че се очертават тенденции 
за едно устойчиво в изследваните 15 години развитие на спортносъстезателната дейност при служителите от МВР, 
пряк резултат и целенасочената ефективна политика на Центъра по бойна подготовка и спорт и „Спортна асоциация 
– МВР“ за обогатяване на спортния календар, осигуряване на атрактивни места за провеждане на първенствата при 
изгодни и облекчени финансови условия за участниците.
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Международни първенства и прояви са спортните прояви, организирани от Световния, Европейския и Балканския 
полицейски спортен съюз и други организации на силите за защита на сигурността, обществения ред и противопо-
жарната безопасност. Не на последно място са и Олимпийските игри, световни, европейски и балкански първенства, 
организирани от международните спортни федерации и други организации.

От гледна точка на бъдещото развитие на ведомствения спорт в системата на МВР може да се формулират 
редица прогнози, но ние обръщаме внимание на една възможност, на определен времеви период, институциите за 
сигурност, отбрана и пожарна безопасност и защита на населението да провеждат браншови спортни прояви. Едни 
национални олимпиади на служителите по различни видове спорт несъмнено ще се окажат и позитивен фактор за 
оптимизиране на тяхното професионално обучение. 

Изводи 
1. Установява се, че в периода 2005 – 2020 г. в МВР е изграден и утвърден ефективен методичен и организационен 

подход за интегриране на спорта с професионалното обучение на служителите, който може да бъде взаимстван и от 
другите институции за сигурност и отбрана в България.

2. В изследвания период е налице устойчиво състояние на специализираната физическа подготовка на служители-
те от МВР, което е един от обективните фактори за изпълнение на техните професионални отговорности.

3. В МВР са изградени и позитивно функционират регионални, национални и международни система за ведом-
ствен спорт и състезателна дейност на служителите, които действено обогатяват и процеса на тяхното професионално 
обучение.

4. Целесъобразно се оказва методологичното интегриране на съществуващите в България форми и прояви за 
спорт в институциите за сигурност и отбрана и периодично провеждане на съвместни спортни състезания за техните 
служители.

Препоръки
1. Препоръчваме на главните и областните дирекции на МВР да оптимизират дейността си по провеждане на 

годишна самоподготовка на служителите по физическа и стрелкова подготовки и полицейска лична защита, за да се 
увеличи до възможния максимум процентът на изпълнилите контролни изисквания. В същата насока и за превенция 
чрез спортна дейност да се стимулират служителите, включени в мероприятията от програмата „Млади приятели на 
Полицията“, „Млад огнеборец“ и „Детски полицейски управления“.

2. Съответните звена от институциите за сигурност и отбрана да формират методологичен център за обмяна на 
информация и възможно периодично интегриране на спортносъстезателната дейност. В тази насока Министерството 
на физическото възпитание и спорта да увеличи финансирането на ведомствения спорт в посочените институции.
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ЗНАЧЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ И СПОРТ  
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ  

НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

полковник Венелин Дерибеев
Национална военна спортна федерация, v_deribeev@abv.bg

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 физическа годност в учебно-
тренировъчната дейност се подобряват и морално-волевата, психологическата и специалната готовност за 
бойна дейност. 

Цел на изследването: Да се разкрият ролята и значението на физическите упражнения и войскови спорт за 
подобряване на физическата годност на военнослужещите, като се акцентира върху организационните проблеми. 

Задачи: Проучване на физическата годност на военнослужещите. Изясняване насочеността на спортната 
дейност в Министерството на отбраната и Българската армия. Разглеждане на връзката между спортната дейност 
и боеспособността на военнослужещите. Извеждане на насоки за усъвършенстване организацията на войсковия спорт.

В изследването са използвани следните научни методи: проучване на литературни източници, анализ, 
синтез, експертна оценка, анкета, обобщение. Физическата подготовка в Българската армия се организира 
и провежда съгласно Устава за вътрешна служба, годишните планове за подготовка, програмите за бойната 
подготовка и Ръководството за физическа подготовка и организиране на спортната дейност. Част от 
личния състав е с наднормено тегло, което влияе негативно на индивидуалната физическа подготвеност и 
на визията. Съществува формален подход и подценяване на физическата подготовка в някои подразделения. 
Военнослужещите от Българската армия имат активно отношение към физическата подготовка и спорта. 
Стремят се да поддържат спортна форма, но срещат трудности с материалната база, екипировката и 
намирането на достатъчно време за тренировка. Съществува дефицит на квалифицирани спортни специалисти. 
Възможностите за усъвършенстване на системата за физическата подготовка и спорт са главно в три насоки – 
концептуални, организационни и логистични.

Ключови думи: физически  упражнения, спорт, физическа подготовка, физическа годност, бойна подготовка
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Abstract: Physical training is a basic discipline in the combat training of the 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.

AIM of the research: To reveal the role and the importance of physical exercises and military sport for the improvement 
of the physical fitness of the military staff, with special attention on the organization problems.

Tasks: Examining the physical fitness of the military staff. Clarifying sport activity objectives of the Ministry of Defense 
and Bulgarian Armed Forces. Analyzing the connection between sport activity and combat capability of the armed forces. 
Establishing a course of action for military sport organization improvement.  

In the research are used the following scientific methods: review of literary sources, analysis, synthesis, expert 
evaluation, survey, summary. The physical training of the Bulgarian Army is organized and conducted according to the 
Regulations for Interior Service, the annual plans for preparation, the programs for combat training and Physical Тraining and 
Organization of Sports Activities Manual. A part of the military staff is overweight, which has a negative effect on the individual 
physical training and vision. The problem is neglected and the importance of physical training is disregarded in some units. The 
military staff of the Bulgarian Armed Forces has a positive attitude to physical training and sport. They try to sustain their sport 
form, but have problems with the sport facilities, the equipment, and finding time for sport training. There is also a very limited 
number of sport specialists. The potentials for the improvement of the system of physical training and sport are mainly in three 
directions - conceptual, organizational and logistic

Кеу words: physical exercises, sport, physical training, physical fitness, combat training.

Въведение
Постиженията на научно-техническия прогрес през последните десетилетия предизвикаха революционни качест-

вени изменения във военното дело, изразяващи се във формите и начините на обучение и възпитание на личния със-
тав. Непрекъснатото намаляване на числеността на армията и броят на войсковите специалности води до повишаване 
на изискванията към способностите и уменията, необходими за изпълнението на специфичните им задачи. 

Спортната дейност е насочена към повишаване на физическата дееспособност, а от там и повишаване на техните 
способности. Редовните занимания със спорт укрепват здравето на военнослужещите, усъвършенстват физическите и 
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волеви качества, подобряват двигателните умения, като по този начин повишават бойната им подготовка. 

1. Същност и тенденции в системата за физическо възпитание и спорт в Република България и Българ-
ската армия

1.1. Същност, цел и съдържание на Националната система за физическо  възпитание и спорт в Република 
България на съвременния етап на развитие 

Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022, 
приета с решение на 41-вото Народно събрание на 24 ноември 2011 г. е основополагащ документ на правителството 
за ролята, мястото и социалните функции на физическото възпитание и спорта в Република България. Тя отразява 
необходимостта от качествено преустройство на системата за физическо възпитание и спорт у нас като задължителен 
компонент на политическите, икономическите и социалните промени в обществото. 

В стратегията са изложени принципните подходи и теоретическите постановки, определящи главната стратегиче-
ска цел и основните насоки на Националната система за физическо възпитание и спорт (НСФВС), основните принципи, 
върху които тя се изгражда, обхватът на системата с основните ѝ структури и дейности, нейната организация и упра-
вление, с приоритетните и спомагателните функции на държавните и обществените институции; различните видове 
осигурявания, както и критериите за ефективността на системата в новите социално-икономически условия.

Националната система за физическо възпитание и спорт включва в себе си (съгласно Националната стратегия за 
развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022) организиране на спорта, спортна ин-
фраструктура, финансово осигуряване, кадрово осигуряване, научно и медицинско осигуряване, международна дейност. 

Спортът в Министерството на отбраната е дефиниран като „ведомствен спорт“. Съгласно НСФВС физическото 
възпитание и спортът са важни фактори за формирането на цялостната професионална и бойна подготовка на техните 
служители. Стратегическа цел е обединяването на усилията на всички държавни, обществени, неправителствени и 
частни организации за утвърждаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство за по-
добряване на здравето и физическата годност на населението, както и издигане на спортния престиж на нацията на 
световно ниво.

С това правим обобщението, че Националната стратегия отразява приоритетите и целите, залегнали в Кон-
ституцията на Република България, Закона за физическото възпитание и спорта, Програмата на правителството за 
европейското развитие на Република България за периода, както и приоритетите на Европейския съюз за спорта, 
Международната харта за физическо възпитание и спорт на ЮНЕСКО, Олимпийската харта на МОК, които разкриват 
фундаменталната роля на физическото възпитание и спорта за жизнения просперитет на обществото.

Стратегията е основополагащ документ на правителството за ролята, мястото и социалните функции на физи-
ческото възпитание и спорта в Република България. Тя отразява необходимостта от качествено преустройство на 
системата за физическо възпитание и спорт у нас като задължителен компонент на политическите, икономическите и 
социалните промени в обществото.

Резултатите от големи спортни форуми в последните години налагат извода, че според директивите на Нацио-
нална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 има нужда от 
качествено преустройство на системата за физическо възпитание и спорт, за утвърждаването ѝ като средство за подо-
бряване на здравето и физическата годност на населението. От своя страна подобряването на физическата годност 
на населението трябва да е стратегическа задача на държавата с цел изграждане на способности за реализиране 
политиката на национална сигурност. 

По данни на Eurobarometer (Special Eurobarometer, Sport & Physical Activity, March 2010) като ниво на физическата 
активност на гражданите България се нарежда на последно място сред страните от ЕС с едва 3% редовно практикува-
щи спорт и 58% никога неучастващи в спортни дейности. Четиридесет и шест на сто заявяват, че по местоживеене не 
им се предоставят достатъчно възможности за спорт и физическа активност. По този показател България се нарежда 
също на последно място сред страните – членки на ЕС.

Наблюдава се тенденция за увеличаване броя на хората с наднормено тегло. Почти половината от българите са 
с наднормено тегло (49,5%).

Неблагоприятна е тенденцията за все по-нарастващото обездвижване на подрастващото поколение – 51,0% от 
населението са силно обездвижени. Нивото на физическото развитие и физическата дееспособност на децата и уче-
ниците в сравнение с предишните поколения техни връстници е значително снижено.

1.2. Система за физическа подготовка във въоръжените сили на Република България – цел и структура
Под система за физическа подготовка (СФП) се разбира единството на съдържанието, средствата, методите, фор-

мите, елементите на организация и ръководства на физическата подготовка и спорта, които се използват за постигане 
на физическо съвършенство на военнослужещите в съответствие с принципите на военното обучение и възпитание. 
Целта на физическата подготовка е: „осигуряване на физическа годност на военнослужещите за изпълнение на профе-
сионалната им дейност“ (Програма за физическата подготовка и спорт във въоръжените сили на Република България, 
2010). На базата на проучените разработки към настоящия момент е сформирана следната структура на Системата за 
физическа подготовка (СФП).

Тя е изградена на три нива. На първото са поставени елементите насоченост, съдържание и управление. На второ 
ниво се намират целта, задачите, принципите, методите, средствата, формите, организацията, проверка, оценка и 
оптимизация. На трето ниво са методите за обучение и възпитание; средствата за физическите упражнения, воинският 
труд, хигиенните фактори, естествените сили на природата; формите за учебните занятия, сутрешните физически 
упражнения, спортната работа, физическата тренировка при провеждане на учебно-бойната дейност; организацията 
за медицинското, финансовото и материално осигуряване, планиране, подготовка на ръководителите и контролът.
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Системата за физическа подготовка и спорт в Българската армия е във взаимна връзка с другите звена на На-
ционалната система за физическо възпитание и спорт на Република България, което се проявява в приемственост на 
техните задачи и съдържанието на нормативните изисквания. От всичките елементи на системата най-големи носи-
тели на конфликтни ситуации са организацията на физическата подготовка. Елементите на организацията, с които са 
свързани най-съществените проблеми на физическата подготовка, са планирането, подготовката и повишаването на 
квалификацията на специализираните кадри, финансовото и материално осигуряване и контролът. 

2. Цел, задачи, методика и организация на изследването
2.1. Цел и задачи на изследването
Докладът има за цел да се разкрие ролята и значението на физическите упражнения и войскови спорт за подобря-

ване на физическата годност на военнослужещите в Българската армия, като се акцентира върху организационните 
проблеми. 

За постигането ѝ се формулират следните научноизследователски задачи:
1. Състояние на физическата годност на военнослужещите.
2. Спортна дейност в Министерството на отбраната и Българската армия.
3. Връзка между спортната дейност и боеспособност на военнослужещите.
4. Извеждане на насоки за усъвършенстване организацията на системата за войскови спорт.

2.2. Методика на изследването
Метод на изследването: Използвани са редица общонаучни методи, като анализ, сравнение, синтез, както и 

специфични методи, като метода на експертните оценки, чрез провеждане на анкета и анализ на резултатите от нея. 
На тази база се прави опит да се формулират основни насоки за развитието на войсковия спорт. 

Ограничения: Изследването се провежда само от гледна точка на целите и задачите на настоящата дипломна 
работа, не се сравнява организацията, формите и методите за подготовка в различните видове въоръжени сили, а 
анкетата е проведена в три основни военни формирования от три вида въоръжени сили. 

Резултатите могат да се бъдат приложени в дейността на Министерството на отбраната по разгледаната пробле-
матика.

2.3. Организация на изследването
– анализ на достъпната литература по разглежданите въпроси;
– провеждане на анкетно проучване чрез случайни извадки в основни родове въоръжени сили. 

3. Анализ на резултатите от изследването
3.1. Състояние на физическата годност на военнослужещите на настоящия етап
Физическата подготовка в Българската армия се организира и провежда съгласно Устава за вътрешна служба, 

годишните планове за подготовка, програмите за бойната подготовка и Ръководството по физическа подготовка и 
организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република България. 

Тревожен факт обаче е формалният подход и подценяване на физическата подготовка при някои от тях. Наблюда-
ва се чрез занижаване на критериите за оценка при извършването на проверка. Всичко това въздейства негативно на 
мотивацията на военнослужещите към системни физически занимания. 

Военнопрофесионалната дейност има изразен екстремален характер. Тя се осъществява при повишено морално, 
психическо и физическо натоварване, което налага постоянен мониторинг относно развитието на основните физически 
и морално-психологически качества на военнослужещите. Способностите на военнослужещите, придобити в резултат 
от системна физическа подготовка и спортна дейност, трябва да бъдат оценявани и стимулирани. Те се изграждат за 
вероятното им прилагане в специфична среда, в ситуации с висока степен на непредвидимост.

Необходима е промяна в нормативната уредба, например увеличаване тежестта на оценката по физическа подго-
товка в Наредбата за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите. Така тези придобити способ-
ности ще се превърнат в показател за годността на военнослужещия и основни критерии за неговото успешно кадрово 
развитие.

3.2. Анализ на спортната дейност в Министерство на отбраната и Българската армия
3.2.1. Видове спортно-състезателна дейност в МО и БА
Спортно-състезателната дейност в Министерството на отбраната и Българската армия е твърде сложна, раз-

нообразна и комплексна и по тази причина може да бъде класифицирана според същността и спецификацията на 
извършваната дейност и по начина на класиране. Състезанията според същността и спецификацията на извършваната 
дейност се подразделят на спортни и военно-спортни. По начина на класирането състезанията са отборни, лични и 
лично-отборни. 

3.2.2. Общоармейски турнири и първенства
Направлението вътрешноведомствен спорт се представлява от общоармейските шампионати (ОАШ), имащи за 

цел да подпомогнат решаването на задачите в спортната работа. Те се провеждат на основание ежегодна заповед на 
министъра на отбраната. 

3.2.3. Национална военна спортна федерация
В своята дейност по осъществяване на спортно-състезателната дейност Министерството на отбраната работи в 
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пряко взаимодействие с Националната военна спортна федерация (НВСФ) – многоспортова федерация на ведомствен 
принцип за развитие на военния спорт, учредена в края на 2011 г., регистрирана в Софийски градски съд като юриди-
ческо лице – сдружение на военни спортни клубове с нестопанска цел в обществена полза, притежаваща лицензия № 
36 от 2019 г. издадена със заповед на министъра на младежта и спорта. 

Чрез създаването на НВСФ силно се увеличи броя на военнослужещите, занимаващи се със спорт. 

3.3. Анализ на резултатите от проведена анкета в основните видове въоръжени сили в Българската армия
За изследване на състоянието на спорта и връзката му с боеспособността на военнослужещите се направи ано-

нимна анкета с групи от различни видове въоръжени сили в Българската армия. Като се обобщят отговорите на ан-
кетното проучване, се стига до следното основно заключение, че като цяло военнослужещите от Българската армия 
имат активно отношение към физическата подготовка и спорта. Болшинството от тях се стремят да поддържат спортна 
форма. Но срещат трудности с материалната база, екипировка и намирането на необходимата достатъчност на време 
за пълноценен и качествен тренировъчен процес. 

3.4. Насоки за подобряване на спортната дейност в Министерството на отбраната и Българската армия
Анализите позволяват да изведем следните насоки за подобряване на спортната дейност в Министерството на 

отбраната и Българската армия – доктринални, организационни и логистични.
Доктриналните обхващат разработване на концепция за спортно-състезателна дейност.
Организационните насоки обхващат цялостната система от организация, структура, звена и органи, както и подго-

товка и участие в спортни състезания, първенства и турнири на ведомствено, национално и международно ниво. Тя е 
неразделна част от физическата подготовка на военнослужещите.

Логистичните насоки обхващат повишаване на качеството, количеството и разпределението на учебно-материал-
ната база и екипировка.

4. Изводи, препоръки и заключение

4.1. Изводи
1. Елементите от структурата на системите (национална и ведомствена) за физическо възпитание и спорт са 

взаимно свързани.
2. Военнопрофесионалната дейност има изразен екстремален характер.
3. Основните проблеми в системата за спортна дейност може да се сведат до липса на достатъчно квалифицирани 

спортни специалисти на определени нива в организационната структура. 
4. Анализите от проведената анкета сочат, че като цяло военнослужещите от Българската армия имат активно 

отношение към спорта. 
5. Възможностите за усъвършенстване на системата за физическата подготовка и спорт са главно в три насоки – 

концептуални, организационни и логистични. 

4.2. Препоръки
Имайки предвид значимостта на системата за физическа подготовка и спорт във въоръжените сили на Българска-

та армия и с цел по-добра организация в нейното управление, могат да се направят и следните препоръки: 
1. Екипът от спортни специалисти в Министерството на отбраната, структурите, подчинени на министъра на от-

браната и в Българската армия, да изготви Концепция за повишаване на координация и оперативно взаимодействие 
между звената отговарящи за организирането и провеждането на физическата подготовка и спортно-състезателната 
дейност. 

2. Способностите на военнослужещите, придобити в резултат от системна физическа подготовка и спортна дей-
ност, да бъдат оценявани и стимулирани в наредбата за критериите, условията и реда за атестиране на военнослу-
жещите. 

4.3. Заключение
Същността на военната система е: структура, която се намира в непрекъснат процес на подготовка с цел при-

добиване на способности, усъвършенстване на съществуващите и вероятното им прилагане в специфична среда, в 
ситуации с висока степен на ентропийност. Това са характеристиките на една спортна среща, като видът спорт не е 
определящ, защото освен трениране на тялото, спортът кове психика, изгражда характер, възпитава в колективен дух. 
Именно тази характеристика е основанието физическата подготовка и спорта да бъдат определени, като ефективно 
средство при подготовка на военнослужещият за война в мирно време.
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ОБУЧАЕМИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ  

ОТ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

Цветан Георгиев
Военна академия „Георги Стойков Раковски“, sportva@abv.bg

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. 
Спортната дейност е една от основните дейности в Академията и е 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 от Академията. С този доклад се опитахме и до голяма 
степен успяхме да  изясним и опишем системата за физическа подготовка на военнослужещите, обучаемите и 
цивилните служители от Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

Tsvetan Georgiev. PHYSICAL TRAINING OF SOLDIERS,TRAINEES AND CIVIL SERVANTS AT THE DEFENCE 
COLLEGE. 

Rakovski National Defence College, sportva@abv.bg

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 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.

Целта на проведеното изследване е да се проучи и опише системата за физическа подготовка във Военна акаде-
мия „Георги Стойков Раковски“, чрез систематизиране на информацията от регламентиращите документи в областта 
на спортната дейност на военнослужещите, обучаемите и цивилните служители от Военна академия. 

Спортната дейност е една от основните дейности в Академията и е елемент на учебния процес и на индивидуал-
ните и колективните занимания. Под термина „спортна дейност“ се има предвид системата от цели, задачи, принципи, 
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 от Академията. Спортната 
дейност е насочена към развиване и поддържане на добра физическа дееспособност и постигане на високо спортно 
майсторство. Тя включва учебните занятия, учебно-тренировъчния процес по различни видове спорт, спортните и 
военноспортните състезания и други спортни дейности.

Ръководството на спортната дейност в Академията се осъществява от нейния началник, а в негово отсъствие – от 
заместниците му. За осъществяване на дейността за организиране и ръководене на физическата подготовка начални-
кът на Академията и заместниците му се подпомагат от специалисти по физическа подготовка и спорт.

Главните цели на спортната дейност в Академията са:
– безопасно провеждане на спортната дейност на военнослужещите, обучаемите и цивилните служители;
– осигуряване на физическа годност на военнослужещите, обучаемите и цивилните служители за изпълняване на 

професионалната им дейност;
– даване на знания и умения на военнослужещите, обучаемите и цивилните служители за правилно организиране 

и провеждане на самостоятелната им физическа подготовка;
– възпитаване у военнослужещите, обучаемите и цивилните служители на дух на хигиеничен и здравословен 

начин на живот.
Основните задачи на спортната дейност в Академията се решават чрез:
– насърчаване на спортната дейност във всичките ѝ форми;
– организиране и координиране на формите, методите и средствата за провеждане на учебно-тренировъчния процес;
– създаване на условия за повишаване физическата подготовка на военнослужещите, обучаемите и цивилните служители и 

постигане на високи спортни резултати при участие в национални и международни състезания;
– оказване на методическа и консултативна помощ на участниците в спортната дейност на Академията;
– популяризиране на нови методи и подходи в образованието и в отношението към спорта;
– развиване у обучаемите на умения за адекватни реакции при ситуации със сложен и бързо менящ се характер.
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Предпазването от травми при провеждането на всички форми на спортна дейност се постига чрез:
– правилна организация и спазване на методиката за обучение;
– спазване на дисциплината при провеждане на спортните дейности, познаване на начините за пазене, помощ и 

предпазване от травми;
– предварителна подготовка на ръководителите на различните форми на спортна дейност, на местата за провежда-

не и спортния инвентар, съобразяване с атмосферните условия и наличието на средства за медицинска помощ, както и 
отчитане на индивидуалното ниво на физическа дееспособност на обучаемите;

– системен контрол за спазване на установените правила и мерките за безопасност.
Основните принципи, прилагани в процеса на спортната дейност, са : съзнателност, активност, системност, после-

дователност, достъпност, индивидуален подход, нагледност и трайност. В процеса на спортната дейност в Академията 
се използват различни комбинации от методи за обучение, организиране на двигателната дейност, физическо нато-
варване и контрол.

Основна форма на физическа подготовка в Академията са учебните занятия. Други форми, използвани в процеса на 
спортната дейност, са проверка на физическата подготовка, ако такава е предвидена в учебните планове и учебните про-
грами, самостоятелна физическа подготовка и подготовка и участие в състезания.

Основно средство на спортната дейност в Академията са физическите упражнения, като те се допълват със средствата 
за възстановяване и от естествените сили на природата.

За военнослужещите физическата подготовка е част от индивидуалната подготовка и е неразделна част от воинското 
обучение и възпитание. Военнослужещите от академичния състав, административния и обслужващия персонал и обучаемите 
от Академията са длъжни системно да се занимават с физически упражнения и спорт. Те ежегодно полагат изпит по физическа 
подготовка.

Ежегодно в Министерството на отбраната, Българската армия и страната се планират и провеждат държавни спортни и 
военноспортни шампионати, първенства, турнири и състезания по видовете спорт, като Академията взема активно участие със 
свои представителни отбори. На държавните спортни и военноспортни състезания представителните отбори на Академията 
участват от името на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Изявени спортисти и деятели от Академията могат да участ-
ват в състезания от републикански и международен мащаб по ред, утвърден от министъра на отбраната.

Спортната дейност във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ се структурира в зависимост от целевите групи, към 
които е насочена. За военнослужещите от академичния състав, административния и обслужващия персонал тя се състои:

– за военнослужещите – от самостоятелна физическа подготовка, участие в състезания и годишна проверка на физи-
ческата подготовка;

– за цивилните служители – от самостоятелна физическа подготовка и участие в състезания.
Самостоятелната физическа подготовка на академичния състав, административния и обслужващия персонал се 

планира съгласно „Ръководство по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили 
на Република България“ и „Разпределение на времето за деня във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за 
съответната учебна година, което се утвърждава ежегодно от началника на Академията и се провежда 4 пъти седмично 
по 60 минути в служебно време. В състезанията по видовете спорт военнослужещите и цивилните служители участват 
по собствено желание и след подбор, проведен от треньора по конкретния вид спорт.

Годишната проверка на физическата подготовка на военнослужещите от академичния състав, административния и 
обслужващия персонал на Академията се планира веднъж годишно и се осъществява по Единния армейски тест съгласно 
„Ръководство по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република Бълга-
рия“. Изпитът се провежда от комисия, назначена от началника на Академията, която е в състав: председател – един от за-
местник-началниците на Академията и трима членове, като един от тях е специалист по физическа подготовка и притежава 
съответната спортна квалификация. 

Оценките, получени от проверката, се отразяват в годишната атестация на военнослужещите. Данните от провер-
ката са достъпни и всеки военнослужещ може да провери достоверността им. При несъгласие с оценката той може да 
подаде възражение чрез рапорт до началника на Академията. За поддържане на физическата дееспособност на воен-
нослужещите от академичния състав, административния и обслужващия персонал и цивилните служители се планират 
и по два пеши марша на семестър, всеки с продължителност един ден.

Обучаеми в Академията са слушателите, студентите, докторантите и специализантите. Те имат право:
– да получават квалифицирано ръководство и помощ от страна на специалисти по физическа подготовка и спорт 

по време на своето обучение;
– да ползват цялата спортна база на Академията за учебна, научноизследователска и спортна дейност;
– да участват във всички форми за спортна дейност на Академията;
– да участват в представителните отбори на Академията;
– да изразяват мнение за качеството на учебния процес в областта на физическата подготовка и спорта по ред, опреде-

лен от Академичния съвет. 
Спортната дейност на слушателите се състои от конкурсен изпит по физическа подготовка, занятия по физическа 

подготовка, залегнали в учебните планове и учебните програми, проверка на физическата подготовка, самостоятелна 
физическа подготовка и участие в състезания.

Конкурсният изпит по физическа подготовка с офицерите кандидати по всички специалности се провежда от комисия, 
назначена със заповед на началника на Академията, която е  в  състав: председател и двама или повече членове, като 
поне един от състава на комисията задължително е специалист по физическа подготовка и притежава съответната спортна 
квалификация. Конкурсният изпит се организира съгласно „Методика за провеждане на конкурсен изпит по физическа под-
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готовка“ с кандидатите от всички специалности на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, утвърдена от Академичния 
съвет.

Учебните занятия по физическа подготовка се планират съгласно учебните планове и програми, утвърдени от Ака-
демичния съвет, и се провеждат в съответствие с графиците за занятията.

Физическата подготовка на слушателите се проверява както следва:
В края на периода на обучение в съответствие с учебните планове и графиците на занятията. Изпитните упражне-

ния и нормативи се определят и утвърждават от катедрения съвет на катедрата, водеща дисциплината.
Годишната проверка на физическата подготовка на слушателите от Академията се планира и осъществява заедно 

с годишната проверка на физическата подготовка на военнослужещите от академичния състав, административния и 
обслужващия персонал. Слушателите се оценяват по шестобалната система съгласно глава 7, чл. 141 от „Ръководство 
по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република България“.

Самостоятелната физическа подготовка на слушателите се планира съгласно „Ръководство по физическа подго-
товка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република България“ и „Разпределение на времето 
за деня във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за съответната учебна година, което се утвърждава ежегодно от 
началника на Академията. Тя се провежда два пъти по 90 минути или 4 пъти по 45 минути седмично в учебно време.

В състезанията по видовете спорт слушателите участват по собствено желание и след подбор, проведен от треньора 
по конкретния вид спорт.

Спортната дейност на студентите се състои от занятия по физическа подготовка и проверка на физическата под-
готовка, ако такива са предвидени в учебните планове и учебните програми, самостоятелна физическа подготовка и 
участие в състезания. Когато в учебните планове и учебните програми на съответната специалност има планирани 
учебни занятия по физическа подготовка, те се провеждат съгласно учебните планове и програми, утвърдени от Ака-
демичния съвет, и са в съответствие с графиците за занятията. Когато в учебните планове и учебните програми на съ-
ответната специалност има планирана проверка на физическата подготовка на студентите, тя се провежда в съответствие 
с учебните планове и графиците на занятията. Изпитните упражнения и нормативи се определят и утвърждават от кате-
дрения съвет на катедрата, водеща дисциплината. Самостоятелна физическа подготовка на студентите не се планира. 
В състезанията по видовете спорт студентите участват по собствено желание и след подбор, проведен от треньора по 
конкретния вид спорт.

Спортната дейност на докторантите и специализантите се планира и провежда както следва:
– когато докторантите и специализантите са военнослужещи, спортната им дейност включва всички мероприятия, 

планирани за слушателите с изключение на конкурсния изпит по физическа подготовка и учебните занятия по физическа 
подготовка;

– когато докторантите и специализантите са цивилни, спортната им дейност включва всички мероприятия, планирани 
за студентите.

В заключение може да се каже, че системата за физическа подготовка на военнослужещите, обучаемите и цивил-
ните служители от Военна 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 под-
готовка, осигуряване на ефективен учебен процес и здравословен начин на живот на военнослужещите, обучаемите и 
цивилните служители от Академията.
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