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РЕЗЮМЕ 
НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

 
на доцент, доктор Емил Маринов Енев 

 представени за участие в конкурс, за заемане на академична длъжност 
„професор“ в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“ 
във Военна академия „Г. С. Раковски“, в област на висшето образование 
„Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело”, обявен 
със заповед № ОХ-979/01.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република 
България и обнародвана в „Държавен вестник” бр. 107/18.12.2020 г., т 9480 

 
(номерацията на публикациите е съгласно Справка за изпълнение на 

минималните национални изисквания и Списък на научната продукция) 
 
 
Представените публикации са насочени към изучаването на актуални 

теоретични и приложни проблеми в областта на висшето образование 
„Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело“. 

 
 Разпределени са в четири групи: 
 

1. Командване и контрол на войските в операциите – публикации с 
номера 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; 6.2; 7.2; 7.13; 7.15; 9.1; 20.5; 

 
2. Подготовка и водене на операциите – публикации с номера 3.1; 

4.1; 4.2; 7.1; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.14; 
 

 
3. Служба на щабовете – публикации с номера 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 7.5; 

7.6; 7.9; 7.10; 20.1; 20.3; 20.5; 21.1; 21.4; 
 
4. Административни процеси и дейности – публикации с номера 

6.1; 6.2; 7.2; 7.8. 
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3.1. „Клаузевиц и центърът на тежестта - уместност, значимост, 

приложимост в XXI век, 2021 г, ISBN 978-619-239-525-4.  
 

В монографията са изследвани въпросите, свързани с осмислянето и 

прилагането на доктриналната база свързана с концепцията център на 

тежестта, като аналитичен инструмент, който помага на командирите и 

щабните офицери да анализират и определят приятелски и противникови 

източници на сила, както и слабости и уязвимости. Разработката цели да 

покаже слабостите и критичните моменти при прилагане на почти двеста 

годишната концепция „Център на тежестта“, в съвременни условия.  

Основната теза на тази разработка е, че въпреки многото, изтъквани 

напоследък недостатъци ЦТ има своето място  във военното дело, а и не само 

в него. Анализът на подходите, използвани за определянето му показват, че 

основата на бъдещата реализация на тази концепция е свързана с търсене и 

прилагане на по-универсална методика за неговия анализ. 

В разработката са изследвани въпросите, свързани с прилагането на 

концепцията и нейната легитимност, включително и в аспектите на 

използване на въоръжените сили в хибридна война и във войната с 

тероризма. Обоснована и доказана е тезата, че за решаване на проблемите във 

военното дело най-подходящ е подхода на системния анализ. Очертани са 

връзките, в тази насока, между системния анализ и критичното мислене. Това 

съчетание дава възможност за оценка на процесите на възникване на кризи и 

проблемни ситуации в системите и между системите. Така се доказва 

важността на концепцията на стратегическо и оперативно ниво и се 

очертават оптимални възможности за точното определяне на центровете на 

тежестта на системите, свързано с достигането на желаните от тях крайни 

състояния. 

В рамките на тези процеси са изследвани и основните подходи за 

определяне на центъра на тежестта. Представени са техните предимства и 
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недостатъци и то на фона на системния и процесуалния подход. По този 

начин е доказано, че прилагането на концепцията „Център на тежестта“ може 

да се прилага успешно единствено чрез съвместното им използване. На тази 

база са изследвани методите и процесите за определяне на центровете на 

тежестта. На базата на тези изследванията е доказана липсата на точен, ясен, 

универсален и дефиниран доктринален метод за определяне на съществуващ 

център на тежестта.  

На базата на посочените анализи и изследвания е достигнато до извода, 

че съществуващите подходи за определяне на центъра на тежестта, описани в 

доктрините, са несъвършени. Поради тази причина, в монографията, е 

предложен научно обоснован подход за определяне на действителния център 

на тежестта в условията, както на достатъчна, така и при липса на свързаност 

на елементите на системите. В това се състои основния практико-приложен 

принос на разработката.  

4.1. Монография „Оперативно изкуство и методология на 

критичното и системното мислене - връзки и зависимости”, 2021, ISBN 

978-619-7478-59-4, 137 стр. 
 

Монографията описва методологията на приложния системен анализ. Тя 

се състои от четири основни направления разбиране на проблема (как се 

оценява възприетата реалност); концепцията за система (как се разглежда 

реалността); концепцията за модел (как се опознава реалността); концепцията 

за управление (как се променя реалността към желано състояние). 

Приложният системен анализ е общ метод за решаване на проблеми от 

всякакво естество. В този труд той служи като основа за прилагането му във 

военната сфера и по-специално в оперативното изкуство. 

В първа глава се разкрива предмета на изследването критичното и 

системно мислене. Критичното мислене е умението да се  вземат решения въз 

основата на добри аргументи. Негова основа са широк кръг когнитивни 
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умения за разпознаване, анализиране и оценяване на аргументи и правдиви 

твърдения. Чрез тях се преодоляват собствени предубеждения и пристрастия. 

Формулират се доводи в подкрепа на направени заключения. Накрая се 

вземат  интелигентни решения - на какво да вярваме или как да постъпваме. 

Разгледани са модела за критично мислене на Пол и Елдер и 

адаптацията му към модела за критично мислене на стратегически лидери. 

Неговите елементи са изясняване на проблемите; оценяване на тяхната 

важност; формират се гледни точки, допускания и предположения, правят се 

изводи, оценяват се знания, данни факти и се правят заключения. 

Описан е системния подход, като подробно са дефинирани видовете 

системи, техните характеристики и мощта на една система (държавата като 

система от системи и нейната мощ) 

Разгледан е характера на проблемите и подходите за тяхното решаване 

при прилагане на системния подход в изследването на една система. 

Проследени са възникването и развитието на военни теории, свързани с 

разработване на модел на операцията – Клаузевиц, Жомини, Лидъл Харт и 

действащи доктрини за планиране на операциите. 

Във втора глава е разгледано моделирането на операциите като изкуство 

и наука. Анализът и синтезът са класическите научни методи за тази дейност. 

Разгледани са различни подходи към моделирането от словесния до 

аналитичния. Оценена е съществената роля в този процес на класификацията 

– естествена и изкуствена. 

В трета глава се дава отговор на въпроса дали за решаването на поставен 

проблем от висшестоящото командване се предхожда от разбиране на 

ситуацията и планиране на начина, по който ще се подходи за решаване на 

проблема. Класифицирани са типовете проблеми в зависимост от тяхната 

структурираност и са описани подходящи стратегии за тяхното решаване. 

Правят се много заключения. Едно от тях е, че  бъдещите битки и боеве 

с по-малък мащаб ще се случват като малки епизоди в рамките на операции, 
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които много повече приличат на кампании. Това налага командирите на 

всички нива да приспособят изпълнението на краткосрочните операции в 

рамките на оперативен модел, разработен от старшата инстанция. Този модел 

трябва да свърже техните краткосрочни действия със стратегическата цел на 

кампанията. Обяснени са подходи за структуриране на оперативен проблем – 

моделиране и инженеринг. 

В глава четвърта са разкрити отговорностите на командира към 

разработване на оперативния модел. От командира се изисква цялостно 

разбиране на ситуацията за да реши проблема, представен от командващия. 

Нейната правилна оценка дава възможност на командира да ръководи своя 

щаб в разработването на оперативния модел, проектирането, планирането на 

операцията. Тази оценка допринася за разбирането на проблема и 

необходимите предстоящи действия на командваната от командира система в 

оперативната среда. Именно тези отговорности са  подробно разгледани в 

главата. 

В глава пета са разкрити отговорностите на командващия при 

разработване на оперативния модел. Една от тях е даване на указания  за 

изготвяне на модел на кампанията. Те осигуряват насоки за щаба и 

подчинените командири за да започнат да разработват своите планове. 

Указанията за разработване на модел на операцията се опират на 

всеобхватния подход за постигане на целите.  

Друга отговорност е формулирането на предпочитания от него подход - 

как, къде, кой, последователност на действията, „началното състояние“, от 

което ще започнат и ще продължат усилията на съвместните сили за 

решаване на проблема. Той е основа за определяне на концепцията за 

подреждане на операциите във времето и пространството, за да се достигне 

до желаните крайни състояния. 

Заключението обобщава резултатите от теоретичните постановки и 

анализи. Систематизира фундаменталната роля на моделирането. Очертава 
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мястото на постигнатите научни резултати. Разкрива мястото на 

оперативното изкуство и моделът на операцията. Обосновава тяхното 

значение за постигане на стратегическата цел и желаното крайно състояние.  

 

5.1. Командване, управление и служба на щабовете. Част първа. 

Автоматизирани системи за командване и управление и мениджмънт на 

информацията, София 2019 г., ISBN 978-629-239-213-0 75 

Целта на тази разработка е да се разкрие съдържанието на 

използваните във ВС и БА автоматизирани информационни системи за 

командване и управление, както и управлението на информацията 

циркулираща между елементите на системите за командване и управление на 

формированията. 

Разглеждат се теми, които са необходими за обучението по дисциплини 

“Командване, управление и служба на щабовете”, от специалност 

“Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” за 

специализация „Сухопътни войски”. Книгата представлява допълнителен 

материал, предназначен да обогати основните знания и да осигури 

обучението по дисциплините. Трудът  е изграден така, че да се акцентира 

върху основните знания, които е необходимо да бъдат придобити. 

Тъй като обучението не може да бъде само теоретично и е 

необхиодимо да се придобият и практически умения в използването на 

автоматизирани системи за командване и управление и мениджмънт на 

информацията, то в изложението са представени софтуерни приложения с 

техни актуални версии. Независимо че приложното програмно осигуряване 

се развива изключително бързо, все пак основните дейности, за които те се 

използват си остават относително едни и същи. Поради тази причина в 

разработката се акцентира върху дейностите и основните функционалности, 

които се извършват най-често в автоматизираните системи за командване и 

управление свързани с мениджмънта на информацията.  
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5.2. Когнитивни процеси при управление на информацията в 

операции за урбанизирани територии 2021 г., ISBN 978-619-239-553-9  
 

Монографията „Когнитивни процеси при управление на информацията в 

операции за урбанизирани територии ” разкрива неизбежността от воденето 

на операции в урбанизирани терени. Причините за това са концентрирането 

на населението, властта и богатството в градовете. Воденето на операции в 

такива условия е свързано с редица проблеми. Това води до появата на 

трудности в командването и управлението при решаване на задачи в 

урбанизирани територии. В първа глава авторът поставя основите на по 

нататъшното научно изследване чрез разкриване на основни аспекти на 

командването и управлението, като използва системния, процесния и 

функционално-структурните подходи. 

Процесът на командване и управление, чрез обосновано 

преформулиране на цикъла Деминг, е сведен като планиране, координиране, 

провеждане и контрол на хода на операциите. Чрез него се търси оптимално 

управленско въздействие, за адаптиране на военните формирования към 

сложните условия на обстановката в урбанизираните територии. Разгледани 

са в исторически план три основни метода, които се разделят на шест 

различни подхода на командването и управлението. Интерес представлява 

въвеждането на  критерии и показатели за оценяване на тяхната  ефикасност 

в специфична среда – урбанизирани терени. 

Във втора глава се уточняват използвани в монографията основни 

понятия - урбанизирани територии, урбанизиран терен и операции в 

урбанистична среда. Анализира се характера на средата и нейното влияние 

върху системата за командване и управление. Разгледана е съществуваща 

класификация на операциите в урбанизирани територии по две направления -  
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характер на мисиите и юридическите условия, в които ще се провеждат 

операциите. Тя е прецизирана с въвеждане на признаци и показатели по два 

вида мисии – бойни и небойни. Усъвършенстваната квалификация на 

операциите е представена в табличен вид.  Разширен е обемът от фактори, 

оказващи влияние на разглежданите от автора операции. Те са анализирани и 

групирани като оперативни; морално психологически; от хуманитарни; 

технологични; юридически. 

В трета глава се представят основни информационни процеси, 

необходими за разбирането на състоянието и взаимодействието между 

елементите на урбанизираната среда. За тази цел се разкрива взаимовръзката 

между данни, информация, знание обвързани с бойните действия. Разглежда 

се процеса за придобиване на знания, свързани с част от дейностите на 

информационните операции, необходими за разбирането на съществуващи 

убеждения, потребности,  идеали и  ценности на гражданското общество. 

Задълбочава се изучаването на методи и модели за формиране на знания. 

Предлага се разработването на когнитивна схема (карта) на ситуацията по 

определени правила. Разкрита е възможността към когнитивните схеми 

(схема на ситуация) да се използват когнитивни мрежи (матрици), които 

позволяват дефиниране на стратегии за поведение. Разкрива се съдържанието 

на основните когнитивни операции. 

В четвърта глава вниманието се насочва върху необходимостта от 

създаване на  обобщена картина на бойното пространство при планиране и 

провеждане на операции в урбанизирани територии. Тя се формира чрез 

събиране на информация от определени оперативни клъстери като: подробен 

план на урбанизираната територия; положение и състояние на 

противостоящите; положение и състояние на собствените сили - приятелски 

и неутрални; транспортна мрежа и инфраструктура; непрекъсната 

информация за промяна в ситуацията; информация за културните и 

социалните особености; характеристики на сградния фонд; бойна 
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идентификация на силите в урбанизирания терен; изпреварваща информация 

(прогноза) за противникови действия. 

Доказва се, че чрез придобиването на необходимата специфична 

информация и обогатяване на обобщената картина на бойното пространство, 

системата за командване и управление ще подобри качеството н своето 

функциониране. Проучва се влиянието на информацията от разгледаните по- 

горе клъстери върху провеждането на операции в урбанизирани територии. 

За да се определи нейния приоритет се изяснява в каква степен всеки вид 

влияе върху вземаното на решение. Това се реализира чрез подобряване на 

нейното разбиране, в определения контекст. 

Направени са предложения за подобряване на информационните 

процеси - добиване на информация; обработване на информацията – анализ, 

оценка, интерпретиране и прогнозиране; разпространение на информация; и 

управление на информационните процеси в операциите в урбанизирани 

терени. 
 

6.1 Training of Trainers at Operational and Strategic Leveles, Grudi 

ANGELOV, Dimitar TASHKOV, Emil ENEV, “G. S. Rakovski” National 

Defence Academy, Sofia, Bulgaria, The 25th International Conference The 

Knowledge-Based Organization, 2019 г. ISSN 1843-682X, ISBN 978-973-153-

355-1.  

В началото на двадесет и първи век разбирането за трансформация 

обхваща не само организационни и структурни процеси, но и процеси, 

свързани с грамотността на онези, които се занимават с трансформация. 

Докладът не анализира буквалния смисъл на понятието грамотност като 

способности за четене и писане. В системата на Въоръжените сили 

грамотността може да се разглежда от няколко аспекта - доктринален, 

управленски, методологически, психологически, педагогически и 

технически. Тъй като трансформацията не е еднократен акт, а постоянна 
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функция на системата за национална сигурност, е необходимо да се 

подчертае значението на непрекъснатостта на процеса на развиване на 

грамотност на днешните лидери. Доказана е водещата роля на андрагогиката 

в процесите на обучение и подготовка на обучители на командно-

управленски кадри на оперативно и тактическо ниво. Целта е да представи 

някои от аргументите за необходимостта от трансформация на грамотността 

(знания и умения) на ръководителите на процесите на трансформация на 

оперативно и тактическо ниво, така че те да могат умело да прилагат 

съвременните технологични иновации при подготовката на органите за 

управление на въоръжените сили. 

 

6.2 Тransformation processes in the education of the army leaders, Carol 

I national defense university intenational conference “Military science 

universe” April 14-15, 2011, ISBN 978-973-663-886-2 (general), ISBN 978-

973-663-893-0 

Основната причина за разработване на доклада е да се представят 

резултатите от анализа на системата за обучение и подготовка на 

командирите на формированията от Сухопътни войски, който е извършен от 

работната група, създадена за разработване на Доктрина за подготовката на 

Сухопътно войски. В него е представена и защитена необходимостта от 

трансформационни стъпки в системата за обучение и подготовка за 

реализация на необходимите промени в нея. Основната идея на доклада е 

защитата на тезата, че трансформацията не е индивидуален акт. Тя е основна 

функция на националната система за сигурност. Доказва се тезата, че 

разбирането за трансформацията като процес не трябва да е само като за 

организационни и количествени промени, а е необходимо тя да се възприема 

като адаптация на системата за обучение в Сухопътни войски към новите 

условия и изисквания. В съответствие с политическите решения главната 

форма на участие в експедиционни операции на формирования от Сухопътни 
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войски ще бъдат батальонните бойни групи, което налага изискването 

командирите на тези бойни групи трябва да са подготвени да командват и 

ръководят своите подчинени в условията на нови за българските въоръжени 

сили условия на обстановката. В доклада се доказва необходимостта от 

трансформационните прцеси в обучението и образованието на военните 

командири от всички нива на командната верига на Сухопътни войски и се 

доказват основните направления на тази трансформация.   

 

7.1 Емил Енев, Бойко Бахнев „Роля на центъра на НАТО за 

борба с тероризма за повишаване на ефективността, оперативната 

съвместимост и за развитие на способностите на НАТО и на българските 

въоръжени сили в борбата с тероризма“,  Международна научна 

конференция „Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на 

радикализацията, тероризма и миграцията“– втора част, Военна 

академия „Георги Стойков Раковски“, издател, 2018, ISBN 978-619-7478-

23-5 

Мисията на Центъра за върхови постижения на НАТО - Защитата срещу 

тероризма (COE-DAT) е да предостави на ключовите лица, вземащи решения, 

реалистични решения на предизвикателствата срещу тероризма и борбата с 

тероризма (БТ), за да трансформират НАТО и страните от интерес за 

посрещане на бъдещите предизвикателства пред сигурността . COE-DAT е 

фокусиран върху три декларирани от НАТО основни задачи за колективна 

отбрана, управление на кризи и кооперативна сигурност чрез повишаване на 

осведомеността, способностите и усилията за ангажиране на НАТО. COE-

DAT изпълнява тази мисия чрез годишна програма за работа, която се 

фокусира върху тероризма събития на стратегическо и оперативно ниво. 

Основните дейности на центъра са образование и обучение, разработване на 

доктрина и концепция и принос към процеса на анализ и научени уроци. 

Участвайки в тази многонационална инициатива, България, като една 
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равноправна членка на НАТО, предоставя на българските въоръжени сили 

повече знания, ефективност, оперативна оперативна съвместимост, 

съвместимост и способности в следните основни области на 

контратероризма: Доктрина и стандартизация, разработване на концепция и 

експерименти; Образованието и обучението; Изследвания и развитие; Анализ 

и научени уроци. 

7.2 „Подготовка на командирите за прилагане на поуките от 

практиката в обучението посредством прилагане на подхода на 

разбирането“, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, София 

2011, ISBN 978-954-9348-28-6  

Основа на разработването на доклада е тенденцията за прилагане на 

всеобхватния подход във всички сфери на военната наука. Последното ниво на 

прилаганите към момента в НАТО научни подходи към всеки вид военни 

дейности и операции е “comprehensive approach”, чиито буквален превод, 

всеобхватен подход, буди интерес. Проведеното в доклада изследване дава 

основание да се насочи вниманието в две направления.  

Първо, въпрос от първостепенна важност е изяснаване на същността на 

този подход и съдържанието, което се влага в неговото наименование. 

Етимологичният анализ на понятието “comprehensive approach” (добил 

известност във военно-научните среди в последните години под 

наименованието „всеобхватен подход”) базиран на проучването на сродни 

думи или синоними използвани в английския език показва, че приоритетно 

значението на термина е свързано с понятия като разбиране, схващане, 

навлизане в същността на нещо. По тази причина в рамките на извършените 

изследвания по проблематиката на доклада за основно ограничение е прието 

наименованието подход на разбирането, а не всеобхватен подход. 

Второ, след възприемането на това ограничение са установени сферите, в 

които може да се прилага този подход, освен в планирането и провеждането на 

операциите или и в такива сфери на военното дело, като например в 
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подготовката и обучението. В доклада е обоснована тезата, този подход има 

свой педагогически аспект на приложение – обучението посредством 

разбиране и прилагане на това разбиране в системата на поуките от 

практиката. От гледна точка на този подход, маневрените формирования са 

разгледани като реални, изкуствени, големи, сложни, вероятностни и 

динамични системи. Като такива те функционират в определена околна среда, 

която им оказва въздействие. В доклада са описани необходимите конкретни 

измерения на параметрите на описаната околна среда, част от които се 

характеризират с неопределеност и трудно се предвиждат.  

 

7.3 Интензивни методи за постигане на превъзходство в 

операциите на Сухопътните войски. Годишник на факултет “Командно-

щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” 2008 г. ISSN1312-2991  

В доклада са анализирани досегашните тенденции за използване на 

формированията от Сухопътни войски в бойни операции. Анализират се 

условията на променящата се среда за сигурност и се изтъкват 

необходимостта от промяна на философията на прилагането на военно 

насилие спрямо противостоящите сили. Изброени са новостите в 

доктриналните разбирания и ценности, с които трябва да се съобразяват 

командирите в бъдещото използване на формированията. 

 

7.4 Концепции и способи за постигане на превъзходство над 

опонента в операции различни от война. Годишник на факултет 

“Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” 2008 г., 

ISSN1312-2991 

В доклада се предлага нова за Българската армия теория по отношение на 

придобиване на способности превъзходство над небойни опоненти в условията 

на операции различни от война. Предложените концепции - за интензивността 

и ограничениността притежават свойството да подпомогнат командирите и 
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щабовете в решаването на проблемите, които могат да възникнат пред тях при 

участието им в решаване на конфлкикти и кризи от невоенен характер. В 

доклада се очертават условията, с които трябва да се съобразяват командирите 

и се посочват взаимозависимостите между политическите и военни условия за 

успех в такива операции. 

 

7.5. Разбиране на оперативната среда и определяне на центъра на 

тежестта, посредством мрежов анализ и анализ на социалните мрежи, 

списание „Българска наука“, брой 06.05.2020 г., ISSN 1314-1031 

Общоприет е фактът, че концепцията „Център на тежестта”, създадена от 

Клаузевиц, служи за фокусиране на военните усилия, за да се постигнат 

решителни резултати в операциите. Ефективното прилагане на военна сила за 

постигане на тези цели включва отчитане на сложен комплекс от въпроси, 

всички от които са уникални сами по себе си в различни обстоятелства. Лесно 

е да се види защо тази концепция се вписва толкова добре във военната ни 

култура, когато се съчетаят изискването за задълбочено, но бързо планиране и 

склонността на военните професионалисти да спорят за приоритетите на 

планирането по принцип. 

 

7.6. „Определяне на центъра на тежестта посредством мрежов анализ“, 

Международна научна конференция „Сигурност – образование, наука, 

индустрия“ –  Военна академия „Георги Стойков Раковски“, издател, 

2020, ISBN 978-619-7478-58-7 

Приложима ли е все още концепцията „Център на тежестта“? Анализът на 

текущи и минали конфликти показва, че проблемът е в ограниченото и 

некомплексно използване. Считана за полезна, докато благодарение на нея се 

печелят решителни сражения в Кувейт, Ирак, Афганистан, Либия, 

впоследствие се оказва,че освен чисто военни, центърът на тежестта има и 

други форми на проявление. Поради това недоглеждане при планирането на 
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операциите сега се проявяват последствията, отрицателните, нежелани ефекти 

от втори, трети и следващи редове. Те са резултат от непълното, некомплексно 

мислене при използването на центърана тежестта като цялостна концепция в 

хода на кампаниите и операциите. Късно, но все пак се преоткривазабравената 

истина, че печеленето на решаващи операции не е достатъчно за спечелването 

на войната. 

 

7.8. Направления в процеса на трансформация на обучението в 

сухопътни войски Емил Енев Военна академия „Г. С. Раковски” 

Факултет „Командно-щабен” София 2009 ISSN 1312–2991  

В доклада е представена и защитена необходимостта от трансформационни 

стъпки в системата за обучение и подготовка за реализация на необходимите 

промени в нея. Основната идея на доклада е защитата на тезата, че 

трансформацията не е индивидуален акт. Тя е основна функция на 

националната система за сигурност. Доказва се тезата, че разбирането за 

трансформацията като процес не трябва да е само като за организационни и 

количествени промени, а е необходимо тя да се възприема като адаптация на 

системата за обучение в Сухопътни войски към новите условия и изисквания. 

 

7.9 The urban еngagement - challenges and decisions for 

reconnaissance, Военна академия „Г. С. Раковски“, издател, 2018 

Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски“ факултет „Командно-

щабен“ Печат – Военна академия „ Георги Стойков Раковски“ ISSN 1312-

2991 

Основната информация в този доклад е за резултатите от проучването на 

проблемите, необходими при използване на сензорна платформа и мрежа за 

внедряване на закрито и информиране за радиочестота, базирана на екстериора 

в операции в урбанизирани терени. Избрани са основните тактически 

изисквания и пространствено-времеви параметри, в които трябва да работят 
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технически средства за събиране на информация и данни. Докладът 

представлява също така допълнителна информация за бъдещите тенденции на 

експерименти в този проект. 

 

7.10 Requirements to the sensor platform and network for indoor 

deployment and exterior based radiofrequency awareness доклад по проект 

на Европейска агенция по отбранаEDA "SPIDER” Военна академия 

„Георги Стойков Раковски” –105 години знание в интерес на сигурността 

и отбраната Сборник доклади от Международна научна конференция 6 – 7 

април 2017 г. ISBN 978-619-7478-00-6 

Докладът представя някои нови аспекти за решение на проблема на 

тактическия командир с липса на разузнавателна информация в градските 

битки и ангажименти. Представени са основните резултати от изследванията. 

На тяхна база са направени предложения за решаване на основните възникнали 

проблеми. В доклада е представена и допълнителна информация за бъдещите 

тенденции на експерименти в този проект. 

 

7.11 Енев Емил, Иванов Стефан, „Навлизането на несмъртоносни 

оръжия във военната област фикция или реалност в недалечно бъдеще“, 

Военна академия „Г. С. Раковски”, 2016 Годишник на Военна академия 

„Г. С. Раковски” Факултет „Командно-щабен” ISSN 1312-2991 

Докладът си поставя за цел извършването на общ преглед на някои 

аспекти от развитието на несмъртоносните оръжия и техният потенциал за 

използване във военни операции. Той разглежда на първо място причините, 

обуславящи тяхното развитие, на второ – определението за несмъртоносни 

оръжия, на трето – функциите на съществуващите оръжия и на тези в процес 

на разработка, и на четвърто – основните принципи за използване на 

несмъртоносни оръжия във военен контекст. Тъй като международното право 

силно ограничава развитието на определени несмъртоносни оръжия, особено 
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на биологични и химически оръжия, правните съображения са разгледани 

накрая. 

 

7.12 Изграждане и развитие на военно-полицейски способности за 

противодействие на хибридните заплахи, Военна академия „Г. С. 

Раковски”, 2016 Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски” 

Факултет „Командно-щабен” ISSN 1312-2991 

Темата за хибридните заплахи придоби особена актуалност за НАТО 

след анексирането на Крим и провежданата политиката на Русия спрямо 

Украйна. Изграждането и развитието на военнополицейски способности се 

явява основа за ефективното участие на военна полиция в провеждане на 

комплексни, многофункционални операции за противодействие на 

хибридните заплахи. Адекватното използване на военнополицейски ресурси 

и способности на база на тяхното правно-регламентирано предназначение 

могат да доведат до по-ефективно противодействие на противниково, 

хибридно въздействие. 

 

7.13 Ролята на военната наука в контекста на хибридните заплахи. 

София: В. А. „Г. С. Раковски“ – Военен журнал, 2015, № 4. ISSN 0861-7392,  

Естеството на термина "хибридна заплаха" може да се разглежда в два 

аспекта. Първият е заплаха за националната сигурност. Вторият е като 

предизвикателство за способностите и националната ни система за сигурност 

при определянето на приоритетите на военно-научните изследвания и 

разработване на нови теории. Трябва да идентифицираме слабостите си и 

причините, за възникване на заплаха, за да не се провали при 

диагностицирането на постоянно променящия се концептуализиране на 

бъдещото им развитие и определяне на начините за подготовка за него. В 

резултат на анализа на много материали, свързани с проблем "хибридна 

заплаха", авторът счита че дебатът, не трябва да бъде мит или реалност са 
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хибридните заплахи, а по-скоро за разработване на способности за справяне с 

такъв тип заплахи. 

 

7.14 Повишаване ефективността на операциите, посредством 

намаляване на вероятността за причиняване на смърт, „Военен журнал“, 

2017, кн. 1-4 ISSN 0861-7392. 

Идеята за Повишаване ефективността на операциите, посредством 

намаляване на на жертвите и разрушенията изглежда парадиксална. В доклада 

се опровергава тази парадоксалност на твърдението 

 

 7.15 Класически пътища към инициативата, „Военен журнал“, 

2020, кн. 1-2 ISSN 0861-7392. 

Какво е инициативата? Някои я възприемат като начинание, начало, първа 

крачка. За други тя е импулс, намерение, предприемчивост, самоинициатива, 

жест. Трети виждат в нея размах, широта, разпоредителност, ръководство, 

рисковано начинание, авантюра, предложение, енергия, енергичност, смелост. 

Какви са нейните измерения – чисто физически или не? Как да я овладеем и 

как да я задържим? Това са въпроси, на които ще се опитаме да отговорим в 

тази статия. Селектирани са класифицирани физическите и нефизическите 

подходи за овладяване, отнемане и удържане на инициативата в операциите. 

 

9.1. „Управление на операции срещу радикални и съпротивителни 

движения“, студия, Военен журнал“, ISSN 0861-7392 – книжка 3, 2020 г. 

Радикализацията и съпротивата целят  политически промени чрез 

смесица на подривна дейност, пропаганда и военен натиск, целящи да убедят 

или сплашат широка маса от хора да приемат такава промяна. Сами по себе 

си те почти винаги са свързани с  организирана въоръжена политическа 

борба, чиито цели могат да бъдат разнообразни. Някои съпротивителни 

движения целят пряко завземане на властта чрез революционно движение, 
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докато други се опитват да се откъснат от държавния контрол и да създадат 

автономна държава в традиционни етнически или религиозни граници. Как 

трябва да реагира държавата и как да използва военния инструмент на своята 

мощ в такива условия? 

 

  20.3. Правила и процедури при планиране на операции от сухопътен 

компонент, Военна академия „Г. С. Раковски”, 2014, ISBN 978-9549348-57- 

Учебникът представлява теоретична разработка в областта на военните 

системи, като са предтавени най-общо функциите на командването и контрола 

и в частност функцията планиране. Раздел 1 Отделя внимание на теорията на 

планирането в процеса на управлението. Този раздел е базиран на 

организрането, като функция в управлението в сигурността и отбраната и 

системата за планиране на операции. Той обхваща теоретичните основи на 

организацията на ръководството на организациите и общите научни 

изисквания към командването като форма на ръководство във военните 

организации и планирането на операции.  

Раздел 2 е насочен към подхода за планиране на операции базиран на 

ефекта. Представен е призхода на този подход и неговото съдържание. 

Отделено е внимание на алгоритъма на създаване на оценките на операцията 

при използване на подхода базиран на ефекта.    

Раздел 3 – бойни процедури отделя внимание на разкриването на същността 

на инструментите и дейностите при планиране на сухопътните операции, 

които се прилагат, за да се подпомогне командира в изпълнението на неговата 

мисия. Този раздел е базиран на процеса на вземане на решение. Той описва 

доктриналното прилагане на теорията на планирането и практическата му 

реализация. Бойните процедури се разглеждат като основна форма на проява 

на командно-управленската дейност на всички нива. Отделя се подобаващо 

внимание и на информационния ресурс и неговото управление 
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20.5. Основи на командването и управлението на маневрени 

формирования от Сухопътни войски,  

В учебника са събрани, анализирани и сравнени различни доктрини, 

свързани с командването, на водещи западни армии. Така се цели осигуряване 

на единно ръководство и постигане на единно разбиране в системата на 

Сухопътни войски и военнообразователната система. Терминът „командване и 

управление” се ползва, за да се определят задълженията, отговорностите и 

правата на командирите и как те изпълняват ръководните функции по 

отношение на техните формирования с цел реализиране на мисията. 

Армейските ценности, лидерските качества, способностите, уменията и 

действията им като ръководители, са от жизнена важност за изпълнението на 

командването и управлението.  

В учебника на обучаемите е предоставена задълбочена информация за 

лидерството и мениджмънта. В учебника се търси изясняване проблема за 

влиянието на командването върху приоритетността на ресурсите, като за най-

важният ресурс във всяка въоръжена система са определени хората.   

Раздел 1 предоставя информация за характера, средата на прилагане и 

концепцията за командването и управлението. Отделя се внимание на това как 

средата въздейства на упражняването на командването и правлението. 

Елементите командване и управление се анализират поотделно, но не са 

представени като отделни допълващи се функции, а като една, в която 

водещият елемент е този на командването.  

Раздел 2 разглежда природата на командването като изкуство и ролята на 

човещкия компонент в командването, защото само правилно избрания 

командир може да прилага командването в този му аспект. Определена е 

ролята на командирите, които съсредоточават в себе си властта за ефективно 

прилагане на командването. Разгледано е използването на системите за 

командване и управление в интерес на командването при провеждане на 

операции. Представени са философията, тактиките, техниките и процедурите 
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свързани с командването в настъпателните или отбранителни действия и в 

операциите различни от война. На базата на Доктрината за командване и 

управление на НАТО се поставя ударението върху значимостта на личното 

командване и на здрава концепция за командване и упрaвление, свързана със 

системата за поддържка на тази бойна функция и ориентирана към 

оперативните доктрини на Сухопътните сили.  

Радел 3 отделя внимание на природата на управлението и науката за 

управлението под формата на разглеждане на доктриналния компонент на 

командването. Обосновано е изискването за управление като резултат от 

затрудненията за реализиране на мисията и неопределеността, която 

неминиемо възниква при подготовката, провеждането и след операциите.  

Неопределеността и съпротивата на противника са представени като 

постоянно действащи фактори произтичащи от несигурността както за 

собствените, така и противниковите сили. Разкрита е ролята на Науката за 

управлението за откриването и парирането на ефектите от затрудненията за 

реализиране на мисията и осигуряването на необходимата информация на  

командирите за потребността от коригиране на концепцията за операцията, 

ресурсите или целите на операцията.   

Раздел 4 отделя внимание на теорията на командно-управленската 

организация. Този раздел е базиран на елементите на командване и 

управление, обособени във втори и трети раздел. Той обхваща теоретичните 

основи на организацията на ръководството на организациите и общите научни 

изисквания към командването като форма на ръководство във военните 

организации.  

Раздел 5 е насочен към ориентиране на обучаемите в прилагането на 

командването и по-специално към системата за осигуряване и поддръжка на 

бойната функция командване и управление. Обосновани са потребностите и 

изискванията към ръководния състав на въоръжените формирования да 

притежават способности да определя, дават, приемат ресурсите, които са им 
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необходими за създаване на такава ситема за командване и управление, която 

осигурява функциите необходими за прилагане на командването и 

управлението.  Терминът „система” по отношение на системата за осигуряване 

и поддръжка на командването и управлението е разгледан многоаспектно, като 

се защитава тезата, че той не означава единствено използването на екипировка 

и съоръжения от типа на комуникационни системи, а е по-скоро една 

организация на всички ресурси, които се използват, за да се поддържа 

командира при упражняването на командването и управлението.   

Раздел 6 – бойни процедури отделя внимание на разкриването на същността 

на инструментите и дейностите, които се прилагат, за да се подпомогне 

командира в изпълнението на неговата мисия. Този раздел е базиран на 

личностния и доктриналния компонент на командването и управлението. Той 

описва доктриналното прилагане на теорията на командването и управлението 

и практическата му реализация. Бойните процедури се разглеждат като 

основна форма на проява на командно-управленската дейност на всички нива. 

Раздел 7 – има за цел да опише принципите на командването при 

провеждане на операции различни от война, свързани с основите на 

командването и управлението, описани в предните раздели. Описан е 

характера на оерациите различни от война. Разяснена е организацията на 

системата за командване и управление в този вид операции.  

Раздел 8 описва бойната функция командване като генератор на бойна мощ. 

Той дава по-обширен поглед на командването като процес в контекста на 

създаване на бойна мощ в рамките на използване на Сухопътни войски 

самостоятелно или в съвместни операции. 

 

21.4. Щабни процедури при участие на съвместни оперативни сили в 

многонационални операции. Военна академия „Г. С. Раковски” 2008, 

съавтор,  
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Пособието допълва и доразвива съществуващите документи, 

регламентиращи службата на щабовете в МСОС. Учебното пособие e 

разработено в интерес на слушателите, докторантите и специализантите от 

Военна академия “Г. С. Раковски”. То служи като помагало при подготовката 

по учебната дисциплина “Щабни процедури при участие в многонационални 

съвместни операции”, както и при разработването на дипломни работи и други 

научни публикации. При неговото разработване са използвани оригинални 

документни на НАТО, регламентиращи щабните процедури при участие в 

многонационални съвместни операции.   

Част I “Многонационални съвместни оперативни сили” от учебното 

пособие “Щабни процедури при участие на съвместни оперативни сили в 

многонационални операции” е разработено като са взети предвид мненията на 

изявени преподаватели от Академията, както и на офицери, участвали в 

различни мисии зад граница. Пособието допълва и доразвива съществуващите 

документи, регламентиращи службата на щабовете в МСОС.  

Основно внимание в пособието е обърнато на формирането на Обединените 

съвместни оперативни сили, използването им в операциите на основата на 

Концепция за Многонационални съвместни оперативни сили. Разгледани са 

операциите,  провеждани от Обединени съвместни оперативни сили. Даден е 

приоритет на използването на всеки от Компонентите  на Обединените 

съвместни оперативни сили. Значително място е отделено на проблемите на 

Командването и контрола при провеждане на многонационални съвместни 

операции. 
 
гр. София                                  полк. доц. д-р.                         Емил Енев 
__.02.2021 г. 
 

 


