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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОТИВОМИННИТЕ 

СИЛИ В МОРСКИ ОПЕРАЦИИ 

 

капитан-лейтенант Станислав Георгиев 

 

Анотация: В доклада са представени отделните аспекти на използването на 

противоминните сили в морски операции. Анализирани са способностите и 

вариантите на използване на противоминните сили на НАТО. В резултат от анализа 

са очертани тенденциите за тяхното развитие, като е акцентирано на новите 

технологии и доктриналната база. 

Ключови думи: противоминни сили, бъдеща концепция 

 

Към момента противоминните сили (ПМС) в НАТО преминават през концептуален 

преход – от традиционно минотърсене към безпилотно, автономно бъдещо използване на 

системите. Това налага противоминната война да бъде разбирана като действия на 

„система от системи“. На противоминния кораб (ПМК) от следващо поколение (корабите-

майки) се залагат възможности за съхранение и експлоатиране на набор от извънбордови 

безпилотни средства (UxVs)
1
, организирани в модул от противоминни средства – MCM 

Toolbox
2
, които се предвижда да бъдат напълно интегрирани с платформата и нейната 

бойна система за управление, както и да „комуникират“ сигурно и непрекъснато помежду 

си в съвместната си работа като автономни единици.[4] 

Съгласно приетите практики за противоминни действия (ПМД), корабите 

действат в минното заграждение (МЗМ) или в непосредствена близост до него. 

Желаната цел за бъдещо използване на силите предвижда противоминната операция да 

се контролира от позиции извън МЗМ и дори извън опасната в минно отношение зона, 

посредством развръщане изцяло на автономни средства, с което да се оптимизира още 

повече процесът на ПМД, както и да се гарантира максимална безопасност за личния 

състав. Управлението на безпилотните системи се разглежда във варианти за тяхното 

развръщане както от кораб-майка на море, така и от брега (при възможност за 

поддръжка). Изследователските центрове към институтите BMT и QinetiQ
3
 дефинират в 

                                                           
1
 UxVs – включва пълния набор от извънбордови безпилотни средства (UV – unmanned vehicles), в това 

число надводни (surfes – USV), подводни (underwater – UUV) и въздушни (air – UAV). В абревиатурата 

UxVs „x“ обозначава вида средство, а „s“ – множествено число. 
2
 Това е общо наименование за взаимосвързаните и обединени в единен модул противоминни системи. 

3
 BMT Group Ltd (по-рано British Maritime Technology) и Qinetiq са британски научно-изследователски 

институти, опериращи в областта на инженеринга, науката и технологиите и предлагат услуги в сферите 
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анализите си четири типа концепции за използване на ПМС, обхващащи спектъра от 

практикувания все още традиционен подход, при който силите са в минното поле, до 

напълно автономна концепция в бъдещето, както са показани на фиг. 1. 

 

 

 

Фиг. 1. Концепции за използване на ПМС.[6] 

 

Схващането за ПМД, провеждани вътре в минното поле (Channel Immune), на 

фигура 1-А, е по същество това, което се практикува и в момента от ПМС. Използват се 

платформи, изискващи строг контрол на стойностите на акустичните и магнитните 

полета, с цел повишена защита срещу неконтактни мини. Тази концепция прилагат 

всички миночистачи, както и минните ловци, използващи за откриване и класификация 

корабни подкилни и/или буксируеми ХАС. 

При избягване на минната опасност при работа в минното поле (Channel 

Avoid) ПМК работи по подобие на предходния вариант. Методите за откриване, 

класифициране, идентификация и неутрализация са почти идентични с предходното 

използване на силите, като ключовата разлика е в по-голямата зависимост от точността 

на навигацията, удържането на позицията и маневреността за своевременно отклонение 

от възможна минна опасност. Към прилагането на този подход могат да се причислят 

минни ловци, използващи сонари от последно поколение със значително увеличен 

обхват на обследване и по-голяма резолюция при класификацията. 

Концепцията за позициониране на противоминния кораб извън минното поле 

(Channel Stand-off), представена на фигура 1-С, изисква ПМК да проведе операцията, 

                                                                                                                                                                                     
на отбраната и сигурността, критичната инфраструктура, търговското корабоплаване и сектори на 

околната среда. Двата института от дълги години провеждат изследвания и разработват системи и 

платформи за Кралския военноморски флот. По-подробно: https://www.bmt.org/services/ и 

https://www.qinetiq.com/ 
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използвайки безпилотни дистанционно управляеми и автономни системи в целия 

процес – от откриване, до неутрализиране на мините. Такова използване на ПМС се 

базира на внедряването на редица извънбордови системи за търсене, класифициране, 

идентифициране и неутрализиране на мини. Тази идея по същество е бъдеща 

концепция за противоминните операции. Въпреки това и към настоящия момент 

повечето от ПМС в НАТО – чрез придобиването и използването на AUV апарати – за 

търсене и класификация и на ROV – за директно унищожаване на мини, донякъде 

изпълняват тези схващания, тъй като ПМК на практика е „изведен“ от минното поле. 

Разбирането за работа на ПМК извън зоната на минна опасност (Area Stand-

Off), илюстрирано на фигура 1-D, се основава изцяло на използване на извънбордови 

системи, които да бъдат развръщани от относително големи дистанции (до 50 морски 

мили). Подобна тактика би позволила минно прочистване на много отдалечени райони, 

при това с голям времеви аванс, благоприятстващ развръщането на основните сили на 

флота. Тъй като безпилотните системи ще са единствените противоминни средства, 

които да навлизат в зоната на минното поле, платформата, от борда на която може да се 

развърнат, не изисква специално ниво на устойчивост на корпуса и контрол на 

физическите полета. Следователно за кораб-майка може да бъде използван търговски 

или всеки друг военноморски съд, чиято основна роля е различна от тази на ПМК. 

Развръщането на противоминен модул от UxVs е планирано да се осъществява и от 

брега, при наличие на необходимото за тази цел осигуряване. 

Предвид достигнатото ниво на технологиите към момента обаче, тази концепция 

предполага редица недостатъци, които трябва да бъдат преодолени: 

• Отстояние от 50 морски мили е значително предизвикателство за използване на 

автономни системи. Съвременните технически възможности не позволяват 

комуникационна поддръжка в използването на извънбордови безпилотни средства 

посредством постоянен и криптиран обмен на данни. 

• Автономните надводни средства, разположени на значителни дистанции, ще 

изискват постоянно наблюдение и осигурена защита. UxVs ще трябва да бъдат 

защитени срещу широк спектър от възможни заплахи, вариращи от ракети и самолети, 

до FIAC
4
 и други асиметрични сили и средства. Възможно решение би било добавяне 

на оръжия за самозащита към самите безпилотни апарати, но това от своя страна води 

до необходимостта от идентифициране, насочване и неутрализиране на потенциалните 

вражески сили, което отново е свързано с обмен на данни с платформата-майка. 

От четирите различни концепции за експлоатация само три се считат за 

приложими в кратки до средносрочни интервали. Визията за Area Stand-off предлага 

много атрактивно решение, но поради технически ограничения, които трябва да бъдат 

преодолени, е вероятно да бъде осъществима само в дългосрочен план. В краткосрочен 

                                                           
4
 FIAC – Fast Inshore Attack Craft (Бързоходна лодка за крайбрежни атаки). 
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и средносрочен план ВМС са изправени пред три възможности: конвенционалните и 

скъпоструващи концепции Channel Immune и Channel Avoid, използвани и в момента 

или възприемане на набора от безпилотни системи като решение на Channel Stand-off 

идеята. Всъщност последният е най-практичният от трите варианта, тъй като ефективно 

използва новата технология на автономните системи и възможностите на гъвкава и 

бюджетно достъпна платформа, като ПМК-майка.[6] 

Преминаването към бъдещи противоминни способности ще бъде постигнато 

само на поетапни стъпки, базирано на технологичния напредък и увереността в 

ефективното използване на системите в реални операции срещу постоянно 

развиващото се МО. Може да се разгледа като четиристепенен процес, както е показано 

на фиг. 2. 

 

Време

Ев
ол

ю
ци

я

Настоящи 
способности

Преходен етап

Разширени 
способности

Бъдещи 
способности

Днес 10 години 20 години 30 години

Развитие на 
платформите

Развитие на 
системите

•Съществуващите

противоминни

кораби - специални

корпуси, контрол на

физичните полета.

•Нов тип кораб – по-големи 

размери и водоизместване; 

значително пространство за 

UxVs; подсилен  корпус от 

маломагнитна стомана.

•Запазва се същата платформа  

с някои предварително 

планирани подобрения за 

нуждите на подобрените 

UxVs.

•Без необходимост от 

специални ПМК;

•Използване на цивилни 

платформи;

•Второстепенна роля за 

съществуващите ПМК.

•Корабни сонари;

•Тралове;

•ROV;

•Внедряване на UxVs

•Водолази.

•Противоминен модул(MCM 

Toolbox);

•Контейнерно поместване;

•Водолазна поддръжка;

•“Channel stand-off” 

концепция.

•Разширени възможности на UxVs;

•Използване на USV от значително 

по-големи разстояния.

•Напълно отворена архитектура ;

•Изцяло използване на UxVs;

•“Area Stand-off” концепция.

 

 

Фиг. 2. Преход към бъдещите способности на ПМС 

 

Първата стъпка е предварителна и обхваща настоящите способности на ПМС. 

Текущата система от способности и техните взаимовръзки се характеризира като 

архитектура от затворен тип, което прави системната интеграция на допълнителни 

възможности сложна и скъпа. Тази предварителна стъпка, вече предприета от редица 

ВМС, е да се интегрират някои способности на UxVs към системите на 

съществуващите кораби. Пример за внедряването на безпилотни системи и като част от 

предварителната стъпка е учението „Безпилотен войн“, проведено през октомври 

2016 г., където индустрията, академичните среди и ВМС на страни от Алианса се 

събраха, за да тестват и демонстрират способностите на извънбордовите системи. 

„Безпилотен войн“ включи 50 различни системи за работа в отделните среди – суша, 
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въздух, над и под вода. Учението успешно демонстрира ефективността на много от 

системите и показа как информацията от тези средства може да бъде интегрирана в сега 

действащите ПМК. Този успешен опит обаче не означава, че цялата система от системи 

(безпилотни средства, командване и управление, комуникации и други), необходима за 

бъдещи ПМД, вече е готова за внедряване в реални операции. 

Докато настоящите противоминни платформи могат да приемат ограничен брой 

по-малки извънбордови системи, използвани за отделни задачи като класификация или 

унищожаване на мини, за да се премине към следващата стъпка (преходен етап), се 

изисква набор от системи, необходими за пълния спектър на ПМД. Това включва USVs, 

UAVs и UUVs с допълнителни системи за обслужване и поддръжка. В допълнение, 

ПМК към момента не разполагат с необходимите възможности за съхранение, 

експлоатация и поддръжка на тези системи, както и не могат да осигурят нужната 

устойчивост за безопасното им и своевременно спускане и качване на борда при 

неблагоприятни метеорологични условия. Това налага необходимостта от разработване 

на нов тип кораб. 

Предвид сегашните технологични ограничения (например обхватът на 

комуникациите), концепцията за Channel Stand-off е единствената ефективно 

приложима за тази стъпка. 

 

 

 

Фиг. 3. Модел на използване на ПМС, прилагащ концепцията Stand-off.[2] 

 

С течение на времето новият тип противоминна платформа потенциално ще 

трябва да интегрира и поддържа нарастващ брой на  извънбордови системи, които от 

своя страна ще са с нарастваща сложност и размери. На етапа „разширени 

способности” се очаква максимална ефективност в провеждането на операции, 
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базирани на концепцията Channel Stand-off, подплатени с намален оперативен риск, 

повишената техническа възможност и увереност в работата на системите. Това 

същевременно ще е фазата, в която идеята за Area Stand-off би могла да изглежда 

осъществима в обозримо бъдеще. 

Бъдещите способности са четвърта стъпка и крайната цел за ПМС на НАТО. 

Това ще включва използването на UxVs, които да изпълняват целия спектър от ПМД, 

на дълги разстояния от позицията на развръщане и способни да се адаптират към 

всички предизвикателства по време на операция. В този случай платформата-майка ще 

остане по-отдалечена от минното поле, като ще може да развърне системите си зад 

хоризонта. 

Както е показано в хронология на времето на фигура 2, в този етап от развитието 

на способностите, ПМК-майка, въведен в междинния етап, се очаква да достигне края 

на своя експлоатационен живот. За нуждите на Area Stand-off може да бъде използван 

търговски съд или друг военен кораб, което означава, че ПМК-майка всъщност може да 

се окаже последният тип специализирана противоминна платформа. 

В обобщение, концепцията към която ПМС вече са насочили усилия (Area stand-

off с междинно преминаване през Channel stand-off) изглежда логично решение за 

развитието на способности и тяхното използване в противоминните операции. 

„Пълното извеждане“ на ПМК от минното поле и постепенното му отдалечаване от 

него ще гарантира безопасност за платформата и екипажа. Използването на изцяло 

автономни системи с усъвършенствани технологии ще осигури значително по-висок 

оперативен темп, както и повишено качество на ПМД. 

 

 

–––––––––––––––– 
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ПРИМЕРНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

НА АВИАЦИОННИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪСТАВ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САМОЛЕТИ F-16 BLOCK 70 

 

капитан Йордан Петров 

 

Анотация: С ратифицирането на международни договори за доставка на 

самолети F-16 Block 70, Република България избира нов път за развитие на бойната си 

авиация [1]. Сключването на договори за придобиване на нов тип авиационна техника 

(АТ) поставя авиационния инженерно-технически състав (АИТС) пред 

предизвикателството в кратки срокове да преосмисли начините, по които реализира 

инженерно-авиационно осигуряване (ИАО). Създаването на организационна структура, 

отговаряща в пълна степен на потребностите на новата АТ, е първата и най-важна 

стъпка, която има за задача да очертае функционалното предназначение и по-

нататъшното развитие на АИТС за следващите десетилетия. 

Ключови думи: F-16 Block 70, организационна структура, АИТС, АТ, ИАО. 

 

 

Аквизицията на самолети F-16 Block 70 е сложен и всеобхватен процес, които е 

необходимо да интегрира в себе си усилията на редица взаимосвързани и 

взаимодействащи си институции, като ВВС на Република България могат да бъдат 

определени като основен субект в този процес. 

В изтребителната авиационна база, предвидена за основно базиране на 

самолетите F-16 Block 70 е необходимо да се извърши адекватна структурна и 

функционална реорганизация, включително и на подсистемата за инженерно-

авиационно осигуряване (ИАО) в качеството ѝ на градивен елемент за всяка 

авиационна система. 

Придобиването на F-16 Block 70, особеностите на неговите системи, оборудване 

и въоръжение предявяват необходимост от създаване на нова организация на труда 

АИТС. По съдържание това означава създаване на нови технически подразделения 

(технически ескадрили), включващи специфични за новата авиационна техника групи 

(секции), посредством които да се осигури техническа експлоатация в съответствие с 

конкретните особености в оперативната подготовка, периодичното обслужване и 

ремонт, изпълнението на мероприятия по съхранение и др. 

Разработването на примерна организационна структура на АИТС за 

експлоатация на самолети F-16 Block 70 се извършва с уточнението, че към настоящия 

момент нито производителят на самолетите [6], нито правителството на САЩ, в 
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качеството си на изпълнител по договорите за доставка, не са предлагали или 

поставяли условия на българската страна по какъв начин да разработи и създаде 

собствена организационна структура на АИТС за поддръжка на АТ. 

Предложената тук примерна организационна структура на АИТС е разработена 

с отчитане на особеностите на съществуващата система за ИАО във ВВС на РБ и на 

база официални публикации в „Department Of The Air Force E-Publishing“ – USA [5], 

действащи във ВВС на САЩ [2;3;4]. Целевата функция на предложената примерна 

организационна структура е създаване на предпоставки за качествена техническа 

експлоатация на самолетите F-16 Block 70, която е в съответствие с новостроящата се 

на територията на изтребителната авиобаза инфраструктура. 

 

Примерна организационна структура на АИТС за ИАО  

на самолети F-16 BLOCK 70 

 

Заместник-комадир по „АТ и В“ (Maintenance Group Commander – MXG/CC) - 

пряко отговорен за бойната готовност на ЛС, поддържането на АТ в постоянна 

изправност, както и за инженерно-техническата подготовката на АИТС.  

Основните съставни елементи на организационната структура предназначена за 

АИТС експлоатиращ F-16 Block 70 са: Отделение „АТ и В“ (MXO Command), 

Административно звено (MXG Adminstration) и три технически ескадрили: еОПАТ 

(AMXS), еПОВР (MXS) и еСОПАВ (MUNS). (Фиг. 1) 

 

Отделение „АТ и В“ (Maintenance Operations – MXO) 

В структурата си включва: 

• Старши инженери по контрол на качеството (Quality Assurance Officers) – 

отговорни за гарантиране на качеството и безопасността на работата в подразделения 

от организационната структура на АИТС, а от там и надежността на АТ.  

• Функционални секции в отделение „АТ и В“: 

– Подготовка и обучение (Maintenance Training & Education) 

Секцията „Подготовка и обучение“ извършва планиране, организиране, 

провеждане на обучение, сертифициране и контрол на подготовката на АИТС, 

експлоатиращ самолети F-16 Block 70.  

– Анализ, планиране и документиране (Analysis, Plans-Scheduling & Documentation  

– PS&D) 

Предназначена е за извършване на анализ на техническата експлоатация и 

изготвяне на планове, графици и разписания за планово техническо облужване на АТ. 

Специалистите от секцията са основна точка за контакт на РИТС по въпросите, 

свързани с обработката и анализа на информация за състоянието на АТ. Целта на 
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анализите е да се оцени акуратно както текущото състояние на АТ, така и тенденциите 

в нейната експлоатация. 

 

Фиг. 1. Примерна организационна структура на АИТС (F-16 Block 70) 

Oтд. „АТ и В“ 
(МХО Command) 

еОПАТ 
 (AMXS) 
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еСОПАВ 
(MUNS) 
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Старши нженери 
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(Maintenance Training & 
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документиране 
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(TODO) 
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(STORAGE & SUPPLY) 
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(Pro Super)  

 

Ескадрилни 
инженери 
(Pro Super)  
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(Aircraft 
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Дебрифинг 
(MX Debrief) 
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Engine) 
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(Specialist 
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въоръжение 
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Съхранение 
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Flight) 
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(Survival & Life 
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– Техническо документиране (Technical Order Distribution Office) 

Предназначението на секцията е получаване, обработка, съхранение, 

разпределение и разпространение на техническата документация, необходима за 

ефективната и безопасна техническа поддръжка на самолетите, техните системи, 

въоръжение и др.  

Създава се с цел централизация на документирането на дейностите по ИАО от 

момента на придобиване на АТ до извеждането ѝ от експлоатация. 

– Доставка и съхранение на авиационно-техническо имущество – АТИ 

(Storage&Supply) 

Осигуряване на АИТС с материални средства (резервни части, консумативи, 

оборудване, разходни материали, химически вещества и др.). 

 

Ескадрила за оперативна подготовка на авиационната техника (еОПАТ) 

(Aircraft maintenance squadron – AMXS). 

В еОПАТ оперират ескадрилни инженери (Production Superintendents – Pro 

Supers). В обхвата на техните задължения попадат планиране, организиране, отчитане и 

контрол на цялoстната поддръжка на АТ в еОПАТ. 

За изпълнение на задачите в организационната структура на еОПАТ (AMXS) 

функционират следните групи: 

– Дебрифинг (MX Debrie)f 

Групата е предназначена за проследяване на несъответствия и отклонения в 

техническите параметри. Личният състав контролира изправността на всички 

самолетни системи и при констатиране на отклонения предприема адекватни мерки за 

отстраняването им. 

– Самолет и двигател (Aircraft and Engine) 

В групата оперират авиационни специалисти от следните специалности: Crew 

Chief (Aircraft Sortie Generation), Engines (Aircraft Propulsion/Power Plant), Aircraft 

System (Fuels, Hydrazine Response Team, Wheels & Tyre, Pneudraulics). 

– Самолетни специалисти (Specialist Section) 

Тук оперират специалисти по: ударна авионика (Fighter Avionics); комуникация, 

навигация и електронна война (Communication, Navigation and Electronic Warfare – 

COM/NAV/EW); системи за управление (Flight Controls); електрически и системи за 

кондициониране (Еlectrical & Environmental Systems – E&E). 

– Авиационно въоръжение (Armament О-level) 

Специалистите от групата извършват снаражаване на самолетите с авиационни 

средства за поразяване (АСП) и техническата експлоатация на системите по АВ, 

интегрирани на самолета (On Aircraft Armament). 

– Средства за поддръжка (Support and Composite Tool Kit – CTK) 
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Дейността на групата е насочена към осигуряване на еОПАТ с всички 

необходими за ежедневната дейност инструменти, резервни части, разходни материали, 

специална техника (eTools) и др.  

 

Ескадрила за периодично обслужване и войскови ремонт (еПОВР) 

(Maintenance Squadron – MXS).  

В структурата си включва: 

• Ескадрилни инженери (Production Superintendents –Pro Supers) в еПОВР 

(MXS) – аналогично с eОПАТ (AМXS) и следните групи: 

– Самолетни системи (Aircraft Systems) 

Специалистите от групата експлоатират следните самолетни системи: горивна 

(Fuels), хидравлична и пневматична (Pneudraulics), колесник (M/N Landing Gears), гуми 

и джанти (Wheels & Tyre). 

– Двигател (Engine & Engine management) 

Групата се състой от специалисти по авиационни двигатели (Engine - Aircraft 

Propulsion & Power Plant). Усилията на личния състав са насочени към адекватно 

техническо обслужване на авиационните двигатели и агрегати от комплектацията им. 

– Структурен ремонт (Aircraft Structural Maintenance) 

Проектиране, ремонт, модифициране, инспектиране на структурата на 

самолетите. В групата посредством специална апаратура (металообработващо 

оборудване и специализирани инструменти изработка и оформяне) се изработват, 

поправят и сглобяват различни детайли – компоненти от самолетната структура. 

– Лаборатория по безразрушителен контрол (Non Destructive Inspection 

Laboratory – NDI) 

Специалистите инспектират, диагностицират и прогнозират техническото 

състояние на АТ, като определят нейната структурна цялост, използвайки различни 

методи и апаратура за безразрушителен контрол, позволяваща да се прилагат 

различните методи за инспектиране – вихротоков, ултразвуков, акустичен, визуално-

оптичен, рентгенографски, магнитометричен и др. 

– Средства за аварийно напускане на самолета – САНС (EGRESS) 

Специалистите от групата извършват обслужване на самолетните кресла (на 

тяхната кинематика и електрически системи) и монтиране на влизащите в 

комплектацията им парашутни системи, пиротехнически изделия, неприкосновeн 

авариен запас (НАЗ), аварийни радиостанци и т.н. 

– Височинно оборудване (Survival & Life Support Section) 

В групата се подготвя за използване следното оборудване: защитни шлемове, 

кислородни маски, височинни компенсиращи костюми, парашутни системи, 

предназначени за катапултните кресла, както и контрол на изправността и назначените 

ресурси на спасителното оборудване (Aircrew Survival Equipment) за тях. 
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– Авионика (Avionics / Avionics backshop) 

Специалистите от групата осигуряват изпълнението на техническо обслужване, 

(де)монтиране на агрегати, отстраняване на неизправности, ремонти, регулировки, 

изпълнение на модификации на подсистемите от системата авионика (РЛС, 

висотомери, противопожарна, инерционно-навигационна, електро-оптична, системи за 

глобално позициониране, за следене на релефа и предупреждение за сбъсък, за 

видеозапис, главен и второстепенен дисплей (head-up и head down display), 

широколентови комуникационни шини, портове и др.  

– Електрооборудване и система за кондициониране (Electrical and 

Environmental/Oxygen Control – E&E) 

Техническа експлоатация на електрическите схеми, постоянно и променливо 

токови генератори, контрол на работоспособността на различните захранващи и 

електроразпределителни системи (външно, аварийно захранване, акумулаторни 

батерии), системите и устройствата, осигуряващи кислород, азот и др. газове. 

– Лаборатория за прецизно измерване и калибровка (Precision Measurement 

Equipment Laboratory – PMEL) 

Лабораторията е предназначена за извършване на метрологичен контрол 

(проверка, поддръжка, ремонт, калибриране и издаване на сертификати за извършените 

проверки на оборудването, КИА и КПА). 

– Средства за назаемно обслужване и самолетообслужваща техника – СНО и 

СОТ (Aerospace Ground Equipment – AGE) 

Осигуряване със СНО и СОТ, необходими за техническата експлоатация и 

провеждането на полети със самолети F-16 Block 70. Към тях се отнасят: средства за 

зареждане с течности, газове, топлотехнически средства, подемно-транспортни 

средства, средства за почистване и специална обработка, приспособления за буксиране, 

за задържане и привързване, подемни средства, стълби и платформи, средства за 

защита ВоВС на стоянката (Flight Line), спомагателни средства и др.  

– Средства за поддръжка (Support and Composite Tool Kit – CTK) – аналогично с 

eОПАТ (AМXS). 

 

Ескадрила за съхранение и оперативна подготовка на авиационното 

въоръжение (еСОПАВ) (Munition Squadron – MUNS) 

В структурата на ескадрилата са включени: 

• Ескадрилни инженери (Production Superintendents (Pro Supers)) в еПОВР 

(MXS) - аналогично с eОПАТ (AМXS) и следните групи: 

– Секция за планиране и контрол на дейностите (Systems Section) 

Отговорна за изготвяне планове, графици и разписания, засягащи дейностите в 

ескадрилата. Съвместно с ескадрилните инженери определя периодите за техническо 

обслужване и ремонт на АВ. 
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– Обслужване и ремонт на АВ (Armament Flight) 

Най-задълбочените прегледи и проверки на различните системи и агрегати по 

АВ (авиационни пускови устройства, гредови държатели, диспенсъри за изстрелване на 

диполни отражатели, артилерийски установки (M61A1 - Vulcan) и др.) 

– Съхранение (Material Flight) 

Съхранение, отчитане, складиране, подготовка за приемане и извозване на АСП. 

– Група за подготовка на АСП (Production Flight) 

Извършва се подготовка за бойно използване на получените от група 

Съхранение, АСП (не/управляемо ракетно и бомбово, артилерийско, пиротехнически 

изделия, диполни отражатели), преди те да достигнат до специалистите по АВ в eОПАТ 

(Armament O-level). 

– Средства за поддръжка (Support and Composite Tool Kit – CTK) – аналогично с 

eОПАТ (AМXS). 

 

Изводи 

 

Примерната организационната структура на АИТС е разработена при отчитане 

характеристиките на собствената система за ИАО и конкретните потребности на 

самолети F-16 Block 70. Тя е в съответствие със съществуващата до този момент 

„базова организационна структура“, включваща ЗК по АТ и В, отделение АТ и В и три 

технически ескадрили – еПОВР, еОПАТ и еСОПАВ. По този начин техническите 

подразделения в отделните АФ от състава на ВВС остават организирани по единен 

замисъл. 

Предложената организационна структура създава предпоставки пред 

българските ВВС да постигнат оперативна съвместимост (от гледна точка на ИАО) с 

коалиционните партньори от НАТО, като по този начин се създадат реални условия за 

провеждането на съвместни операции или многостранни тренировки, учения и др. 

 

–––––––––––––– 

1. Държавен вестник. бр. 60, 30.07.2019 г. 

2. Air Force Instruction 21-101 Maintenance – Aircraft and Equipment Maintenance 

Management. 16 January 2020. 

3. Air Force Instruction 38-101 – Manpower & Organization. 29 August 2019. 

4. Air Force Manual 21-200. 9 August 2018. 

5. Incorporating Change 1 – 31 – Munitions and Missile Maintenance Management. 

August 2020. 

6. https://www.e-publishing.af.mil 

7. https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/f-16/f-16-bulgaria.html 

https://www.e-publishing.af.mil/
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/f-16/f-16-bulgaria.html
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ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МОБИЛЕН МОДУЛ 

ПО КИС НА НАТО (DCM) В УЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ НА НАТО 

майор Ивайло Мараченски 

Анотация: Извършен е анализ на съвременната среда за сигурност в глобален 

мащаб и мястото на Република България в Общата политика за сигурност и отбрана 

на Алианса. Разгледани са способностите и участието на Национален мобилен модул 

по КИС на НАТО (DCM
1
) в учения и операции на НАТО, в отговор на поетите 

национални ангажименти за изграждане, поддържане и развитие на способности за 

осигуряване на комуникационно-информационна поддръжка на щабовете на НАТО на 

оперативно ниво. 

Ключови думи: Национален мобилен модул по КИС на НАТО (DCM), 

комуникационно-информационна система, сигурност, способности. 

 

 

Major Ivaylo Marachenski. CAPABILITIES AND USAGE OF THE NATIONAL 

DEPLOYABLE COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM MODULE OF 

NATO (DCM) IN NATO EXERCISES AND OPERATIONS 

 

Abstract: An analysis of the modern security environment on a global scale and the 

place of the Republic of Bulgaria in the Common Security and Defense Policy of the Alliance 

has been performed. The capabilities and participation of the NATO Deployable 

communication and information system module (DCM) in NATO exercises and operations are 

considered, in response to the national commitments to build, maintain and develop 

capabilities to provide communication and information support to NATO headquarters on 

operational level. 

Key words: National Deployable communication and information system module 

(DCM), communication and information system, security, capabilities. 

 

 

В съвременната среда на сигурност динамично променящите се събития в 

определен регион на света намират незабавно отражение в други, изразявайки се в 

многостранно разпространение на негативни явления в световен мащаб. Това оказва 

дестабилизиращо влияние, най-вече върху намирането на ефективен баланс между 

упражняване на власт с цел ефективно управление на иновационните процеси в обхвата 

на тяхната сигурност и отбраната. Ключово място във всички системи за ръководство, 

командване и управление има развитието на способности за адекватно реагиране при 

                                                           
1
 Deployable communication and information module 
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кризи от всякакъв характер, създаването и поддържането на единна комуникационно-

информационно поддръжка, а централно място заема обменът на информация. 

Съвременната среда на сигурност и технологично развитие се характеризират с 

многофакторни, противоречиви и трудно предвидими изменения в политически, 

военен, икономически, социален и физикогеографски аспект, които намират своето 

отражение на континентално, регионално и национално ниво. Това налага Алианса, 

като основен носител на сигурност и стабилност в Европа и света, да търси пътища и 

подходи за своето бъдещо развитие, адекватни на изискванията на средата. От своя 

страна това изисква въоръжените сили да бъдат в състояние да посрещнат 

произтичащите предизвикателства, като поддържат и нарастват своите способности за 

осигуряване на принос към колективната отбрана на НАТО.  

От анализа на съвременната среда на сигурност е видно, че най-силно влияние 

върху формирането ѝ оказват: неразрешените конфликти в различни части на света; 

процесите на глобализация; тероризмът и други асиметрични рискове и заплахи, с 

тенденция за запазване на сложен, многофакторен и деструктивен характер.[2] 

 

Ролята на НАТО в съвременната среда на сигурност 

 

Съвременните предизвикателства пред Алианса по отношение гарантирането на 

колективната отбрана са свързани не само с хипотетична възможност за атака от 

хибриден тип, а и от развитието на обстановката в Близкият Изток, Северна Африка, 

Афганистан, а защо не и в Ирак. Опитите на някои държави да придобият оръжия за 

масово унищожение, пиратството и кибер атаките не бива да се подценяват. В този 

контекст, идеята за преосмисляне на ролята на НАТО би следвало да се изрази в 

приспособяване на Северноатлантическия пакт към променящата се среда, за 

предотвратяване на идентични заплахи и да препотвърди важността на колективната 

отбрана. Враждебността между НАТО и Русия постоянно еволюира. На този фон 

събитията в Украйна са в основата на генерирането на проблеми във формирането на 

политиката на съюза, а така също и на ЕС спрямо Русия и определя въпроса за 

същността на Общата европейска политика за сигурност и отбрана. Украйна е една от 

шестте държави, включена в общата европейска политика за Източното партньорство, 

като целта е подкрепа на усилията за политически, социални и икономически реформи 

в тези държави, целящи да укрепят демократизацията, надеждното управление и 

устойчивостта на сигурността. Всичко това е основание да се обобщи, че въпреки 

наличните различия и нюанси в политиката на отделните държави, Алиансът твърдо 

подкрепя правото на страните на свободен избор по пътя на тяхното развитие и 

способства за преосмисляне на вземането на решения за бъдещото поведение в общата 

политика за сигурност и отбрана.[6] 
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Характерен компонент в структурите за сигурност, по-специално за евразийския 

мегарегион, е НАТО през ХХІ век, който в текущото десетилетие се превръща в 

глобален фактор на сигурност и стабилност, или поне претендира за това. Основните 

характеристики на неговата дейност, превърнали го в един от важните елементи за 

световната сигурност са: 

 противопоставяне на непосредствените заплахи за мира в текущия момент и 

генериране на визия за минимизиране, или елиминирането им в бъдеще; 

 разкриване на потребностите на сигурността в ерата на съвременните 

комуникационно-информационни системи (КИС) и технологии, конкуренцията, 

противопоставянето и противоборството с цел откриване, разпознаване и управляване, 

и неутрализирането на конкурентните деструктивни действия; 

 планиране, организиране и реализиране на практически действия за 

разрешаване на текущи проблеми на сигурността. 

Функциониращите механизми, с които разполага Алианса, не са перфектни. 

Организирането и изграждането на единна структура за сигурност и траен мир в 

световен мащаб не е факт, но подходът е логичен в съвременната среда на 

международна сигурност и процесът продължава да се развива. Едновременно с това, 

съюзът и неговите партньори разработват бъдещите механизми за обезпечаване на 

сигурност, за спешно справяне с бъдещи заплахи и постигане на радикални изменения 

в схващанията за сигурност. Това е процес с множество измерения, който се свежда до 

поява на качествено нови функционални възможности в дългосрочна перспектива. 

Ролята на Република България се изразява в стремеж към стабилен и видим 

принос към Алианса и към общата политика за сигурност и отбрана в световен мащаб, 

двустранното и регионалното сътрудничество в сферата на сигурността и 

международните договори с военни измерения, по които България е страна. 

Разбирането на Република България е, че регионалният подход е основен за успеха на 

многонационалните инициативи на НАТО за изграждане и развитие на способности. 

Близостта в географско отношение, евроатлантическата интеграция и общите 

предизвикателства пред сигурността на държавите от региона на югоизточна Европа е 

предпоставка за техните сходни стратегически цели. Така че е много вероятно 

тъждествеността между националните нива на амбиции да подпомогнат 

осъществяването на регионалния подход при изграждане на новите отбранителни 

способности, идеи и възгледи. 

Обща характеристика на многонационалните операции и съвременните кризи е, 

че се отличават със сложна комбинация на исторически, политически, военни и 

икономически фактори. Оперативната среда може да се разгледа като съвкупност от 

въздействието на факторите в следните области: политическа, военна, икономическа, 

инфраструктурна и информационна. Разбиране същността на операциите и на 
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съотношението между видовете оперативни действия в тях е важно условие за тяхното 

успешно организиране и провеждане. 

Намеренията осигуряват рамката, притежаваща уникалност, целенасоченост, 

неентропийност и адаптивност, в която подчинените командири планират, организират 

и ръководят операцията, и се определя желаният краен резултат, с отчитане на 

факторите, влияещи на мисията, оперативната обстановка, географски особености, 

пространствените параметри, време и степен на подготовка за бъдещи действия. [3; 4] 

В отговор на поетите национални ангажименти към Алианса от страна на 

Република България, и въз основа на решение на Министерски съвет № 282 за 

формиране и разполагане на първата структура на НАТО, в страната се формира 

Национален мобилен модул по КИС на НАТО (DCM), дислоциран и развърнат в района 

на Мобилната комуникационно-информационна система (пункта за постоянна 

дислокация на DCM). 

Интензивната подготовка на оперативния състав от модула по 

експлоатационните възможности на комуникационната и информационна техника, 

експлоатирана в НАТО, се провежда на два етапа. Първият е подготовка и обучение на 

територията на страната и извън нея, в академиите на НАТО по КИС, до достигане на 

пълна оперативна съвместимост. 

Националният мобилен модул по КИС е част от състава на 2-ри свързочен 

батальон (NSB
2
), към Групата на НАТО по КИС (NCISG

3
), дислоциран в Италия. 

Модулът е структура, която осъществява комуникационно-информационна поддръжка 

на щабовете на НАТО на оперативно ниво, при участието им в мисии, операции и 

учения. Към момента има 18 еднотипни модула от състава на 1-ви, 2-ри и 3-ти 

свързочен батальон на НАТО, развърнати в Европа (Италия, Великобритания, 

Германия, Литва, Полша, Унгария, Турция, Хърватия, Дания, Румъния и България). 

DCM модулите са част от командната структура на Алианса, като финансовите разходи 

по поддръжката и осигуряването им са предмет на общо финансиране от съюза. Нивото 

на поддръжка, което трябва да се осигури от страните домакини за всеки специфичен 

елемент, се дефинира от споразумение за поддръжка на гарнизон (GSA
4
) между 

SHAPE
5
 и съответната страна домакин. Националните модули могат да се използват и 

за национални цели, доколкото задълженията към НАТО не се нарушават.[1] 

 

                                                           
2
 NATO Signal Battalion 

3
 NATO Communication and Information System Group 

4
 Garrison Support Arrangement 

5
 Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
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Фиг. 1. Структура на DCM (Вариант): 

 

Националният мобилен модул по КИС на НАТО (DCM) разполага с най-

съвременните комуникационно-информационни възли в Алианса, които включват: 

 miniPoP
6
/ NDD

7
; 

 majorPoP (DF
8
). 

MiniPoP осигурява до 60 (шестдесет) потребители в пълния спектър от услуги в 

трите домейна на НАТО (NS, NU и MS). Същият е IP базиран, като има възможност за 

надграждане с комуникационно-информационно оборудване с цел повишаване на 

качеството на управлението, чрез своевременен и защитен обмен на информация. 

Същият може да бъде развръщан при всякакви условия и във всяка точка на света в 

полева среда. 

MajorPoP, или т. нар. Dragonfly, представлява последно поколение 

комуникационно-информационна техника, с която разполага Алианса. Към текущия 

момент тези възли са 8 (осем) на брой, като един от тях е развърнат в Мобилна КИС. 

Може да осигури до 600 (шестстотин) потребителя, при най-висока степен на сигурност 

при обмена на информация. Този възел позволява привързването на национални 

комуникационно-информационни възли към „облака“ на НАТО и е фундамент при 

сертифицирането за работа в съюзна среда (Federated Mission Network). [9; 12] 

 

                                                           
6
 Point of Presence 

7
 От 2020 година се въведе термина NDD – NATO Deployable communication and information system 

detachments  
8
 Dragonfly 
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Участие на DCM в учения на НАТО 

 

След окомплектоването с личен състав и техника и успешно изучаване (допуск 

до експлоатационна готовност) на същата, са проведени множество участия на DCM 

модула в учения на НАТО, в различни локации в Европа.  

Едно от най-мащабните учения на Алианса, в което взема участие DCM модулът 

е учението на НАТО STEADFAST JUPITER. Същото се провежда през 2019 година на 

територията на Съвместния военен център на НАТО (JWC
9
) в град Ставангер – 

Кралство Норвегия. Групата от КИС специалисти в учението изпълняват задачи по 

комуникационно-информационно осигуряване на щаба на Еврокорпус (EUROCORP), 

определен за силите за отговор на НАТО през 2020 г. и оказват помощ на 

потребителите на услуги (Help Desk), като предоставят услуги на над 200 потребители 

по време на учението.[10] 

Съществен етап от провеждане на учението е предислокацията на модула от 

пункта за постоянна дислокация до района на JWC. В тази връзка военен конвой с 

личен състав и техника от DCM модула, състоящ се от 6 автомобила с лека и 5 с висока 

проходимост, извършват марш от над 3000 км, като преминават през 6 държави в 

Европа. Едно от най-големите предизвикателства по време на марша представлява 

превозването на личния състав и автомобилната техника, чрез ферибот по Северно 

море, за достигане на крайната дестинация.  

От извършения анализ можем да направим извода, че участието на 

военнослужещите от DCM в подобен тип учения повишава нетренираността на личния 

състав и съвместимостта на съвременната дигитална техника от модула, както и 

умението им да работят в многонационална среда.  

От друга страна, като недостатък, е възможно да се посочи избраният способ на 

придвижване до района на провеждане на учението. Вследствие на проведения преглед 

и извършения анализ на участието на DCM в учения на НАТО може да се формулира 

изводът, че при провеждане на учения от подобен характер по-целесъобразно е 

транспортирането на личния състав и скъпо струващата комуникационно-

информационната техника да се осъществява с въздушен транспорт на НАТО. Това би 

довело до минимизиране на разходите на ресурси (сили и средства) и оптимизиране на 

процеса по планиране на учението. 

 

Участие на DCM в операции на НАТО 

 

През 2014, 2015, и 2016 година модулът участва в мисиите на Алианса в 

Република Турция Active Fence и NATO Support to Turkey, където националните 

                                                           
9
 Joint Warfare Center 



31 

специалисти по КИС изграждат и предоставят широк спектър от комуникационно-

информационни услуги, включително и поддръжка на американска батарея за ПВО 

PATRIOT. През 2016 г. военнослужещите от модула изграждат комуникационно-

информационен възел, поради предислоциране на осигуряваното формирование в друга 

база на съюза. 

Българският DCM взема участие и в мисиите на НАТО в Афганистан, съответно 

ISAF
10

 и Resolute Support през 2015, 2018 и 2020 година. Същият изпълнява задачи по 

комуникационно-информационна поддръжка в щабовете на мисиите, където 

интензитета и отговорностите са на изключително високо ниво. 

Отчитайки изградените способности и натрупания оперативен опит на 

българския DCM по изграждане и поддържане на устойчиви и надеждни 

комуникационно-информационни услуги, осигуряващи качество на управлението и 

ефективна поддръжка на системата за командване и управление на съюза, можем да 

обобщим, че модула е тактическо формирование, представляващо стратегически 

инструмент за подпомагане и реализиране задачите на Групата по КИС на НАТО, в 

системата за колективна отбрана на Алианса.  

 

––––––––––––– 
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КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА УСТОЙЧИВОСТ В СИГУРНОСТТА 

 

професор д-р Венелин Георгиев
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Анотация: Възприемането на тезата за отсъствие на пълна сигурност, която 

се доказва от многобройните примери за инциденти със сигурността, насочва 

вниманието на изследователите и практиците към възможностите за изграждане на 

устойчиви системи в сигурността. Характерно за подобен тип системи е 

възможността за запазване на оперативната функционалност на ключови процеси и 

на поддържащите ги активи в условия на смутена среда. В доклада се представят 

резултатите от изследване, насочено към създаване на концептуален модел на 

система за устойчивост в сигурността, който е теоретично аргументиран и с висока 

степен на практическа приложимост. 

Ключови думи: сигурност, устойчивост, активи, технологии, риск. 

 

 

 

Въведение 

 

Като свойство на обектите и системите, устойчивостта е представена и видима 

по най-добър начин в природата. Дърветата са създадени да понасят, но да не се 

пречупват от тежестта на натрупвания върху клоните им сняг или под напора на бурни 

ветрове. Човешкото тяло е с възможности за пречистване на кръвта, възстановяване на 

клетки и отговор на атаки от страна на бактерии и вируси. Сърцевината на 

устойчивостта, и в частност на устойчивостта в сигурността, е в подготовката за 

отговор на въздействия от страна на средата, но не чрез реакция (реактивно), а по-скоро 

чрез адаптиране и приспособяване (адаптивно). 

Във времето терминът „устойчивост“ се дефинира и интерпретира по различни 

начини в зависимост от контекста, в рамките на който е бил използван. Като примерна 

дефиниция за устойчивост може да бъде посочена способност на организацията да се 

подготви и планира за приемане, възстановяване и успешно адаптиране към нежелани 

събития. Друго определение казва, че устойчивостта представлява способност на 

организацията да се подготви за и адаптира към променящи се условия, както и бързо 
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да се възстановява след въздействия. Онова, което обединява горните две определения 

за термина устойчивост са характеристиките
2
: 

– адаптиране, изразяващо се в промяна в мениджърския подход и в стратегията 

за отговор преди настъпване на разрушителното събитие или бъдещата заплаха на 

базата на поуките от практиката от предходни инциденти; 

– подготовка, намираща израз в предвиждане и планиране срещу потенциални 

заплахи и стресори, както и идентифициране и контролиране на критичните функции 

на системите, изложени на риск; 

– издръжливост или способност за поддържане на работоспособност без 

съществени ограничения и загуба на функционалност при възникване на инцидент; 

– възстановяване, изразяващо се в способност за завръщане към първоначалния 

пълен обем на дейностите и функционалностите след отстраняване на инцидента. 

Един от аспектите, в рамките на който могат да се водят дискусии по 

проблемите на устойчивостта като характеристика на системата за сигурност е 

съпоставянето на устойчивостта и сигурността. Образно казано, предназначението на 

сигурността е да държи „злосторниците“ вън от защитаваните обекти, системи, 

приложения, периметри и т.н. Като пример, една държава решава да построи стена, 

която да спира нежеланите посетители. Тази стена може да бъде много висока, 

снабдена с различни технически и физически средства, които да затрудняват достъпа, 

но остава въпросът дали сама по себе си стената ще бъде достатъчна за постигане на 

целта. Пример, който е актуален към настоящия момент е техническото съоръжение 

(оградата) на южната граница на България. В рамките на същия сценарий, възможна 

алтернатива е построяването на няколко стени като тази алтернатива се представя в 

литературата с термина „защита в дълбочина“. За съжаление и двете алтернативи не 

гарантират, че ще спрат достъпа на нежеланите посетители. Описаният по-горе модел 

се доближава да идеята за сигурност. Тя може да бъде разглеждана като серия от мерки 

(контроли), фокусирани върху превенцията срещу злосторници и техните нежелани 

действия спрямо защитаваните активи. В повечето случаи мерките или контролите 

представляват достатъчно средство за превенция на атаките срещу сигурността на 

защитаваните активи. В същото време като аксиома се приема, че стопроцентова 

превенция е невъзможна и доказателство за това са успехите на „злосторниците“ да 

преодолеят прилаганите контроли или мерки за сигурност. Този факт поражда 

потребността от изграждане и поддържане на устойчивост или с други думи на 

способности за отговор на атакуващите, когато те вече са „вътре“ в защитаваните 

обекти. Важността на устойчивостта става реална когато срещу атаките на опонентите 

се мисли и действа с разбирането „не ако, а когато“. 
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Определенията, които са приложими и по отношение на системата за сигурност, 

описват устойчивата система като такава, която притежава способности за отговор и 

възстановяване след инцидент, запазваща възможността да функционира и извличаща 

поуки от случилото се, което й дава възможност да се самоусъвършенства и я прави по-

силна при бъдещи инциденти. В тази посока на мисли, с концепцията за устойчивост са 

свързани разбиранията за управление на непрекъснатостта за функциониране на 

системите. 

Ако сигурността и устойчивостта се разглеждат като две отделни неща, то 

връзката между тях би изглеждала линейна, т.е. първо се появява нуждата от сигурност, 

а след това нуждата от устойчивост. Възможно е и разбиране, според което 

устойчивостта включва сигурността. По въпроса за взаимоотношението между 

сигурност и устойчивост съществуват различни мнения. Едни автори разглеждат първо 

особеностите на сигурността и като продължение анализират особеностите на 

устойчивостта. Световният икономически форум в своя публикация разглежда 

устойчивостта с помощта на бинарен подход, т.е. една система може да бъде 

едновременно както сигурна, така и несигурна. Според NIST устойчивостта 

представлява процес, включващ пет фази: идентифициране, защита, разкриване, 

отговор и възстановяване след инцидент със сигурността. При идентифицирането се 

говори за развитие на способностите за управление на риска за сигурността. В този 

смисъл сигурността се разглежда като част от устойчивостта. 

В крайна сметка, ако се претеглят различните мнения може да се стигне до 

обобщението, че устойчивостта е по-общото, по-обширното понятие, което по един или 

друг начин включва концепцията за сигурност. 

 

Балансиране на устойчивостта на системата за сигурност 

 

Изграждането на устойчива система за сигурност е свързано с постигане на 

баланс. Балансирането на устойчивостта намира израз в балансиране на превантивните, 

детективските и коригиращите контроли или мерки. За да бъде устойчива, системата за 

сигурност следва да прилага по един балансиран начин горните три вида контроли: 

– превантивни, за предотвратяване на инциденти със сигурността на активите; 

– детективски, за своевременно откриване на възникването на инцидент със 

сигурността на активите; 

– коригиращи, за отговор и възстановяване на последствията от инцидент със 

сигурността на активите. 

При търсене на баланс между трите вида контроли следва да се отчитат 

разходите и ползите от мерките за превенция, както и краткосрочното влияние върху 

устойчивостта на инцидента по време на неговото разкриване и отстраняване. За да се 

определи какви точно контроли трябва да бъдат приложени следва да се преценят 
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някои конкуриращи се нужди за продължаване на процесите, контролиране на 

разходите, удовлетвореност на потребителите на продукта „сигурност“, снижаване на 

риска за устойчивостта. Тези решения следват единна и базирана на оценката на риска 

стратегия, отговаряща на апетита и толеранса към риска. 

При възникване на инцидент със сигурността на  активи от системата за 

сигурност, контролите за превенция губят своята ефективност. В тези случаи нараства 

значението на детективските и коригиращите контроли, които са част от 

реакцията/отговора при възникване на инцидент. Двата вида контроли допринасят за 

намаляване на нежеланите последствия от инцидента. 

Устойчивостта на системата за сигурност разчита на добрия баланс между хора, 

процеси и технологии. Често допускана грешка е прекаленото разчитане на един от 

тези компоненти, а именно на технологиите и пренебрегване на огромния принос, 

който могат да имат към устойчивостта добре обучените и тренираните 

професионалисти и правилно проектираните процеси. Наличието на пропуски, 

слабости, уязвимости в един от трите компонента може да компрометира 

устойчивостта на системата за сигурност като цяло, както и да снижи ефективността на 

останалите два. Устойчивостта разчита и се базира на подходящ баланс между хора, 

технологии и процеси, като трите компонента следва да се разглеждат в тяхното 

единство, с допълваща сила и без пропуски. Като пример, с областта на 

киберсигурността взаимната връзка между хора, технологии и процеси се описва с 

помощта на т.нар. „златен триъгълник“. 

Връзката между отделните компоненти – хора, процеси и технологии и 

устойчивостта може да бъде описана по следния начин
3
: 

– хора и устойчивост: природата на немалка част от заплахите за устойчивостта 

на системата за сигурност включва човешкия фактор в различен аспект. Като пример, 

недобре или неправилно информираните и обучените професионалисти не само, че не 

са в състояние да противодействат на заплахите, но самите те в определени случаи се 

превръщат в заплаха за устойчивостта на системата за сигурност. 

– процеси и устойчивост: процесите, протичащи в системата за сигурност се 

подчиняват на строги правила и следват стриктни изисквания при тяхното изпълнение. 

При намиране на мястото на изискванията за устойчивост в хода на създаване на 

процесите следва да се отчита изповядваната философия, организационната култура, 

апетита и толеранса към риска и т.н. На практика, при проектиране на процесите трябва 

да се търси баланс между нивото на риска за сигурността и нивото на ефективност и 

удобство на извършваните операции в рамките на процесите. 

– технологии и устойчивост: технологиите автоматизират изпълнението на 

процесите и облекчават труда на персонала. Не рядко те компенсират слабости в 
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качествата на персонала и пропуски в процесите, с което допринасят за постигане на 

устойчивост. В същото време, ниското технологично ниво и остарелите технологии 

създават уязвимости за системата за сигурност, с което намаляват нейната устойчивост. 

 

Концептуален модел за устойчивост в сигурността 

 

Мисиите на системата за сигурност стоят в основата не само на допринасяните 

ползи, но също така и в основата на концепцията за нейната устойчивост. Мисиите на 

системата за сигурност се дефинират с помощта на съвкупност от програми, проекти и 

дейности, които се изпълняват с цел създаването на продукта „сигурност“, който е 

предназначен за потребителите в лицето на гражданите, фирмите и т.н. Мисиите могат 

да бъдат определени също така като част от ресурсите на системата за сигурност, които 

допринасят за изпълнение на поставените общи цели. От друга страна, всяка мисия има 

собствена цел, с изпълнението на която подпомага постигането на стратегическите 

цели на системата за сигурност. Провалът при изпълнението на целите на отделните 

мисии застрашава постигането на мисията на системата за сигурност като цяло. 

За да бъде продуктивен, всеки процес в системата за сигурност се нуждае от 

активи, които се явяват суровини за процеса. Никой процес не може да постигне своите 

резултати без: 

– персонал, който изпълнява или контролира дейностите от съдържанието на 

процесите; 

– данни и информация, които захранват процесите или които се получават като 

резултат от процесите; 

– технологии, които поддържат и автоматизират изпълнението на процесите; 

– инфраструктура, с помощта на която процесът генерира продукт, който се 

предоставя на потребителите. 

За да се определят изискванията за устойчивост към процесите, протичащи в 

системата за сигурност, трябва да се определят активите от гледна точка на тези 

процеси и след това да определят изискванията към тяхната устойчивост. 

Човешкият фактор (професионалистите) на системата за сигурност е жизнено 

важен за функционирането на всеки процес. Персоналът участва в изпълнение на 

процесите и контролира постиганите резултати, като при необходимост въвежда 

нужните корекции. Като ресурс за процеса, персоналът може да бъде класифициран по 

различни начини, като пример вътрешен и външен спрямо конкретния процес. 

Данните и информацията, независимо на какъв носител са, правят възможно 

протичане на процеса. В същото време те могат да бъдат и продукт на този процес. 

Могат да се различават по формат, по обем и по степен на конфиденциалност. 

Ролята на технологиите е да поддържат процесите, като в този аспект могат да 

имат директен или индиректен принос.  
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Инфраструктурата включва физическите активи, които са в помощ на 

протичането на процесите. Често пъти една и съща инфраструктура поддържа повече 

от един процес. 

Подходящото описание на активите подпомага дефинирането на изискванията за 

устойчивост и в същото време осигурява изпълнението на тези изисквания. Описанието 

на активите прави възможно определянето на техните граници, на взаимодействието 

между тях, на отговорностите за тяхната устойчивост. 

Всеки ключов актив на системата за сигурност следва да бъде описан с 

максимално възможна подробност. В общия случай описанието на активите за един 

процес включва
4
: 

– видове необходими активи (хора, информация, технологии, инфраструктура); 

– нива на чувствително за активите, особено за информацията; 

– местоположение на активите и кой отговаря за тях; 

– форма или формат на активите; 

– място, където се съхраняват резервните активи, като пример, резервните копия 

на информацията; 

– процеси, които ползват активите; 

– стойност на активите в количествени и качествени измерители. 

Към горните показатели за описание на активите могат да се добавят 

изискванията за тяхната устойчивост. 

За да се определят изискванията за устойчивост на процесите, протичащи в 

системата за сигурност, следва много добре да се разбира тяхната връзка с активите. 

Свързването на процесите с активите помага да бъде открито наличието на т.нар. 

критични точки и зависимости. Тези зависимости са породени от факта, че е възможно 

различни процеси да споделят едни и същи активи. Зависимостите следва да бъдат 

разрешавани с помощта на мерки за устойчивост и стратегии за тяхното прилагане. 

При промяна в активите, осигуряващи даден процес, могат да се наложат 

промени в изискванията за устойчивост. За оценяването на тези промени са нужни 

критерии, които покриват и четирите групи активи. Като примери за значими промени 

в активите, които биха повлияли върху устойчивостта на протичащите процеси могат 

да бъдат дадени следните: 

– промени в структурата или персонала в системата за сигурност с ангажименти 

към устойчивостта на процесите; 

– значими промени в използваните технологии; 

– наличие на нова информация, свързана с процеса; 

– придобиване на нови активи и т.н. 

 

                                                           
4
 CERT Resilience Management Model. Software Engineering Institute 
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Мениджмънт на активите като част от модела  

за устойчива система за сигурност 

 

За да могат да подпомагат процесите в системата за сигурност съответните 

активи трябва да бъдат налични и достъпни. Терминът достъпност засяга системите, 

персонала, потребителите, администраторите, които поддържат или използват 

съответния процес. В общия случай, мениджмънтът на активите изисква балансиране 

на потребностите на системата за сигурност с подходяща съвкупност от контроли за 

устойчивост на процесите. При високо ниво на защита се намалява достъпът до 

процесите и тяхната продуктивност. Обратното също е вярно. При ниско ниво на 

защита се увеличава рискът от неоторизиран достъп до процесите, което отново 

занижава тяхната продуктивност. Основният инструмент, с помощта на който се 

постига баланс в управлението на процесите и свързаните с тях активи, е управлението 

на достъпа. Привилегиите и ограниченията за достъп са механизмите за осигуряване на 

продуктивност на процесите и за тяхната устойчивост. Привилегиите и ограниченията 

за достъп се реализират с помощта на административни, логически и физически 

контроли. 

Контролите за достъп се различават от привилегиите и ограниченията на 

достъпа. Те се проектират и внедряват с отчитане на изискванията за устойчивост на 

процесите, т.е. те са механизмите, които въвеждат в сила изискванията за устойчивост 

по отношение на конфиденциалността, интегритета и наличността. За да се поддържат 

контролите за достъп актуални спрямо променящата се среда, се осъществява т.нар. 

мениджмънт на достъпа. Привилегиите и ограниченията на достъпа определят нивото 

за достъп до активите в съответствие с изискванията на позицията на персонала и 

изискванията за устойчивост на процесите и активите. Те трябва добре да бъдат 

управлявани, за да се снижат уязвимостите, предизвикани от неоторизираното 

използване на активите. 

Устойчивостта на активите и на поддържаните от тях процеси от съдържанието на 

системата за сигурност зависи от ефективността на проектираните, внедрени и 

управлявани вътрешни и външни комуникации. Комуникациите са част от управлението 

на устойчивостта чрез участието им в процесите за управление на риска, мениджмънт при 

инциденти, непрекъснатост на бизнеса, осигуряване на съответствие и т.н.  

 

Разработване на изисквания за устойчивост на системата за сигурност 

 

Целта пред разработването на изисквания за устойчивост на системата за 

сигурност е идентифициране, документиране и анализиране на изисквания за 

устойчивост на протичащите процеси и на поддържащите ги активи. Изискванията за 

устойчивост представляват характеристики, състояния, способности, които следва да са 
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налични и да се развиват по отношение на активите, така че тези активи да остават 

адекватни на потребностите на процесите и на мисиите на системата за сигурност. На 

практика, изискванията за устойчивост са насочени към четирите групи активи – хора, 

информация, технологии, инфраструктура. Те представляват основата или базата за 

защита на активите от заплахи и поддържане на активите в състояние, отговарящо на 

изискванията на процесите. 

Стратегическият мениджмънт на устойчивостта на системата за сигурност 

започва с формулиране на изискванията за устойчивост на ниво система като цяло, на 

ниво отделни процеси и на ниво отделни активи (фиг. 1). Изискванията за устойчивост 

отразяват стратегическите цели пред системата за сигурност, нивото на апетит към 

риска, критичните фактори за успех, оперативните ограничения. 

 

Фиг. 1. Структуриране на изискванията за устойчивост 

 

Изискванията за устойчивост на системата за сигурност като цяло следва да 

бъдат съобразени и да отговарят на потребностите от сигурност на заинтересованите 

групи лица и на съществуващите ограничения. Те покриват всички аспекти на 

системата за сигурност. Източници за тази група изисквания за устойчивост могат да 

бъдат закони, политики, планове, програми и регулации. Изискванията за устойчивост 

на отделните процеси, протичащи в системата за сигурност, се създават при отчитане 

на предназначението на процеса и връзките му със системата за сигурност и с 

поддържащите активи. Фокусът е върху наличността/достъпа до процеса и 
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възможностите за неговото възстановяване в случай на инцидент. Изискванията за 

устойчивост на активите защитават активите с цел да се осигури достъп и 

работоспособност на процесите. Понякога към различните активи могат да съществуват 

изисквания за устойчивост, които влизат в конфликт, особено когато едни и същи 

активи поддържат повече от един процес. 

Съществуват различни начини за определяне на изискванията за устойчивост. 

Стратегическото планиране може да даде изискванията за устойчивост на системата за 

сигурност като цяло. Изискванията за устойчивост на отделните процеси могат да 

бъдат зададени от оперативните мениджъри. Изискванията за устойчивост на активите 

могат да бъдат определени на базата на резултатите от анализа и оценката на риска. 

Съвкупността от определените изисквания за устойчивост на системата за сигурност 

следва да бъде анализирана в посока разкриване на съществуващи конфликти и 

взаимни зависимости, които трябва да бъдат оценени по отношение на влиянието и 

приноса към постигане на мисията на системата за сигурност. 

 

Мениджмънт на изискванията за устойчивост на системата за сигурност 

 

Целта е да се осигури достатъчно ефективен мениджмънт на изискванията към 

ключови процеси на системата за сигурност и на свързаните с тях активи, както и да се 

определят несъответствията между тези изисквания и дейностите, които се изпълняват 

за да отговори на тях. Мениджмънтът на изискванията за устойчивост на системата за 

сигурност обхваща техния пълен жизнен цикъл: от определяне на потребностите, през 

разработване, прилагане, наблюдение и измерване на резултатите, до извършване на 

необходимите промени в изискванията за устойчивост. 

Мениджмънтът на изискванията за устойчивост  на системата за сигурност 

включва: 

– постигане на увереност в това, че разработените изисквания за устойчивост на 

трите нива (система, процеси, активи) остават достатъчно ефективни при промени в средата; 

– извършване на промени в установените изисквания за устойчивост при 

възникване на необходимост; 

– усъвършенстване на изискванията за устойчивост при настъпили промени в 

целите пред системата за сигурност спрямо процеса за разработване на изисквания за 

устойчивост. 

Изискванията за устойчивост на системата за сигурност се управляват спрямо 

активите посредством: 

– идентифициране на необходимите промени в съществуващите изисквания за 

устойчивост; 

– постигане на общо споделено разбиране за изискванията за устойчивост между 

всички заинтересовани лица; 
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– поддържане на съответствие между изискванията за устойчивост и 

съответните активи и процеси; 

– предприемане на коригиращи действия когато практиката не изпълнява 

изискванията за устойчивост. 

 

Заключение 

 

Като едно от най-надеждните доказателства, практиката показва, че постигането 

на сигурност не изчерпва очакванията за създаване и поддържане на среда, 

осигуряваща продуктивност и просперитет. Инцидентите и кризите със сигурността в 

различни нейни аспекти поставят изискване за изграждане на устойчива система за 

сигурност със способности за адаптиране към и възстановяване след настъпили 

нежелани събития. Изграждането на устойчива система за сигурност изисква 

създаването на модел, върху който да се проведат дискусии и да се структурират 

политики, стратегии, програми, планове и реални мерки. 
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Анотация: Управлението на процесите, протичащи в системите за сигурност, 

изисква използване на подходящи инструменти за измерване на степента за 

изпълнение на поставените цели. Липсата на резултати от измерване на ключовите 

параметри в сигурността води до взимане на решения в условия на информационна 

неосигуреност и като следствие до нежелани или нежелателни резултати. В доклада 

се представят резултатите от изследвания за възможностите и ефектите от 

прилагане на балансирани системи от критерии за ефективност в областите на 

сигурността на летище и киберсигурност. 

Ключови думи: сигурност, балансирана карта от критерии за ефективност, 

стратегическа карта, сигурност на летище, киберсигурност. 

 

 

Исторически преглед на използването на балансирани карти 

за измерване на резултатите от дейността на организациите 

 

Балансираните карти за измерване на резултатите от дейността на организациите 

са въведени в практиката от професорите на Харвардския университет Робърт Каплан и 

Дейвид Нортън. Идеята на балансираните карти е да запази използването на финансови 

метрики при измерване на резултатите, но към тях да се добавят и друг тип метрики, с 

помощта на които да се създадат условия за по-пълното и по-правилното измерване на 

резултатите от дейността на организациите. Тези допълнителни гледни точки се 

постигат за сметка на използването на нефинансови метрики, които придават числови 

стойности на външни индикатори като очаквания на потребителите, а също така 

осигуряват по-дълбоко вникване в мотивацията на персонала на компанията и в 

нейните вътрешни процеси. 

Балансираният характер на картите е за сметка на разделяне на използваните 

метрики в четири групи: финансови, потребители, вътрешни процеси, обучение. 

Авторите на балансираните карти смятат, че тези четири области на измервания, взети 

заедно, могат да създадат достатъчно точен образ на организацията и на получаваните 

                                                           
1
 Докторант в департамент „Национална и международна сигурност“, НБУ 

2
 Преподавател в департамент „Национална и международна сигурност“, НБУ 
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резултати от организационните дейности. Съдържанието на отделните четири групи 

метрики, или още четири гледни точки, може да бъде пояснено по следния начин: 

– финансовите метрики са традиционни при определяне на резултатите от всяка 

дейност и включват измерители за размерите на печалбата и загубата, възвръщаемост 

на инвестирания капитал, размер на печалбата преди данъци и лихви, печалба на една 

акция и т.н. 

– потребителската група метрики включва мерки, които показват ефективността 

на организацията при обслужване на клиентите, сред които като пример могат да бъдат 

посочени броя на запазените и на ново привлечените клиенти на компанията, пазарен 

дял на компанията, брой на постъпилите оплаквания от страна на потребителите, 

среден размер на сделките с клиенти, печалба от един потребител и др. 

– групата на вътрешните процеси включва мерки, които разкриват 

ефективността на вътрешните процеси в компанията при обслужване на потребителите 

и при постигане на финансовите цели. Като примери за подобни метрики могат да 

бъдат посочени време за създаване и въвеждане на нов продукт или услуга, степен на 

полезност на влагания труд, метрики относно резултата от използването на 

технологиите и т.н. 

– в групата на обучението се включват метрики, които показват степента за 

осигуряване на персонала на компанията със знание и умения, които му дават 

възможност да изпълнява своите задължения. Примери за подобни метрики могат да 

бъдат размерът на инвестициите за обучение като цяло и на един служител, метрики за 

управление на знанието, метрики за измерване на ползите от участие в професионални 

организации и др.
3
 

На фиг. 1 е показан примерен вид на балансирана карта за измерване на 

резултатите от дейността на организациите. В него са представени четирите групи 

метрики, фокусирани върху и подкрепящи четири същностни и важни концепции: 

– мисия: представлява кратко описание на причините за съществуването на 

организацията, както и на ползите, които тя допринася за потребителите, обществото и 

за средата като цяло; 

– ценности: под формата на качествени и ръководни принципи, които оформят 

действията и реакциите на организацията; 

– визия: представлява картина на бъдещия свят, която описва към какво се стреми 

организацията при изпълнение на дефинираната мисия; 

– стратегия: с чиято помощ се конкретизират дейностите, водещи организацията 

към постигане на записаното във визията. 

Метриките, които се избират при съставянето на балансираната карта, трябва да 

отговарят на и да обединяват мисията, визията, ценностите и стратегията на 

организацията. 

                                                           
3
 Каплан Р., Д. Нортън. Стратегически карти. София: Класика и Стил, 2006. ISBN-13: 978-954-327-024-8. 
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Фиг. 1. Схематичен вид на балансирана карта за измерване на резултатите 

 

Създаването на балансирани карти за измерване на резултатите от дейността на 

организациите следва някои базови правила, които повишават тяхната ефективност в 

посока към правилно разбиране на съдържанието както на самите карти, така и на 

резултатите от страна на техните потребители. Тези правила включват
4
: 

– пълнота: съдържанието на балансираната карта трябва да покрива цялата 

проблемна област, която се измерва; 

– краткост: при създаване на балансирани карти за измерване на резултатите 

следва да се преценява важността и полезността на информацията и не трябва „да се 

хаби мастило“ за записване на излишна информация; 

– яснота: записите в балансираната карта за измерване на резултатите трябва да 

бъдат направени на подходящ, опростен език, без използване на паразитни думи или 

жаргон; 

– приложимост: цялата информация в балансираната карта за измерване на 

резултатите трябва да носи стойност в полза на потребителите; 

– прозрачност: методите за фиксиране и отбелязване на резултатите в 

балансираната карта следва да бъдат достатъчно разбираеми, лесни за възприемане и 

видими за потребителите. 

                                                           
4
 Kaplan, Robert S. and David P. Norton. Putting Balanced Scorecard to Work. – In: Harvard Business Review. 

Финансови метрики 

- измервани цели 

- използвани мерки 

- насоченост към обекти 

- измервани дейности 

Визия 

Ценности 

Мисия 

Стратегия 

Метрики за вътрешни процеси 

- измервани цели 

- използвани мерки 

- насоченост към обекти 

- измервани дейности 

Метрики за потребители 

- измервани цели 

- използвани мерки 

- насоченост към обекти 

- измервани дейности 

Метрики за обучение 

- измервани цели 

- използвани мерки 

- насоченост към обекти 

- измервани дейности 



45 

При въвеждането им, балансираните карти за измерване на резултатите са 

натоварени с големи очаквания по отношение на тяхното предназначение, а именно 

постигане на достатъчно ефективно измерване на получаваните резултати от дейността 

на организациите. Тези очаквания се аргументират с използването на измерители в 

повече области, а не само на финансови измерители. В същото време използването на 

балансирани карти за измерване на резултатите е изправено пред две съществени 

предизвикателства: пренасищане с метрики и допускане на двусмислие. Под 

пренасищане с метрики се разбират опитите да бъде измервано всичко, което подлежи 

на измерване. Втората проблемна област – двусмислието, понякога се преплита с 

изискването за гъвкавост на балансираната карта за измерване на резултатите. От една 

страна всяка рамка (в случая това е балансираната карта) трябва да дава възможности 

за адаптиране, но от друга страна следва да бъде достатъчно практична и устойчива за 

прилагане в практиката. 

В доклада се представят резултатите от изследвания за приложимостта на 

балансирани карти от критерии за ефективност при измервания в областите на 

сигурност на летище и в киберсигурността, с помощта на които се балансират 

предимствата от използване на метрики в различни области и избягването на 

пренасищане с метрики и двусмислие. 

 

Балансирана карта от критерии за измерване на ефективността  

на системата за управление на сигурността на летище 

 

Технологията за разработване на балансирана карта от критерии за измерване 

ефективността на системата за управление на сигурността на летище преминава през 

няколко стъпки (фиг. 2). Определянето на ключови фактори за системата за управление 

на сигурността на летище, които са от значение за нейното ефективно функциониране, 

е първата стъпка в процеса на разработване на балансираната карта. С помощта на 

експертни и статистически методи се определят ключовите фактори, които играят 

ролята на области в стратегическата карта и които са разпределени в четирите 

направления на балансираната карта: „Политика за сигурност и цели“, „Заплаха и 

управление на риска“, „Гарантиране на сигурността“ и „Промотиране на сигурността“ 

(фиг. 3)
5
. Втората стъпка от процеса за разработване на балансирана карта е 

определянето на показатели за оценяване за всяка от областите, включена в четирите 

направления. 

 

                                                           
5
 Попова А. Повишаване на ефективността на системата за управление на сигурността на летище – 

дисертационен труд, 2021. 
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Фиг. 2. Схема на процеса за разработване на балансирана карта 

от критерии за измерване сигурността на летище 

 

Измерванията в направление Политика за сигурност и цели се извършват с 

помощта на девет критерия: 

– наличие на политика за сигурност;  

– наличие на декларация за поемане на ангажименти;  

– определен отговорен ръководител;  

– определен ръководител по сигурността;  

– дефинирани отговорности на отговорния ръководител;  

– дефинирани отговорности за вземане на решение по отношение толеранса към 

риска;  

– дефинирани функции на ръководния състав във връзка със системата за 

управление на сигурността;  

– наличие на план за справяне с извънредни ситуации и инциденти по 

сигурността; наличие на процедури за отработване на плана. 

Тематичните области в направление Заплаха и управление на риска се оценяват с 

помощта на следните показатели:  

– установена система за докладване на събития;  

– наличие на база данни; наличие на процедура за оценка на заплахата;  

– наличие на процедура за анализ, оценка и контрол на рисковете;  

– наличие на регистър на рисковете;  

– установена честота на преглед на рисковете и на мерките за смекчаването им. 

Четирите тематични области в направление Гарантиране на сигурността се 

оценяват с помощта на следните показатели:  

– разработени ключови индикатори за изпълнение;  

– разработени целеви показатели за изпълнение;  

– дефинирани дейности за мониторинг на изпълнението;  

– установена система за докладване;  

измерване 

балансирана 
карта от 

показатели за 
ефективност 

определяне на 
целевите стойности 

на показателите 

определяне на 
показатели за 

оценяване  

определяне на 
ключови фактори 
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Политика за сигурност и цели 

– измервани цели 

– използвани мерки 

– насоченост към обекти 

– измервани дейности 

Визия 

Ценности 

Мисия 

Стратегия 

Гарантиране на сигурността 

 измервани цели 

използвани мерки 

насоченост към обекти 

измервани дейности 

Заплаха и управление на риска 

– измервани цели 

– използвани мерки 

– насоченост към обекти 

– измервани дейности 

Промотиране на сигурността 

измервани цели 

използвани мерки 

насоченост към обекти 

измервани дейности 

– анализ и коригиращи действия;  

– установен процес за идентифициране на промени;  

– наличие на процедура за мониторинг на промените и оценка на влиянието 

върху сигурността;  

– наличие на процедура за подбор на персонала;  

– наличие на програма за обучение на персонала;  

– наличие на записи от подбора и обучението;  

– наличие на спецификации за оборудването, неговото обслужване и поддържане;  

– установен процес за мониторинг и оценка на системата за управление на 

сигурността и нейните процеси. 

 

 

Фиг. 3. Модел на балансирана карта от критерии за измерване на ефективността 

на система за управление на сигурността на летище 

 

Тематичните области в направление Промотиране на сигурността се оценяват 

с четири показателя:  

– наличие на програма за обучение, съответстваща на задачите, които 

служителите изпълняват;  

– установен процес за оценка ефективността на обучението;  

– разработени инструменти за комуникиране и разпространение на политиката 

за сигурност;  

– изисквания и приоритети;  

– установен процес за оценка ефективността от комуникиране на сигурността. 
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Таблица 1 

 

Разпределение на показателите за измерване на сигурността на летища 

по направление и тематични области, с целеви стойности за тях 

 

 

Забележка: СУС – Система за управление на сигурността 

ЛС – Липса на съответствие 

СН – Сериозно несъответствие 
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В завършващия етап от изграждането на модел на балансираната карта се 

определят целевите стойности, които следва да бъдат постигнати по всеки от 

показателите. Разработеният модел на балансирана карта за оценяване ефективността 

на системата за управление на сигурността на летище дава възможност за извършване 

на измервания с помощта на количествени и качествени метрики, в зависимост от 

характера на показателя, който се измерва и на базата на характеристиките на 

летището, като размер, разположение, честота на операциите, брой персонал и 

оборудване за сигурност, организационна структура, локален риск, наземни оператори. 

 

Балансирана карта от критерии за измерване на ефективността на процесите 

в киберсигурността 

 

Концепцията за балансираната карта от показатели за ефективност се 

характеризира с гъвкавост, която позволява прилагането на инструмента в различни 

области на сигурността. В доклада се представят два начина за разработване на 

балансирани карти от критерии за измервания на ефективността на процесите в 

киберсигурността като първият е наречен от авторите „традиционен“, а вторият – 

„еволюционен“.
6
 

При „традиционния“ начин се запазват наименованията на направленията в 

балансираната карта, които са финансово, вътрешни процеси, потребители и обучение 

на персонала, но в тези направления се включват измерители, отнасящи се до 

процесите и дейностите, извършвани в сферата на киберсигурността и техния принос 

към постигане на мисията, визията, целите и ценностите на организацията. Като пример 

могат да бъдат разгледани критерии от финансовото направление на балансираната 

карта. От гледна точка на организацията типични финансови цели, като цяло, се явяват 

нарастването на приходите и на възвръщаемостта на инвестициите, максимизиране на 

печалбата, снижаване на риска за инвестиционните проекти и др. Като подходящи 

метрики за измерване на степента за постигане на изброените цели могат да бъдат 

използвани нивото на приходите и възвръщаемост на инвестирания капитал, печалбата 

на базата на отделните стоки и услуги, а също така и на единица персонал и т.н. 

От финансова гледна точка балансираната карта за измервания на ефективността 

на процесите в киберсигурността може да използва като критерии: 

– нарастване на използваемостта на онези системи, които са пряко свързани с 

генериране на приходи за компанията; 

– нарастване на взаимната свързаност между системите, които участват при 

създаване на приходи за компанията; 

                                                           
6
 Георгиев В., В. Монев. Метрики за киберсигурност. София: Авангард, 2016. ISBN 978-619-160-683-2. 
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– нарастване на приходите за компанията посредством подобрено използване на 

възможностите на информационните системи и мрежи; 

– снижаване на риска при използване на информационните системи и мрежи, 

създаващи приходи за компанията; 

– снижаване на разходите за създаване на сигурност за информационните 

системи и мрежи на компанията; 

– снижаване на разходите за отстраняване на последствията от инциденти с 

киберсигурността. 

 

Фиг. 4. Направления в балансирана карта за измерване на резултатите в 

киберсигурността, разработена по „еволюционния“ начин 

 

При „еволюционния“ начин
7
, адаптирането на балансираната карта за нуждите 

на измервания на резултатите от процесите в киберсигурността става чрез замяна на 

четирите групи метрики и на четирите направления от фигура 1 с нови такива, а 

именно: заплахи, уязвимости, управлението на идентичността и достъпа, политики и 

съгласуваност (фиг. 4).  

В съдържанието на тези гледни точки се включват: 

– заплахи: вътрешни заплахи за сигурността на информационната 

инфраструктура и информацията; външни мрежови заплахи, породени от вируси, 

червеи и др. 
                                                           
7
 Георгиев В., В. Монев. Метрики за киберсигурност… 

Метрики за заплахите 

- измервани цели 

- използвани мерки 

- насоченост към обекти 

- измервани дейности 

Визия, Ценности, 

Мисия, Стратегия 

Метрики за управление 

на идентичността и достъпа 

- измервани цели 

- използвани мерки 

- насоченост към обекти 

- измервани дейности 

Метрики за уязвимостите 

- измервани цели 

- използвани мерки 

- насоченост към обекти 

- измервани дейности 

Метрики за политика 

и съгласуваност 

- измервани цели 

- използвани мерки 

- насоченост към обекти 

- измервани дейности 
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– уязвимости: слабости от гледна точка на персонала, слабости на системите, 

мрежите или на приложенията, както и слабости в контролите за сигурност; 

– управление на идентичността и достъпа: брой и вид на данните и средствата, 

до които има достъп персоналът и външните потребители и др.; 

– политика и съгласуваност: техническа и друга съгласуваност с политиката и 

програмата за киберсигурност, както и с външни регулации. 

Всяка от горните гледни точки се свързва с конкретни измервания, както и с 

данни, добивани от периодично провеждани прегледи или от автоматизирани средства 

за контрол. 

 

Заключение 

 

Твърдението, че за да бъде управляван даден обект или процес е необходимо да 

се измерват свързаните с него параметри, а това от своя страна изисква описание на 

този обект или процес, запазва своя характер на аксиома и в областта на сигурността.  

Проблемите с измерването на процеси и дейности в сигурността са познати на 

изследователите и практиците от дълги години като същите запазват своята актуалност. 

С примерите, представени в доклада се доказва тезата за приложимост на 

балансираните карти при измервания в сигурността.  
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АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ СЪВРЕМЕННИ 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМИ АВИАЦИОННИ СИСТЕМИ В ИНТЕРЕС НА 

СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ 

 

майор Атанас Атанасов 

 

Анотация: Използването на дистанционно управляеми авиационни системи 

(ДУАС) е доказан елемент от инструментариума на почти всички съвременни 

въоръжени сили. Желанието да притежават подобни средства, както и да умеят да ги 

използват по начин, който им гарантира възможно най-високи нива на постигана 

ефективност е продиктувано основно от непрекъснато нарастващите възможности, 

които съвременните системи от този тип предоставят на притежаващите ги. 

Силите за специални операции (ССО) оказват постоянно увеличаващо се значение 

по осигуряване отбранителните способности на всяка една страна. С нарастването на 

това значение се явява и необходимостта от повишаване на възможностите, които те 

притежават. Един от основните инструменти за осъществяване на този процес се 

явява използването на съвременни образци въоръжение и технологии. Дистанционно 

управляемите авиационни системи са един от инструментите чрез който Силите за 

специални операции могат значително да повишат способностите и ефективността си, 

като същевременно намалят значително излагането на здравето и живота на личния 

състав на ССО на риск. Целта на настоящия доклад е да анализира възможностите 

които предоставят съвременните образци дистанционно управляеми авиационни 

системи и тяхното приложение при изпълнение на задачи специфични за ССО. 

Ключови думи: Сили за специални операции, дистанционно управляеми 

авиационни системи, специални операции. 

 

 

Увод 

 

Ролята на дистанционно управляемите авиационни системи нараства в 

съизмерими темпове с възможностите, които те предоставят на опериращите с тях. 

Именно поради тази причина предимствата, които носи експлоатацията им, ги прави 

незаменим елемент във всеки военен конфликт от нашето съвремие. На практика е 

невъзможно или изключително трудно постижимо изпълнението на задачи, които са 
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подходящи за ДУАС, посредством други сили и средства, в случаите когато такива 

системи липсват или тогава, когато тяхното използване е ограничено поради някакви 

обструкции. Поради тази причина реално няма съвременни и ефективни въоръжени 

сили, които да разполагат с такива системи и в същото време да не ги използват за 

изпълнение на много и различни задачи. 

Тенденцията която се наблюдава, особено през последните години, е броят на 

тези системи да става все по-голям, възможностите, които те предоставят на 

операторите си да стават все повече, като в същото време са все по-достъпни за по-

широк кръг от оператори. 

Силите за специални операции имат роля, която оказва все по-голямо значение 

за отбранителни способности на страните. Факт е, че съвместните операции и 

хибридните войни се налагат като предпочитан формат за постигане на военни и 

политически цели в нашето съвремие, както и че Силите за специални операции заемат 

основен дял в тези мероприятия. Използването на дистанционно управляеми 

авиационни системи в операциите на ССО може да се окаже решаващо за постигането 

на по-ефективно изпълнение на поставените задачи, а понякога дори и за успешното им 

изпълнение, като същевременно ограничава излагането на прекомерен риск личния 

състав – действие, което, особено при този вид въоръжени сили, е критично от гледна 

точка на необходимото време и особено бавното и трудното възстановяване на добре 

обучен персонал. 

При изпълнението на специални операции (СпО), особено на противникова 

територия, критични се явяват както инфилтрирането и ексфилтрирането от там, така и 

запазването живота на членовете на подразделението от ССО, изпълняващо задачата. 

Задачи, изпълнявани от/чрез ДУАС се характеризират освен със снижен до минимум 

риск за личния състав, така и с намалени демаскиращи признаци, които предполагат 

евентуалното използване на ДУАС. 

Именно поради тези и други причини се наблюдава все по-широка употреба на 

съвременните дистанционно управляеми авиационни системи при изпълнение както на 

основните, така и на допълнителните задачи на ССО. 

 

Основна част 

 

Основните и допълнителните задачи, изпълнявани от ССО, се характеризират с 

широк спектър от дейности, много от които не са близки по своята същност и 

механизъм на изпълнение. Именно това обуславя необходимостта от използване на 

различни по вид дистанционно управляеми авиационни системи. Това е и една от 

основните причини да е наложително този вид въоръжени сили да разполага с повече 

от един образец подобно въоръжение. Изборът на подходящи ДУАС е сложен процес, 

който изисква много време и задълбочено проучване на потребностите, които имат 
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съответните ССО на страната. Именно поради тази причина във всички страни, имащи 

претенции да поддържат способности на ССО, адекватни на заплахите пред които са 

изправени, са налице подобни непрекъснати процеси по придобиване и/или 

осъвременяване на видове ДУАС, с които разполагат. 

Силите за специални операции имат потребност както от авиационни системи, 

които поддържат техните действия и им предоставят информация относно зоната на 

операцията и противника, посредством оператор на авиационни апарати и канали за 

комуникация, така и от компактни авиационни системи, които са удобни за 

транспортиране – включително в противниково разположение. 

В първия случай подразделенията от ССО, които изпълняват специална 

операция не са ангажирани с фактическото управление и контрол на летателния апарат 

от системата, но тя действа изцяло в техен интерес. В зависимост от необходимостта за 

предоставяне на информация за противника или местността се изпраща ДУАС, която 

да предостави на ССО, действащи в съответната зоната, тази информация. Данните, 

придобити от такава дистанционно управляема авиационна система, могат да бъдат от 

различен характер, като например: 

 наличие на противник в зоната на операцията; 

 състав на противника в зоната на операцията; 

 изменение в състава на противника; 

 характер на действията на противника; 

 състояние на пътищата и тяхната проходимост; 

 състояние на проходи, водни басейни и изменение спрямо изминал период; 

 състояние на инфраструктурни обекти в зоната на операцията; 

 други. 

Случаите, когато ССО могат да разчитат на актуална информация, добита от 

ДУАС по отношение на противника, местността и други аспекти на мисията, 

значително увеличават шанса за успешно изпълнение на поставената задача. 

От друга страна, в зависимост от характера на поставената задача пред ССО, 

много често от тях може да се очаква да осигуряват информация като резултат от 

проведени мероприятия по специално разузнаване в противниково разположение, която 

впоследствие да се използва от дистанционно управляваната авиационна система, която 

да въздейства на разузната цел или район по подходящ за съвместната операция начин. 

Огневото поразяване от страна на бойни ДУАС е един от най-разпространените начини 

за въздействие на цел вследствие на информация, добита и предоставена от ССО, които 

действат в зоната на операцията. За добиване на информацията ССО могат да използват 

както класически способи за разузнаване и целеуказване, така и малки, лесно 

преносими ДУАС, с които да действат над зоната на операцията и които да използват 

за получаване на видео и снимков материал в реално време, който впоследствие да 
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изпращат до старшата инстанция. По този начин се осигурява много по-ефективно 

изпълнение на задачи, които са характерни за ССО и които те по презумпция 

изпълняват, като същевременно се осигурява много по-нисък риск за здравето и живота 

на действащите командоси (поради физическото отдалечение от противника, осигурено 

от използването на дистанционно управляема авиационна система). 

Друг характерен начин, при който ССО действат като компонент в съвместни 

операции, е при изпълнение на директни действия. Това е основна тяхна задача, която 

по своята същност представлява извършване на предварително планирани, добре 

подготвени, детайлни и прецизни действия, които са ограничени по мащаб и време, по 

предварително набелязани и разузнати важни обекти и цели на противника, елементи 

от инфраструктурата на местността в зоната на операцията и други. 

ССО са в състояние да провеждат такива действия както самостоятелно, така и 

бидейки поддържани от или в тясно взаимодействие с конвенционални сили, 

дистанционно управляеми авиационни системи и други сили. ДУАС са способни бързо 

да локализират местонахождението на целите, на които впоследствие трябва да 

въздействат подразделенията от ССО. Съвременната световна практика показва, че 

подобна съвместна дейност се изпълнява най-често, когато поради една или друга 

причина е невъзможно използването на бойни ДУАС, които да въздействат пряко на 

локализираната цел. 

При директни действия на ССО изключително успешно се използват т. нар. 

„баражиращи боеприпаси“. Докато при използването на бойни ДУАС ролята на ССО 

може да се ограничи до потвърждаване и целеоказване на обекта за последващо 

въздействие от страна на летателния апарат, при използването на „баражиращи 

боеприпаси“ подразделението от ССО, изпълняващо операцията, действа 

самостоятелно, като извършва не само предварителното ѝ наблюдение и разузнаване, 

но и осъществява същинския етап на въздействие по целта. 

Конструктивно „баражиращите боеприпаси“ представляват „мини“ и „микро“ 

ДУАС, които имат на борда си определено количество експлозив. Този вид авиационни 

системи са в състояние да унищожат непосредствено или предварително разузнати 

цели, като долетят до тях с висока скорост и, при достигане на необходимата 

дистанция, взривят експлозива на борда си, вследствие на което унищожават целта си. 

Летателните апарати от системата се използват еднократно, като съвременните модели 

дават възможност за аварийно кацане в безопасно разположение, в случаите когато 

поставената задача не може да бъде изпълнена поради някаква причина. Характерът на 

тези задачи ги прави изключително подходящи за ССО в противниково разположение 

при изпълнение на директни действия срещу незащитени или слабо защитени цели. 

Използването на „баражиращи боеприпаси“ снижава многократно риска за 

живота и здравето на личния състав от подразделението ССО, на което е поставена 

задача за изпълнението на директни действия. Фактът, че съвременни образци от тези 
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авиационни системи могат да поразяват цели на разстояния до няколко километра, 

позволява на ССО значително да намалят риска от разкриването си, както при 

инфилтрирането на противниковата територия, така и по време на ексфилтрацията, 

след успешното изпълнение на задачата. Определени модели от този вид въоръжение 

могат да разчитат на изключително точно установяване на собственото си 

местоположение, посредством различна апаратура, като например Real-Time Kinematic 

(RTK), благодарение на която летателният апарат от системата коригира непрекъснато 

своето местоположение и не допуска отклонение с повече от 1 см от реалната си 

позиция. Използвайки подобни съвременни системи е напълно постижимо 

изпълняването на прецизни удари по цели с близка до съвършената точност. Подобни 

нищожни отклонения дават способности на Силите за специални операции да 

изпълняват директни действия и да унищожават цели, като минимизират възможността 

за допускане на цивилни и нежелани жертви. 

 

Заключение 

 

Необходимостта от възможно най-широко използване на ДУАС при изпълнение 

на специални операции е продиктувана от факта, че те се използват изключително 

успешно както за изпълнението на СпО, така и за противодействието на такива. 

Все по-трудно е инфилтрирането и придвижването в противниково 

разположение, в случаите когато противникът разполага с дистанционно управляеми 

авиационни системи, които имат за цел недопускане на чуждо присъствие. Подобен тип 

системи са в състояние да локализират придвижващ се личен състав, както през нощта 

така и през деня, на изключително големи разстояния. При осигурена подобна защита 

на дадена полоса или периметър от страна на такъв вид авиационни системи не се 

наблюдават слабостите, които са характерни за охраната с личен състав (умора, 

сънливост, график на смени, загуба на съсредоточаване). При наличието на достатъчен 

брой ДУАС, те са в състояние да осигурят охраната и отбраната на заповядания им 

периметър без пропуски в качеството на изпълнение на заповяданите им задачи. 

Различните сензори и датчици, които могат да се подкачват на борда
1
 на 

летателните апарати, разпознават всяко изменение в обстановката спрямо приетата за 

нормална. Личният състав от ССО може да бъде засечен от самото начало на 

придвижването си към зоната на операцията или в нейния ход, дори без да подозира за 

това, като в резултат на това срещу него могат да бъдат организирани действия по 

осуетяване на намеренията, залавянето или унищожаването му. 

                                                           
1
 https://breakingdefense.com/2018/08/special-ops-command-to-hold-flyoff-of-tiny-drones/ 



57 

Както Франсис Бейкън, казва: Този, който не прилага нови средства за защита, 

трябва да се бои от нови средства за агресия. Затова, защото времето е най-

великият иноватор.
2
 

ДУАС се доказват като незаменим елемент и при изпълнение на допълните 

задачи, поставяни пред ССО. Като пример за успешното използване на тези системи 

могат да се посочат:  

 задачи на ССО по бойно търсене и спасяване на противникова територия или 

в труднодостъпни райони; 

 задачи по снабдяване на личен състав със животоспасяващи медикаменти, 

банки с кръв, боеприпаси и други необходими им средства, които могат да се подкачат 

на борда на летателни апарати; 

 други. 

Може да се заключи, че дистанционно управляемите авиационни системи са от 

изключително голяма полза за Силите за специални операции и задачите, които 

изпълняват те. Те предоставят на подразделенията им повишени способности, като 

същевременно намаляват значително риска за здравето и живота на личния състав в 

зоната на операциите. Насищането с подобни системи е процес, към който трябва да се 

стреми всяка страна. 

 

.  

                                                           
2
 Bacon F. Of innovation. 1625., р. 1. 
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АНАЛИЗ НАСЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ 

ПРЕД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗРАБОТВАНЕТО, 

ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМИ 

АВИАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 

майор Атанас Атанасов 

 

 

Анотация: Качественото увеличаване на способностите на дистанционно 

управляемите авиационни системи (ДУАС) е един от най-динамичните процеси в 

областта на съвременната авиация. Именно поради тази причина предимствата, 

които носи експлоатацията им, ги прави незаменим елемент във всеки военен 

конфликт от нашето съвремие. 

Все по-голям става делът от специфични задачи, който се изпълняват от 

безпилотната авиация. За това говори фактът, че за разлика от миналото, когато 

ДУАС са били използвани като втори (резервен) вариант в дадена задача, в много от 

съвременните операции се използва „жива сила” едва тогава, когато се констатира, 

че изпълнението на дадена задача не може да се повери на ДУАС. 

Програмите за развитие на дистанционно управляеми авиационни системи са 

част от стратегията на Република Турция за развитие на отбранителната 

индустрия на страната. Стратегия, която е повлияна от множество фактори, 

формулирани от възприятието на страната за заплахите, които тя счита за реално 

съществуващи спрямо нея. Основни такива фактори се явяват влошените отношения 

с голяма част от страните, граничещи с нея, обтегнатите двустранни отношения 

със САЩ и ЕС, т. нар. „Арабска пролет“ в Близкия изток и Африка, събитията от 

последното десетилетие в Сирия, както и много други. 

Към 2021 г. Република Турция се доказва като един от световните технологични 

лидери по отношение на достигнати нива на развойна дейност и възможности за 

производство на различни видове най-съвременни дистанционно управляеми авиационни 

системи. Военнопромишленият комплекс на страната непрекъснато увеличава своите 

способности, като същевременно произвежданите образци ДУАС се радват на 

значителен интерес от множество страни от целия свят. 

В страната към 2021 г. са регистрирани 14 компании, чийто основен интерес 

се обвързва с производството на разнообразни видове дистанционно управляеми 

авиационни системи или средства за противодействието им [3], предназначени за 

нуждите на различни видове силови структури. 
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Ключови думи: дистанционно управляеми авиационни системи, баражиращи 

боеприпаси, инвестиции, военнопромишлен комплекс. 

 

 

Увод 

 

Дистанционно управляемите авиационни системи са се доказали като 

изключително ефективно средство за решаване на широк спектър от различни 

операции, като някои от способностите, които предоставят те, ги правят единствен 

възможен избор за изпълнение на конкретни специфични задачи. 

В световен мащаб средствата, отделяни за придобиването на ДУАС за военно 

предназначение непрекъснато растат, докато същевременно цената на системите става все 

по-достъпна – факт който показва, че голяма част от страните правят всичко възможно да 

ускорят придобиването на тези системи и успешно да ги внедрят във въоръжените си сили. 

Това насищане с ДУАС е характерно не само за страните, които по един или друг начин 

участват в някакъв вид въоръжени конфликти, но и за всички останали страни, които искат 

да притежават неоспоримите преимущества, които ДУАС могат да предоставят. 

През 1980 г. се инициира турската програма за развитие на национална 

дистанционно управляема авиационна система, като поради липса на собствени 

образци, първоначално са били закупени такива от чужбина. 

Република Турция придобива различни видове ДУАС от страни, доказали спо-

собността си да произвеждат качествени системи от този вид (Великобритания, Германия, 

Израел, САЩ,). Във всички случаи, когато страната е придобивала образци от този вид 

авиационни системи, те са били възможно най-съвременните от типа си за този период. 

Един от основните партньори на страната към този момент е Израел, откъдето се 

внасят основна част от ДУАС, предназначени за силовите структури в Турция. Целта е 

бързо насищане с този вид авиационни системи, продиктувано от непрекъснато 

повишаващата се и осезаема необходимост от тях вследствие на непрекъснато 

доказващите се незаменими качества, които те показват. 

Периодът на двустранни взаимоотношения между Турция и Израел може да 

бъде определен като изключително значим по мащаб на стокооборот и средства, както 

и като много противоречив от гледна точка на последвалите обвинения на Турция 

спрямо Израел за доставката на дефектни и негодни ДУАС, както и поради отказа на 

Израел да доставя допълнителни резервни компоненти за вече придобити от Турция 

израелски системи. 

От направените изводи на държавното и военното ръководство в Република 

Турция става ясно, че придобиването на произведени в чужбина дистанционно 

управляеми авиационни системи неизменно е съпътствано с редица зависимости и 

ограничения спрямо страната производител. Именно поради тази причина и вследствие 
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на желанието и възможностите на Турция да бъде възможно най-независима и 

пълноценна в тази сфера, в страната е взето решение за ускоряване процесите по 

разработване и производство на собствени образци ДУАС, както и за диференциране на 

вносителите на подобни системи и компоненти за тях. 

 

Основна част 

 

Към днешна дата Република Турция може да бъде считана за един от водещите 

производители на дистанционно управляеми авиационни системи в световен мащаб. 

Участието на въоръжени сили на страната в множество конфликти с използване на ДУАС, 

както на собствена територия (основно в югоизточна Турция), така и на териториите на 

Сирия, Ирак, Либия и др., дава основание произвежданите авиационни системи от този тип 

да бъдат категоризирани като „изпитани в реални бойни действия“. Подобно предимство 

им придава допълнителна стойност и престиж, какъвто много други системи не 

притежават, а това безспорно ги прави предпочитан и търсен избор за закупуване от други 

държави и то в период, който се характеризира с непрекъснато увеличаване на 

предлагането на все повече качествени ДУАС от други производители на световния пазар. 

Факта е, че средствата, отделяни за придобиване на съвременни ДУАС за военни 

нужди от голяма част от страните, имащи претенции да разполагат със съвременни 

въоръжени сили непрекъснато се повишават (фиг.1). 

 

 

Фиг. 1.  Обем на пазара на военни ДУАС по региони 

за периода 2016 – 2025 г (в млрд. USD) 

Източник: www.marketsandmarkets.com 
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Република Турция усилено инвестира финансови средства и време в 

усъвършенстването на тези технологии и като резултат увеличава портфолиото от 

образци ДУАС, които предлага на заинтересованите държави и организации на 

световния пазар. 

В резултат на тези активни мероприятия към 2020 година въоръжените сили на 

Република Турция могат да разчитат на следните турски ДУАС[1], представени на 

таблица 1. 

 

Таблица 1 

Налични турски ДУАС във видовете ВС на Турция към 2020 година 
 

Модел Производител Клас Представяне Брой Оператор 

Serçe-1 Aselsan I 2018 г. 500+ 
СВ, 

жандармерия 

Kargu STM I 2018 г. 160+  

Bayraktar 

mini 
Baykar III 2007 г. 200+ 

СВ, 

жандармерия 

Bayraktar 

TB2 
Baykar - Makina III 2015 г. 86 

СВ, ВМС, 

жандармерия 

ANKA TAI III 2016 г. 12+ 
ВВС, ВМС, 

жандармерия 

Karayel-SU 
Vestel 

Defense 
III    

Kargu-2 STM I 2019 г. 356  

Songar Asisguard I 2019 г.   

 

Много от тези образци дистанционно управляеми авиационни системи са 

използвани или активно се използват от страна на видовете въоръжени сили в Турция в 

операциите срещу паравоенни и бунтовнически формирования на Кюрдската 

работническа партия (ПКК) в югоизточните части на страната. 

За „крайъгълен камък“ в развитието на турските дистанционно управляеми 

авиационни системи може да се счита реализирането на проекта “Intelligence 

surveillance and reconnaissance (ISR)” – ANKA, разработен и изпълнен от “Turkish 

aerospace industries (TAI)”. Началото на този проект е поставено през 2004 година, а 

първият полет на летателния апарат от системата е извършен успешно едва през 2010 

година. Целта на проекта е да се задоволят потребностите на турските въоръжени сили 
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от ДУАС, способни да изпълнява задачи по ISR, които се произвежда изцяло в 

страната. Проектът ANKA включва множество на брой разновидности на авиационна 

система, които притежават различни способности, като по този начин се цели да бъдат 

покрити разностранни изисквания при изпълнението на различни по характер задачи. 

Друг проект, придобил особено значение за способностите, които турските 

въоръжени сили притежават, е разработената и произвеждана от Baykar Makina – 

“Bayraktar-TB2”, която представлява тактическа дистанционно управляема авиационна 

система. Първият документиран полет на този образец датира от 2009 година.[2] С 

общо полетно време, надвишаващо 110 000 оперативни часа TB2 се използва 

изключително интензивно от видовете ВС на Турция, от полицията и жандармерията. 

Наред с гореизброените и други ДУАС, произвеждани в Република Турция, 

страната не изостава и по отношение на разработването на т. нар „баражиращи 

боеприпаси“, а именно дистанционно управляеми авиационни системи, които на борда 

имат определено количество експлозив и които, при получаване на цел или засичане на 

такава автономно, имат способността да долетят до нея и да задействат взривяването на 

боеприпаса, като по този начин неутрализират тази цел. Първоначално подобно 

въоръжение Турция закупува от Израел, но към момента страната притежава 

множество различни образци от подобни оръжия, които са способни успешно да 

изпълняват такива задачи. 

Масовото производството на тези авиационни системи започва през 2017 

година, като лидер в производството им в национален мащаб е концерна STM, чийто 

най-разпознаваеми образци „баражиращи боеприпаси“ са моделите KARGU и 

ALPAGU. Способностите им са представени на таблица 2. 

 

Таблица 2 
 

Характеристики и възможности на основните турски „баражиращи боеприпаси“ 
 

 ALPAGU KARGU 

Оперативен обхват 5 км 5 км 

Време на полет 10 мин 10 мин 

Максимална височина на полета 400 м 1000 м 

Максимална скорост на полета 80 км/ч 72 км/ч 

Размери 125 мм/65 мм 600 мм/600 мм 

Маса 3 кг 6,285 кг 
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Въоръжените сили на Република Турция насищат формированията си със 

множество от тези ДУАС, като интерес към тях съществува от редица други страни, 

като например от Република Азербайджан, която вече разполага със значителен брой от 

тях. Този вид авиационни системи намира основно приложение в задачите, изпълвани 

от силите за специални операции (ССО), където прецизното унищожаване на обекти и 

цели е значително по-ефективно, използвайки тези ДУАС. 

 

Заключение 

 

Като държава, която в миналото се е характеризирала като изключително 

зависима от чуждестранни технологии за повишаване на отбранителни си способности, 

към днешна дата може да се твърди, че по отношение на дистанционно управляемите 

авиационни системи Република Турция разчита основно на въоръжение собствено 

производство. Образците, произвеждани в Турция могат да се оценят като 

изключително качествени и съвременни, даващи на страната стратегическо предимство 

както спрямо проявленията на тероризъм на нейна територията, така и спрямо 

враговете ѝ на международната сцена. 

Увеличаващата се огнева мощ и способностите, които предоставят турските 

ДУАС имат за резултат качествено изменение на схващанията за водене на бойни 

действия от страна на конвенционалните въоръжени сили на страната, като този вид 

авиационни системи заемат основна роля във все по-голям процент от провежданите 

операциите на въоръжените сили. 

Много държави, които до скоро не можеха да се сдобият по финансови или 

политически причини със ДУАС, сега разчитат на южната ни съседка, за да реализират 

тези свои амбиции, с което значително да увеличат способностите, които въоръжените 

им сили им предоставят. 

Произвежданите в страната дистанционно управляеми авиационни системи се 

радват на постоянно растящ интерес от множество потенциални купувачи, като 

единствено тежката икономическа ситуация, в която се намира съседката ни, може да 

забави този толкова бурно растящ сегмент от отбранителната ѝ индустрия. 

 

–––––––––––––– 

1. Gettinger, D. The Drone Databook. Center for the Study of the Drone at Bard College, 

2020, p. 232. 

2. Karaağaç. İHA Sistemleri Yol Haritası Geleceğin Hava Kuvvetleri 2016-2050. 2016. 

3. https://tracxn.com/explore/Drones-Startups-in-Turkey 
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КРИМ – ФАКТОР НА НЕСТАБИЛНОСТ В ЧЕРНО МОРЕ 

 

доктор Атанаска Попова 

 

Анотация: Стратегическата обстановка в Черноморския басейн е значително 

променена след анексирането на Крим и Севастопол от Русия през 2014 г. Докладът 

представя Кримския полуостров като фактор на нестабилност в зоната на Черно 

море. Натрупването на оръжия, придобило невероятни размери след 2014 г., поражда 

опасната тенденция от милитаризация както на полуострова, така и на региона, 

като цяло. Само за седем години Крим се превръща в мощна военна база, която 

гарантира надмощието на Кремъл в зоната на Черно море. 

Ключови думи: Черно море, Крим, Русия, нестабилност, милитаризация 

 

 

Уникалното географско разположение на Черноморския регион, разположен на 

границата между Европа и Азия и в непосредствена близост до Близкия изток, както и 

съчетанието на източните и западните култури и цивилизации, различните религии и 

етнически групи, които го населяват, представят основните му отличителни черти. 

Геополитическите и историческите особености на района на Черно море разкриват 

съвременното му значение за международната общност. Някога европейска периферия, 

сега Черно море се превръща в зона на пряк сблъсък между военноморските сили на 

НАТО и Русия. 

От гледна точка на черноморската сигурност, съществуват многостранни 

рискови фактори и условия, както за регионалната сигурност, така и за съседните 

Балкани, цяла Европа и дори за международната сигурност. Тук се срещат всички 

видови рискови фактори като организирана престъпност за трафик на наркотици, 

оръжия и хора и пране на пари, организирани терористи, радикални ислямски 

проповедници и организатори, конфликти, военно натрупване на оръжия. Според 

военните експерти над този регион преминават траекториите на всички хипотетични 

ракетно-ядрени удари към Европа и източното крайбрежие на Америка от всички 

хипотетични агресори.
1
 

Целта на доклада е да се представи Кримския полуостров като един от 

факторите, водещи до нестабилност в района на Черно море. Военното натрупване, 

                                                           
1
 Рачев, В. България в трансатлантическия дневен ред на сигурността. – В: Военен журнал, 2007, бр.5. с. 95 – 96. 
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придобило невероятни размери след 2014 г., поражда опасната тенденция от 

милитаризация както на полуострова, така и на региона, като цяло. 

Особена роля в тези процеси имат събитията на Кримския полуостров в 

началото на 2014 г. Както е известно, през пролетта на 2014 г. Руската федерация, като 

се възползва от вътрешнополитическа нестабилност в Украйна, провежда комплексна 

хибридна операция за присъединяване на Крим и град Севастопол. Използвани са 

информационни операции в комбинация с концентриране на конвенционални сили, 

действащи открито и специални сили, работещи под прикритие за създаването на 

подходяща среда за успешно установяване на контрол върху процесите на полуострова. 

Успоредно с това Кремъл допринася за задълбочаването на дестабилизиращите процеси в 

Източна Украйна, като до ден днешен продължава да подкрепя сепаратистите в Донбас. 

По този начин се поддържа състояние на въоръжен конфликт, което да е изгодно за 

руските геополитически и икономически интереси. В резултат на въоръжения сблъсък в 

Донбас са загинали около 14 000 души до настоящия момент.
2
 От присъединяването на 

полуострова Москва се стреми да консолидира своето влияние, да утвърди позицията 

си в региона чрез неговото милитаризиране и тотално асимилиране на украинското 

население. Предоставена е безалтернативна „възможност“ на гражданите на 

Севастопол и полуостров Крим за получаване на руско гражданство, а новата проруска 

власт потиска всякаква съпротива срещу мерките за русификация. 

Стратегическата обстановка в Черноморския басейн е значително променена 

след включването в състава на Руската федерация на Кримския полуостров и град 

Севастопол.
3
 По време на обръщението си на 18 март 2014 г. (два дни след проведения 

референдум за отделяне на полуострова) Владимир Путин нарича Крим фактор на 

стабилността в региона на Черно море.
4
 Бреговата линия на РФ е значително 

разширена, като достига до около 1200 км или приблизително 25% от целия 

черноморски бряг.
5
 Възможностите на федерацията за осъществяване на контрол над 

акваторията на Черно море се увеличават. Освен контрол над Севастопол, чието 

значение се подчертава от руски изследователи
6
, се премахва и ограничението на 

Украйна за нарастване на броя на бойните единици и модернизиране на Черноморския 

                                                           
2
 Two Ukrainian soldiers killed in eastern Ukraine: military. https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-

casualties-idUSKBN2BT0KV, APRIL 6, 2021. 
3
 Федеральный конституционный закон №6-ФКЗ от 21 марта 2014 г. „О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя“. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/ 
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флот на Русия съгласно споразуменията от 1997 г. и 2010 г. Кремъл вече има свободата 

да развива Черноморския флот и да демонстрира сила извън границите на региона.
7
 

Няколко дни след подписаното споразумение между Крим и Русия (април 2014 г.) към 

Южния военен окръг на федерацията са включени полуостровът и Севастопол. В 

състава на Южния военен окръг влизат още 49-та и 58-ма армии, 4-то командване на 

ВВС и ПВО, Каспийската флотилия, 4-та база в Южна Осетия (Цхинвали), 7-ма база в 

Абхазия (Гудаута) и 102-ра база в Гюмри (Армения)
8
. 

Увеличаването на способностите на Черноморския флот е заложено като една от 

основните задачи в обновената през 2015 г. Военноморска доктрина на Русия.
9
 Към 

септември 2021 г. Черноморският флот се състои от 7 дизелови подводници и 48 

кораби, които включват 1 ракетен крайцер, 5 стражеви кораби, 3 патрулни кораби, 6 

малки кораби за борба с подводници, 6 малки ракетни кораби, 5 ракетни катери, 9 

миночистачи, 7 големи десантни кораби и 6 десантни лодки, разположени предимно в 

базите в Севастопол и Новоросийск.
10

  

Освен нови надводни кораби и подводници, Русия въвежда и широк спектър от 

нови възможности във всички военни сили, разположени в Кримския полуостров. От 

гледна точка на авиацията, след анексирането на Крим на летищата Гвардейское, 

Джанкое и Белбек, се разполагат нови самолети Су-30 СМ2 и неограничен брой 

хеликоптери Ка-52, Ми-28 Н, Ми-35. Сухопътните войски също са усилени. На 

полуострова все още в експлоатация са зенитно-ракетните комплекси С-300 ПМ. 

Възможностите на ПВО се подобряват значително след като в Джанкое, Евпатория, 

Севастопол и Феодосия са въведени и четири дивизиона за ПВО от зенитно-ракетните 

системи С-400 „Триумф“, които са предназначени за унищожаване на земни цели, 

самолети и ракети на височина до 30 км и имат обхват на действие 400 км, и ракетните 

комплекси „Панцир-С1“. През 2018 г. са разположени и радарите 55Ж6М „Небо-М“, които 

ще отговарят за въздушното пространство над Черно море до Проливите. Една година по-

късно (2019), в Севастопол започва строителството и на нов радар „Воронеж – СМ“. 

С новата конфигурация на силите, Русия контролира почти цялото въздушно 

пространство над Черно море със своята противовъздушна и авиационна активност в 

Крим. Русия покрива почти целия ЧР със своите противокорабни ракети, основно П-

1000 „Вулкан“, които имат диапазон от около 550 – 700 км според различни източници, 

и са разположени на флагмана на РЧФ – крайцера „Москва“. Повечето от корабите на 

Черноморския флот са въоръжени с противокорабни ракети и торпеда с различен 

радиус на действие. Така възможностите на Черноморския флот се увеличават бързо и 
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 Южный военный округ. https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/history.htm 
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той се превръща в сила, която защитава крайбрежните води на Русия, и е в състояние да 

нанася удари с крилати ракети по цели, разположени извън територията на страната. 

Продължаващата милитаризация и военното натрупване в Кримския полуостров играят 

и ключова роля в операциите, които руските въоръжени сили провеждат в Сирия. 

След 2014 г., според украински сведения, броят на военнослужещите в Крим се 

увеличава от 12 500 на около 32 000, а количеството на оръжията нараства 5 – 7 пъти. 

Руското оборудване, представено в таблица 1, включва 40 бойни танка, 600 

бронетранспортьори и 170 различни артилерийски системи. Това е голяма промяна от 

периода преди 2014 г., когато в базите, които Русия отдава под наем, работят по-малко 

от половината войници, без руски танкове, 92 бронетранспортьори и 24 артилерийски 

системи. Бойните самолети се увеличават от 22 на 122.
11

  

 

Таблица 1 

 

Руска военна мощ на Кримския полуостров 
 

 

Тези цифри потвърждават приетата в началото на декември 2020 г., за трети път, 

за последните три години от Генералната асамблея на ООН резолюция под името 

„Проблемът с милитаризацията на автономна република Крим и град Севастопол, 

Украйна, а така също и на районите на Черно и Азовско море“.
12

 В резолюцията се 

посочва, че руското военно присъствие в Крим нарушава националния суверенитет, 

политическата независимост и териториалната цялост на Украйна и създава заплаха за 

сигурността и стабилността на съседните държави и за Европа. Основното обвинение 

                                                           
11

 Милитаризация Крыма за 2014-2018 годы. https://flot2017.com/post/militarizaciya-kryma-za-2014-2018-

gody.html 
12

 Мыльников, Павел. Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма. 07.12.2020. 

https://www.dw.com/ru/uchastniki-genassamblei-oon-prizvali-rossiju-vyvesti-vojska-iz-kryma/a-55859129, 

посетено на 20.08.2021 г. 

 
Към 

1991 г. 

Преди 

2014 г. 

Декември 

2018 г. 

Плановe 

до 2025 г. 

Военнослужещи 70 000 12 500 32 000 43 000 

Танкове 258 - 40 100 

Бронетранспортьори 742 92 600 1150 

Артилерия 229 24 170 400 

Бойни самолети 170 22 122 150 

Хеликоптери 115 37 62 95 

Кораби 105 52 71 100 

Подводници 4 2 7 7 
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срещу Русия е в „прогресивната милитаризация на Крим“ от държавата окупатор – 

Русия. Настоява се Москва да прекрати доставките за Крим на системи за въоръжение, 

в това число самолети и ракети, способни да носят ядрено оръжие; да се въздържа от 

опити за разпространяването на своята юрисдикция върху ядрени обекти и материали 

на Кримския полуостров, а също така и да престане да призовава гражданите на Крим 

да се включват в руските въоръжени сили. 

В поредната резолюция се посочва, че руската милитаризация на Черно море, на 

Крим, на Керченския пролив и на Азовско море представлява допълнителна заплаха, 

както за Украйна, така и за целия ЧР. Специално се осъжда строителството на 

Керченския мост, както и задържането на украинските кораби и техните екипажи в 

зоната на Керченския пролив. Подчертава се обстоятелството, че Русия пречи на 

международното корабоплаване в Черно и Азовско море. 

Украинският външен министър Дмитрий Кулеба счита „превръщането на Крим 

в огромна военна база“ за пряка заплаха за сигурността и стабилността в региона. 

В този дух са и решенията на международния съд на ООН в Хага.
13

 Настоява се, че 

за времето след окупацията на Крим, полуостровът е превърнат в „непотопяем руски 

самолетоносач“ с цел доминация на Москва над Черно море и зад неговите предели.  

Експертите от популярния и авторитетен център за стратегически изследвания 

RAND corporation в своето изследване „Russia, NATO, and Black Sea Security Strategy“. 

Perspectives from a 2019 Workshop“ също отчитат, че руската окупация на Крим, 

последвалата модернизация на Черноморския руски боен флот и увеличаването на 

военната мощ на Южноруския военен окръг са инструмент, чрез който се гарантира 

реализацията на руските енергийни проекти и се проектира военна мощ  както в целия 

регион, така и в зоната на Източното Средиземноморие.
14

 

Решително се критикуват и действията на Русия в Азовско море. Посочва се, че 

Русия целенасочено пречи на украинското търговско корабоплаване през Керченския 

пролив, неправомерно конфискува украинските военни катери и с това допълнително 

насърчава нестабилността в зоната на Черно море.  

Най-сериозно внимание се обръща на заплахата, която създава Русия за мира, 

стабилността и сигурността на региона, в резултат от осъществяващата се политика на 

милитаризация и промяната в баланса на силите в своя полза.
15

  

Всяка година Русия провежда различни по размери военни учения, включително 

и съвместни учения със страни-партньори, многоброен персонал и проверка за бойната 

готовност.
16

 За 2018 г. в Южния военен окръг, част от който е и Крим, са планирани 
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 Ibid. p.11-12. 
16

 Все учения: Министерство обороны Российской Федерации. https://structure.mil.ru/mission/practice/all.htm 
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повече от 250 учения.
17

 Русия ограничава свободата на корабоплаването в Черно и в 

Азовско море, като затваря избрани райони при провеждане на военни учения и 

тренировки и провежда проверки на търговски кораби, плаващи към украинските 

пристанища Мариопол и Бердянск. Изграждането на мост над Керченския проток 

позволява на Москва напълно да блокира достъпа до Азовско море. 

Кремъл налага безпрецедентен брой ограничения на свобода на движение в 

черноморския басейн, което е сигнал за мащабни намерения от нейна страна за контрол 

на регионалното пространство и за демонстрация на военното ѝ превъзходство в 

региона, с цел установяване „контрол над корабите на НАТО“. Това е част от 

стратегията на Кремъл за изместване на НАТО от черноморския басейн. За да покаже 

кой контролира черноморското пространство, Русия прибягва до демонстративни и 

провокативни действия.  

Броят на ученията и тренировките на Русия се изпълняват на всички нива, но 

поради различната армейска организация, поради особеностите на тренировъчния и на 

учебния процес в руската армия, е трудно да се направи съпоставка между 

мероприятията на двете враждуващи страни. Категорично се установява, че личният 

състав на руските въоръжени сили е много по-голям, но това не означава ефективност и 

боеспособност. Ясно е обаче, че Русия решително реагира на увеличените усилия на 

НАТО около граници ѝ, като разширява и усилва военното си присъствие. 

От изложението могат да се направят следните изводи: 

1. Анексията на Кримския полуостров ускорява дълбоката промяна в 

стратегическата обстановка в Черноморския басейн и целия регион. С Крим и 

Севастопол Русия придобива важен форпост за военни действия както на Балканите, 

така и по Източното Средиземноморие, където страната вече има постоянно 

военноморско присъствие. 

2. Впечатляващи са обхватът и скоростта на военната трансформация и 

модернизация на Кримския полуостров по отношение на инфраструктурата, 

разположените сухопътни сили, военновъздушни сили и ПВО, както и ре-оборудването 

на Черноморския флот.   

3. Изложението потвърждават, че след установяването на пълен военен контрол 

върху полуострова, само за седем години Русия изгражда и превръща Крим в мощна 

военна база, която гарантира надмощието на Кремъл в зоната на Черно море и по този 

начин полуострова е един от основните фактори на нестабилност в акваторията на 

Черно море. 
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„OФОРМЯНЕТО“ (SHAPING) – СЪВРЕМЕНЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА 

РЕДУЦИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 

 

полковник Георги Гешев 

 

Анотация: Докладът представя актуалното състояние на темата за 

използването на въоръжени сили за оказване на влияние и дипломация. Структурирани 

са основните тези от най-новите изследвания на професор Кайл Уолфли, неговата 

концепция за военно-политическото изкуство и „оформянето“ в контекста на 

концепцията за меката сила. 

Ключови думи: стратегическа неопределеност, нови поколения война, 

модалности на военната сила, дипломация, военно-политическо изкуство  

„оформяне“, мека сила. 

 

 

Много често неточно се цитира метафората на Джоузеф Най за приликата между 

сигурността и кислорода, а всъщност авторът обръща внимание на това, че „военната 

сила осигурява степен на сигурност, която е толкова важна за реда, колкото кислородът 

за дишането“
1
. И днес военната сила остава актуален, макар и все по-скъп инструмент в 

световната политика. Причината за това е, нарастването на ролята на неопределеността 

в средата за сигурност. По думите на Джоузеф Най реалността на международната 

политика налага „разумните актьори да купуват скъпи застраховки“
2
.  

Държавите използват и ще продължат да използват военна сила, но „през 

последния половин век настъпиха промени в нейната роля"
3
. Причината за промените е 

в Четвъртата индустриална революция и развитието на технологиите. Но какви са тези 

промени? Дали единствено средата променя военната сила, или въоръжените сили се 

адаптират към новите реалности с цел постигане на стратегическите си цели? 

Настоящата статия се опитва да даде отговор на тези въпроси в светлината на 

концепцията за меката сила. 

През последните 30 години лицето на войната се променя с бързи темпове и тя 

става все повече асиметрична. Днес се приема, че Четвъртата индустриална революция 

променя дори „мащаба на конфликтите и техния характер“ и затова „съвременните 

                                                           
1
 Най, Джоузеф Младши. Бъдещето на силата. София: Военно издателство, 2013. с. 67. 

2
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3
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кофликти са все повече хибридни по естеството си“
4
. Концепцията за поколенията на 

съвременната война (Generations of Modern Warfare – GMW) е представена през 1989 г. 

в САЩ от колектив от учени и военни
5
 и оттогава търпи непрекъснато развитие. 

Според Най войната от четвърто поколение се „съсредоточава върху вражеското 

общество и политическата воля за война“
6
. Конфликтите на съвременността не са в 

стил Клаузевиц и често не включват открити действия. Разпръскването на силата дава 

много възможности на недържавните играчи. Според У. С. Линд и полковник 

Найтингейл, това е идеята за „бедната и нискотехнологична нация/група, воюваща 

срещу технологията на западните и развитите нации.“
7
 Войната от четвърто поколение 

се разполага в политическия домейн. От своя страна, войната от пето поколение 

пренася конфликта, в информационния, когнитивния и социалния домейни, редом с 

физическата и политическата арена.
8
 Тя включва информационни и киберзаплахи и 

може да се води и от държавни/недържавни актьори, защото е смесица от кинетичнна и 

некинетична война и избягва конвенционални военни сблъсъци. 

Терминът хибридна война означава „синхронизирана употреба на множество 

инструменти на силата, съобразени със специфични уязвимости по целия спектър на 

обществените функции, за постигане на синергичен ефект.“
9
. Хибридната война е 

асиметрична. Тя атакува национални уязвимости от политическия, военния, 

икономическия, социалния, информационния и инфраструктурния спектър (PMESII)
10

; 

използва координирани военни, политически, икономически, граждански и 

информационни инструменти на силата (MPECI)
11

. 

В усилието си да манипулират асиметричността на заплахите и нарасналата 

стратегическа неопределеност, държавите са принудени да прибягват до нови подходи 

за прилагане на военна сила. Големите актьори изграждат въоръжени сили със 

способности не само за водене на военни действия, но и за дипломация. 

Според Джоузеф Най „военните ресурси могат да осъществяват четири вида 

действия, наречени модалности или разновидности на военната мощ.“
12

 Модалностите 

на военната сила според Дж. Най са: 

                                                           
4
 Шваб, Клаус. Четвъртата индустриална революция. София: Хермес, 2021. с.115. 

5
 http://www.da-ic.org/5gen/2016/07/27/william-s-lind-colonel-keith-nightengale-usa-captain-john-f-schmitt-

usmc-colonel-joseph-w-sutton-usa-and-lieutenant-colonel-gary-i-wilson-usmcr-the-changing-face-of-war-into-t/, 

посетено на 04.04.2021 г. 
6
 Най, Джоузеф Младши. Бъдещето на силата. София: Военно издателство, 2013. с. 50. 

7
 Lt. Col. Maaz Nisar, 5 GW & Hybrid W, Implications and response options. Escola de comando e estado maior 

do exército escola Marechal Castello Branco. https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/ 

123456789/2827/1/MO%200023%20-%20MAAZ.pdf, посетено на 16.09.2021. 
8
 Ibid. 

9
 Dr. Patrick J. Cullen, Erik Reichborn-Kjennerud. Understanding hybrid warfare, (MCDC) 2016-17. p. 3. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_m

cdc_hybrid_warfare.pdf 
10

 Ibidem, p. 4. 
11

 Ibidem. 
12

 Най, Джоузеф Младши. Бъдещето на силата…с. 59. 
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Водене на бойни действия – почива на стратегия, която има два важни 

компонента, определящи нейния успех –  умения и легитимност. 

Принуждаваща дипломация – свързана е със заплахата от използване на сила. Тя 

е част от арсенала на твърдата сила. Използва се за принуда и възпиране, като успехът 

ѝ зависи от правдоподобността на заплахата. 

Закрила – тя е основата на съюзническите взаимоотношения и включва както 

твърда, така и мека сила. Пример за това са отношенията в НАТО, дипломатическата 

военна активност и международните военни учения. 

Помощ – в тази модалност Най включва обучението на чуждестранни 

военнослужещи, участието в международни военнообразователни програми, 

провеждането на редовни военни учения или предоставянето на хуманитарна помощ и 

спасителните операции.
13

 

Третата и четвъртата модалност на военната сила съхраняват мира. Това са 

аспектите на военната сила, използвана от актьорите като мека сила. За да дефинира 

феномена, Кайл Уолфли употребява термина военно-политическо изкуство (military 

statecraft), и го определя като „използване на военни средства за постигане на 

политически цели“
14

. В същността си това не е новост, а важността от оформянето на 

стратегическата среда е важен акцент според стратегическите възгледи на Сун Дзъ и 

Лидъл Харт и отразява виждането на Ласуел за мястото на военния инструмент като 

елемент на националната мощ наред с дипломацията, информацията и икономиката 

(DIME). Това, на което Уолфли акцентира е, че „днес държавите използват своите 

въоръжени сили не само за военен сблъсък и принуда, но и за управление на 

международните отношения“
15

 и затова традиционните схващания за военната сила 

имат нужда от преосмисляне. Според него „за да се разберат разнообразните начини, по 

които държавите използват военна сила, за да постигнат своите цели, множеството 

инструменти на военно-политическото изкуство могат да се категоризират в три 

главни, припокриващи се категории: военни действия, принуда и оформяне.“
16

 

Операциите за „оформяне“ се различават от традиционните офанзивни и дефанзивни 

военни операции. Според определението на Уолфли, „оформянето“ е провеждане на 

„военно ръководени дейности, проектирани да повлияят едновременно партньори и 

противници, променяйки характеристиките на други армии или изменяйки 

взаимоотношенията между военните“
17

 и са основен инструмент за управление и 
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 Най, Джоузеф Младши. Бъдещето на силата… с. 60 – 66. 
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 Wolfley, Kyle J. Military Statecraft and the Use of Multinational Exercises in World Politics. West Point 

Research Papers, 2019,  p. 4. https://digitalcommons.usmalibrary.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1137&context 

=usma_research_papers 
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 Wolfley, Kyle J. The shape of things to come: why the Pentagon must embrace soft power to compete 

with China. Modern War Institute at West Point 2021. https://mwi.usma.edu/the-shape-of-things-to-come-

why-the-pentagon-must-embrace-soft-power-to-compete-with-china/ 
16

 Wolfley, Kyle J, Military Statecraft and the rise of Shaping in World Politics..., p. 19. 
17

 Ibidem, p. 5. 
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намаление на стратегическата неопределеност. Авторът формулира четири 

инструмента на „оформянето“, чиито принципи обуславят механизма му на действие – 

привличане, социализация, делегиране и увереност.
18

 Тези инструменти Уолфли нарича 

„логики на оформянето“ (фиг. 1) и ги категоризира според зависимостта им от меката 

сила и според целите, върху които се фокусират въздействията на големите сили. 

Привличането и социализацията са силно зависими от меката сила, защото те 

„разчитат повече на убеждаване и ценности, отколкото на изграждането или трансфера на 

материални способности“
19

. Дейностите по привличане и социализация съставляват воен-

ната ангажираност, т. е. въздействия чрез контакти във военната и икономическата област. 

Дейностите по делегиране и увереност са част от сътрудничеството в 

сигурността и разчитат в по-голяма степен на материални средства и заплаха с 

употреба на сила, за разлика от военната ангажираност
20

. 

Уолфли разделя целите, върху които се фокусират въздействията на големите 

сили (major power), на две групи – цели, свързани с характеристиките на партньора и 

такива свързани с взаимоотношенията между партньора и голямата сила. Под 

характеристики, авторът разбира бойната сила на партньора и ролята на въоръжените 

му сили в собственото му общество. Взаимоотношенията характеризират текущия 

статус на межудържавните отношения: приятелски, неутрални или враждебни.
21

 

 

 

 

Фиг. 1. „Логика на оформянето“ по Уолфли 

 

Източник: Wolfley, Kyle J, Military Statecraft and the rise of Shaping in World Politics. 

Rowman & Littlefield, 2021, p. 24 
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 Wolfley, Kyle J, Military Statecraft and the rise of Shaping in World Politics…p. 23. 
19

 Ibidem, p. 24. 
20

 Ibidem, p. 25. 
21

 Ibidem p. 23. 
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Привличането е процес на спечелване на съюзници, социализацията е 

„повлияване на ценностите и ролите на други армии“, делегирането включва 

„обучението на други армии, така че да поемат товара на осигуряването на 

сигурността“, а увереността е „начин да се управлява поведението на съюзниците“
22

. 

В новата международна среда тези инструменти способстват за това „държавите 

да изградят географски и идеологически буфер срещу влиянието на други големи сили; 

събирането на разузнавателни данни за бъдещи операции; осигуряване на оперативен 

достъп, който да им позволи да упражняват сила;  недопускане на съюзниците и 

партньорите да се поддават на изискванията на противника, като същевременно ги 

възпират да се държат твърде агресивно“
23

  

Привличането е изследвано като практическо приложение при въздействието на 

САЩ и НАТО върху бившите комунистически страни, особено на Балканите, чрез 

инициативата „Партньорство за мир“ през 90-те и ученията „Ръка за ръка“ между Китай и 

Индия. Социализацията е изследвана в контекста на използването на Организацията на 

Договора за Колективна Сигурност от Русия за предотвратяване на цветни революции в 

Централна Азия и бившити съветски републики. Делегирането е похват, използван в 

практиката от Великобритания за подкрепа на въоръжените сили на Сиера Леоне с цел 

споделяне на товара и изграждане на капацитет на партньорите. Увереността е разгледана 

в контекста на използването на учението “Dragoon ride” за управление на поведението на 

съюзниците от източния фланг на НАТО след анексията на Крим. Изследването на Уолфли  

убедително аргументира оформянето, като основен похват за манипулиране на 

стратегическата неопределеност с помощта на използването на мека сила. 

В своята таксономия на меката сила, Хендрик У. Онесорге прави всеобхватна 

„деконструкция на „меката сила“ на различни подразделения“ (фиг. 2). Актьорът „А“ 

(wielder), взаимодейства активно (публична и лична дипломация) и/или пасивно 

(Блестящия град на хълма) на „Б“, (receiver), използвайки своите ресурси (култура, 

ценности, политика, личности) и инструменти (публична и лична дипломация). 

Актьорът „Б“, като част на двустранната връзка, отговаря с една от трите степени на 

приемане: привличане, апатия или отблъскване. Актьор „А“, съответно получава 

резултати: съгласие, неутрално отношение или противодействие. Освен това, 

механизмът на въздействие е в психологически контекст, в четири когнитивно-

поведенчески категории – AIDA model и CAB model.
24
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&q=soft-power-the-forces-of-attraction-in-international-relations.pdf&f=false 



75 

 

Фиг. 2. Таксономия на меката сила по Онесорге 

 

Този обяснителен модел може да се използва за анализ на концепцията на 

Уолфли. Изводите, които могат да се изведат от него са: 

1. „Оформянето“ е активен подход на актьор „А“, който използва ресурси на 

меката, както и инструменти на военната дипломация, за да създаде привличане, което 

да повлияе на поведението на актьор „Б“ (съюзническа сила), чиито резултат да е 

съгласие и сътрудничество. 

2. „Оформянето“, предполага силово взаимоотношение изградено върху 

асиметрична зависимост между обект и субект. 

3. „Оформянето“ не включва (засега няма такива изследвания) пасивния модел 

на действие на меката сила, чрез ефекта на „Блестящия град на хълма“, а е 

волунтаристична концепция, почиваща на привличането на стратегически партньори. 

4. Психологическият компонент на меката сила работи и при „оформянето“. 

Привличането, социализацията и увереността оказват влияние на когнитивно-

поведенчески процеси у съюзническите сили. 

Нарастването на ролята на меката сила в съвременната епоха не подминава и 

военното дело. Концепцията на професор Кайл Уолфли за „оформяне“ е изградена на 

теоретичната основа на меката сила. Концепцията дава комплексен инструмент за 

използване на въоръжените сили в третата и четвъртата модалност. Следователно може да 

се очаква големите актьори да прибягват към него в политиката си към малките държави, 

стремейки се да редуцират стратегическата неопределеност на средата за сигурност. 
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ОПИТ ЗА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА „АКТИВНИТЕ ЕДИНИЦИ“ 

В ТЕОРИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ 

 

доцент д-р Радослав Бонев 

 

Анотация: Изложението конвергира теория и опит да се представи в 

достъпна форма съдържанието и структурата на праксеологията като 

геополитическа теория през ХХI век. Именно поради това се цели разширяване на 

дискусионното пространство в методологическата релевантност на 

праксеологическото съдържание при геополитически анализ на стратегическата 

среда за сигурност през ХХI век, преди всичко от гледна точка на френската 

геополитическа школа и творчеството на проф. Тиери дьо Монбриал (Thierry de 

Montbrial).  

Ключови думи: праксеология, активна единици, теория на международните 

отношения, геополитически анализ. 

 

 

Праксеологията е науката за организираната човешка дейност, която се 

разглежда като резултат от упражняването на власт.
1 

Праксеологията изследва 

елементарни съставни части, които ще наричаме активни единици.
2
 Праксеологията е 

дедуктивна наука. С други думи, когато анализираме даден процес, стъпка по стъпка, 

дедуктивно ние проследяваме етапите на взимането на решенията и предприетите 

действия от страна на отделните индивиди. Чрез дедукция ние вникваме в логиката на 

самия процес и причините, стоящи зад подобно целенасочено поведение. Активната 

единица е всяка човешка група, чиито отделни членове са свързани чрез структура, 

която се състои от два съществени елемента: Култура
3
 и Организация. Културата 

                                                           
1
 Трубникова Н. В. „Пространственный поворот“ современной западной историографии: лики всемирной 

истории в эпоху глобализации. – В: Современные исследования социальных проблем (электронный 

научный журнал). 2012. № 9 (17). URL: http://sisp.nkras.rU/e-m/issues/2012/9/trubnikova.pdf [достъпно на 

01.03.2021]. 
2
 Вж. по-подробно: Франсоа Перу. Unites actives et mathematiques nouvelles. Dunod, 1975. Терминът 

„праксеология“ е създаден от френския социолог Алфред Еспинас през 1897 г., възприет е през 1937 г. от 

полския философ Тадеуш Котарбински, а впоследствие и от австрийския икономист Лудвиг фон Мизес в 

труда му Human Action, изд. 1949 г. и накрая от Реймон Арон в Paix et guerre entre les nations. Calmann-

Levy (1-во изд. 1962 г., 2-ро изд. 1966 г.). 
3
 Както отбелязва Доминик Уолтон в Penser la communication (Flammarion, 1-во изд. 1977 г.), думата 

„култура“ е „огромна“ и има три основни значения: „Класическият френски смисъл е свързан с 

представата за съзидание, творчество. Той предполага способност да се определи това, което в даден 

момент е считано за наследство, умения, творчество и знания, като се има предвид, че определенията се 

развиват във времето. Немският смисъл е близък до представата за цивилизация и включва ценностите, 
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свързва хората в едни и същи общества и прави възможна комуникацията между тях, 

тъй като е съвкупност от поведенчески и разпознаватели кодове, утвърждавайки 

принадлежността към определена група. Човешкото действие представлява 

целенасочено преследване на приоритетни цели от хората, използвайки за това 

ограничени ресурси. Културата може да съществува без Организация и обратното – 

може да има групи, които не са от една Култура, но са организирани. Организацията 

цели едновременно въздействие върху групата в посока навън и вътре в нея. 

Организацията е сбор от човешки и материални ресурси, които определят целите на 

групата и методите за тяхното постигане. Основните цели на групата трябва да се 

трансформират в специфични, оперативни цели
4
 според обстоятелствата. 

Според класическото разграничение на Тьонис и Вебер, връзките могат да са от 

родов тип, договорен тип или смесени. Спрямо Емил Дюкрем солидарността в групата 

може да бъде механична или ограничена. Механичната солидарност се характеризира с 

подражание, споделяне на чувства, стойности. Ограничената солидарност се 

приближава до представата за общество. Управлението отговаря на понятието 

Организация, което структурира активната единица. Състои се от изпълнителен, 

законодателен и съдебен клон. В организациите от демократичен тип разпределението 

е ясно между трите клона и легитимността им се определя чрез универсалното 

избирателно право. В международното право не е необходимо управлението да бъде 

демократично. Трябва да се управлява и упражнява власт. 

Активната единица се развива под въздействието на вътрешни и външни сили. 

Въпросът за идентичността възниква при държавите-нации. Държавата-нация 

представлява особена активна единица – политическа единица, която не признава по-

върховна власт от своята и се считат за суверенни, но не са признати от всички. 

Например Ал Кайда е активна единица – представлява група хора с обща Култура и 

Организация и се счита за суверенна. Групи подобни на терористичните или 

криминални образувания се считат за политически единици. Така ще бъдат наричани 

тези единици като държавите в рамките на федерация, революционните или 

освободителните движения след разпадането на нестабилни държави. 

Семейството, етническата група или нацията не представляват активни единици 

ако не са организирани. За да се определи една активна група, е необходима добра 

Организация: за да я сплотява и утвърждава като единица; да улеснява 

приспособяването ѝ без да се губи нейната идентичност; да определя колективното 

действие на групата и целите ѝ – вътрешни и външни. За постигане на целите си 

Организацията е необходимо да набира ресурси чрез колектива. За всяка активна 

                                                                                                                                                                                     
въплъщенията, символите и наследството такива, каквито биват споделяни от дадена общност в 

определен момент от нейната история. Англо-саксонското значение е по-антропологично и взема под 

внимание начина на живот, стилата, уменията от всекидневието, образите и митовете“. 
4
 Разграничението на Клаузевиц между der Zweck („цел“ в широкия смисъл на намерение или замисъл) и 

das Ziel („цел“ в тесния смисъл на думата, определен в рамките на големия замисъл). 
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единица общо благата са материалните или нематериалните неща, които подлежат на 

унищожение или деформация
5
 и не предполагат съперничество и изключения. От 

гледна точка на конкретна активна единица единственото наистина общо благо е 

именно тази единица като такава. Чистите общи блага са неизмерими величини. 

Организацията на активната единица, съставната ѝ част „дава действителен израз“ 

на общото благо, вземайки и прилагайки конкретни решения. Не е достатъчно 

етническото припознаване от страна на членовете на групата. Организацията се проявява 

и действа ефективно в името на активната единица като такава. Припознаването най-

често представлява рационалност, която след Хърбърт Саймън е наричана „процедурна 

рационалност“. Припознаването на организациите не винаги е свързано с процедурната 

рационалност. За Хърбърт Саймън „процедурната рационалност“ е логическо следствие 

от сложността и неопределеността, които възпрепятстват вземането на решения въз 

основа на обстоен анализ на последствията при всички възможни ситуации. Идеята на 

процедурната рационалност не отменя необходимостта от инструменталната 

рационалност, нито от оценката на ефикасността. Успехът на конкретната организация на 

процеса на вземане на решения се свежда до намаляване на разликата между двата типа 

рационалност. Способността да се постигне това определя конкурентоспособността на 

една активна единица в собственото и поле за изява. 

Праксеологически е всеки въпрос свързан с активните единици и обкръжението 

им, идентифицирайки свързаните с него активни единици; околната им среда; 

естеството на взаимодействието. Праксеологически въпрос е появата, съществуването и 

изчезването на активната единица; учредяването, съществуването и разпадането на 

политическите единици. Съществуването на политическите единици поражда 

праксеологични проблеми. Изчезването на политическите единици е също толкова 

трудно доловимо, колкото и появата им. Политическите единици могат да се зараждат 

многократно, но подобно на езиците, според Клод Ажеж
6
, могат и да се възраждат. 

Активната единица е един от елементите на праксеологиата, т.е. на науката за 

действието. Праксеологичен проблем е всеки проблем, свързан с взаимодействието 

между определен брой активни единици. Добре поставеният праксеологичен проблем 

предполага прецизно дефиниране на активните единици в тяхното взаимодействие, 

както и да се покаже естеството на взаимодействията им. Политическите проблеми и 

международните проблеми са два особени случая на праксеологичния проблем. 

Политически проблем наричаме всеки праксеологичен проблем, в който има 

една доминираща политическа единица. Праксеологически проблем, който засяга 

доминиращата политическа единица и някои от нейните или други, външни, 

активни подединици, е политически проблем. 

                                                           
5
 Според това определение всички услуги са блага, но теренът на планетата Марс не е благо, защото не е 

възможно (или поне все още не е) той да бъде унищожен или променен, или иначе казано – присвоен. 
6
 Вж. по-подробно: Hagege, C. Halte a la mort des langues. Odile Jacob, 2000. 
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Международен проблем наричаме всеки праксеологичен проблем, в който 

съществуват най-малкото две различни доминиращи политически единици. 

Обичайните активни единици действат върху териториите във вътрешността на 

страната и са подчинени на законите на тази страна, докато активните 

политически единици се разглеждат като суверенни.  

При праксеологичните проблеми се прилага принципът на уравновесяване. 

Онагледяваме уместността на принципа на уравновесяването спрямо праксеологичните 

въпроси с пет примера: 

Първият пример е сигурността на самите активни единици, организирани от 

Ръководствата си, за да се противопоставят на външните сътресения или нападения. 

Външния характер на тези сътресения и нападения би могъл да бъде скрит или явен. 

Вторият пример е за тероризма или борбата по неприети от „международната 

общност“ правила
7
. Георги Димов е категоричен, че „С осъвременяването на 

концепциите си за сигурност държавите всъщност актуализират и адаптират към 

реалностите на средата на сигурност своите политики и стратегии. Днес по-рядко пред 

военната сигурност стои въпросът за врага и как да му противостоим. Основен става 

въпросът за заплахите, сред които водещи са тероризмът и разпространението на 

оръжия за масово поразяване“.
8
 

Третият пример е за създаването и развитието на активните единици. 

Съществуването на активната единица предизвиква появата в нейното обкръжение. Ако 

има две активни единици и целите им съвпадат, те са ковариантни. Когато се 

противопоставят са контравариантни. Абсолютната контравариантност би означавала, 

че всяка от единиците е пълна противоположност на другата. Това е забележимо 

особено много в геополитическата стратегия на САЩ от началото на ХХI век, 

разгледана като специфика от Георги Димов и Ивайло Иванов.
9
 

Многопластово коопериране между страните. Международните кризи извеждат 

на преден план процеса на коопериране между страните и засилват ролята на 

международните организации за балансиране между опонентите.
10

 

Четвъртият пример е за упражняването на власт в средата на активните 

единици. Упражняването на власт предизвиква контравариантни действия, появата на 

опозиция или опозиции, чиито прояви зависят от политическите системи.
11

 

                                                           
7
 Понятието „тероризъм“ е двусмислено. Историята на ядреното разоръжаване е белязана от въпроса за 

заплахата срещу цивилното население. Така например по време на студената война се говореше за 

„уравновесяване на заплахата“. 
8
 Димов, Георги. Кризисният мениджмънт между мира и войната. София: Военна академия „Г. С. 

Раковски“, 2019, с. 11. 
9
 Вж. по-подробно: Димов, Г., И. Иванов. Промени в еополитическата стратегия на САЩ. – В: Аспекти 

на сигурността. Сборник. София, Дипломатически институт, МВнР, 2012. с. 197 – 214. ISBN 978-954-

92381-4. 
10

 Пак там, с. 31. 
11

 Вж. по-подробно: The Basics: Praxeology // https://www.economicsjunkie.com/praxeology/[достъпно на 

25.08.2021 г.]. 



80 

Цялата история на международните отношения през XX и началото на ХХI век е 

пример, че в съответствие с принципа на уравновесяването, никоя интелектуална 

система не може да претендира за пълно решаване на всички въпроси, особено в 

конфликтната среда на Балканския полуостров, като пример, посочен от Наталия 

Бекярова и Ивайло Иванов.
12

 

Според Георги Димов „Голямата динамика в междудържавните отношения и 

непрекъснатият стремеж за неутрализиране на постоянно възникващите рискове и заплахи 

се оказаха подвластни на друг тип управление, който по същество запазва общоприетата 

представа за националната държава, но определено въвежда нови принципи при 

формирането на нейната политика и използването на въоръжените ѝ сили“.
13

 

Праксеологията е отличителната методология на Австрийската икономическа 

школа. Терминът за първи път е приложен от Лудвиг фон Мизес, който е не само 

основният архитект в разработването на тази методика, но и икономистът, който най-

пълно и успешно го прилага в изграждането на икономическата теория
14

. 

Праксеологичният метод в социалната наука и във философията на науката е основният 

метод на по-ранната Австрийска школа и значителен сегмент от по-старата класическа 

школа – Жан-Батист Сей и Уилям Насау Сеньор
15

. 

Праксеологията почива върху фундаменталната аксиома, че 

индивидуалните човешки същества действат, т.е. върху първичния факт, че хората се 

впускат в съзнателни действия към избраните от тях цели. Тази концепция за действие 

контрастира с чисто рефлексивното или първосигнално поведение, което не е насочено 

към определена цел. Праксеологичният метод удължава чрез вербална дедукция 

логическите последици от този изначален факт. 

Накратко, праксеологичният икономикс е структура от логични последици от 

факта, че хората действат. Тази структура е изградена върху фундаменталната аксиома 

на действието, като същевременно има и няколко спомагателни, като например, че 

хората се различават и човешките същества ценят свободното време. 

Действието предполага, че поведението на индивида е целенасочено, че е 

насочено към определена цел. Освен това неговото действие предполага, че той 

съзнателно е избрал определени средства, за да постигнете целите си. Тъй като той 

                                                           
12

 Вж. по-подробно: Бекярова, Н., И. Иванов. Ролята на Балканите – история и еволюция – В: Аспекти на 

сигурността. Сборник. София, Дипломатически институт, МВнР, 2012, с. 167-195. ISBN 978-954-92381-4. 
13

 Димов, Георги. Кризисният мениджмънт между мира и войната. София: Военна академия „Г. С. 

Раковски“, 2019, с.13 – 14. 
14

 Вж. по-подробно: Ludwig von Mises. Human Action: A Treatise on Economics. New Haven: Yale 

University Press, 1949 и Mises, Epistemological Problems of Economics. Princeton, NJ: Van Nostrand, 1960. 
15

 Вж. по-подробно: Murray N. Rothbard. Praxeology as the Method of the Social Sciences. – In: 

Phenomenology and the Social Sciences - Maurice Natanson, ed., 2 vols. Evanston: Northwestern University 

Press, 1973, 2 pp. 323–35 [reprinted in Logic of Action One, pp. 29–58]; Marian Bowley. Nassau Senior and 

Classical Economics. New York: Augustus M. Kelley, 1949, pp. 27–65; Terence W. Hutchinson. Some Themes 

from Investigations into Method. – In: Carl Menger and the Austrian School of Economics. J.R. Hicks and 

Wilhelm Weber, eds. Oxford: Clarendon Press, 1973, pp. 15–31. 
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желае да постигне тези цели те трябва да са ценни за него; съответно той трябва да има 

стойностна скала, която управлява неговия избор. Това, че той използва средства 

предполага, че той вярва, че притежава технологичното знание, че определени средства 

ще постигнат желаните от него цели. Праксеологията не приема, че изборът на даден 

индивид е мъдър или правилен и, че е избрал технологично правилния начин за 

постигане на целите си. Всичко, което праксеологията твърди е, че всеки отделен 

индивид си поставя цел и вярва, дали погрешно или правилно, че може да достигне до 

нея чрез употребата на определени средства. 

Всички действия в реалния свят трябва да се извършват във времето. Всички 

действия се извършват в настоящето и са насочени към бъдещето (непосредствено или 

отдалечено) за постигане на една цел. Ако всички желания на едно лице могат да бъдат 

реализирани мигновено, то няма никаква причина от каквото и да е негово действие
16

. 

Освен това, фактът, че човек действа, предполага неговата вяра, че действието ще 

подобри ситуацията, т.е. той ще предпочете ситуацията, която е резултат от неговото 

действие, пред този резултат от неговото бездействие. Действието означава, че човек не 

е всезнаещ относно бъдещето – ако бе така, никое негово действие не би променило 

каквото и да е. Това означава, че живеем в един несигурен свят, или на не напълно 

сигурно бъдеще. Съответно, можем да коригираме нашия анализ на действието, за да 

кажем, че човек избира да използва средства в съответствие с технологичния план в 

настоящето, защото очаква да постигне целите си в някакъв бъдещ момент. 

Фактът, че хората действат задължително предполага, че използваните средства 

са оскъдни по отношение на желаните цели. Аако те не бяха оскъдни, целите щяха вече 

да бъдат постигнати и нямаше да има нужда от действие. Ресурсите, които са в 

предостатъчно количество, вече не функционират като средство, тъй като вече не са 

обект на действие. По този начин въздухът е необходим за живота, а оттам и за 

постигане на целите – ввъпреки това не е обект на действието и, следователно, не може 

да се смята за средство, а по-скоро, както Мизес пише – общо състояние на 

човешкото богатство. Където въздухът не е предостатъчен той може да стане обект 

на действие – където желан е хладен въздух, топлият такъв се преобразува чрез 

климатик. Дори и при абсурдното и малко вероятно настъпване на Земен рай, при което 

всички желания могат да бъдат изпълнени незабавно, пак ще има най-малко едно 

оскъдно средство – времето, всяка негова единица, която е използвана за определена 

цел непременно не се използва за някоя друга
17

. 

Историческите факти се използват само за узнаването точно кой клон от 

теорията е приложим в конкретен случай. По този начин за Крузо и Фрайдей 

                                                           
16

 Вж. по-подробно: In answer to the criticism that not all action is directed to some future point of time; Walter 

Block. A Comment on ‘The Extraordinary Claim of Praxeology’ by Professor Gutierrez. – In: Theory and 

Decision 3, 1973, pp 381–382. 
17

 Вж. по-подробно: Mises. Human Action, pp. 101–2; and esp., Block, „Comment,“ p. 383. 
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праксеологичната теория на парите не е приложима, а единствено академична. В 

праксеологията се наблюдава анализа на човешкото действие и се знае, че са верни и 

смислени. Така Кейнс, с репутация на математик и незапознат с „австрийските“ идеи 

насочва следната критика към математическата символика в областта на икономиката: 

„Грешката на символичните псевдоматематически методи при оформянето на 

система за икономически анализ е, че те изрично приемат пълна независимост между 

факторите и губят цялата си убедителност и авторитет, ако тази хипотеза е отхвърлена: 

докато при обикновена комуникация, когато не манипулираме сляпо, знаем какво 

правим и значението на използваните думи през цялото време, можем мислено да 

поддържаме необходимите ни квалификации и промени, които трябва да направим на 

по-късен етап по начин, по който не можем да поддържаме сложни диференциали на 

няколко страници от учебника по алгебра, за които се предполага, че изчезват. Твърде 

голяма част от съвременния „математически“ икономикс е точно толкова измислица, 

колкото и първоначалните допускания, върху които почиват, което позволява на автора 

да изгуби представа за комплексността и взаимозависимостите в реалния свят, заради 

лабиринт от претенциозни и безполезни символи“.
19

 

По същия начин един от първите методисти в областта на икономиката – Жан-

Батист Сей – отправя обвинение към математическите икономисти: „Те не са успели да 

формулират тези въпроси на аналитичен език без да им отнемат естествената сложност 

посредством опростени процедури и своеволно потъпкване и като последствия, ако 

бъдат неправилно оценени, винаги по същество променят състоянието на проблема и 

изопачат всички негови резултати.“
20

 

Лудвиг фон Мизес като привърженик на Кантовата епистемология твърди, че 

концепцията за действие е априорна за всеки опит, защото е по подобие на закона за 

причината и следствието част от съществения и необходим характер на логическата 

структура на човешкия ум“.
21

  

Освен това едни от най-широко разпространените данни за човешките 

преживявания са съществуването, съзнанието или усещането. За разлика от гледната 

точка на Кант, Хармън Чапман пише: „Схващането е един вид усещане, начин на 

разбиране на нещата, а не предполагаема субективна манипулация на така наречените 

общи изрази или универсалии, които са непознавателни по природа и чийто произход е 

единствено „умствен“ или „логичен“. „Икономистът стартира със знание за крайните 

причини. Той вече е в самото начало на своето начинание, място до което физикът 

                                                           
19

 Вж. по-подробно: Murray N. Rothbard. Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics. In: On 

Freedom and Free Enterprise, Mary Sennhoz, ed. Princeton, NJ: D. Van Nostrand, 1956, p. 227. [reprinted 

in Logic of Action One]; Rothbard, Man. Economy, and State 2 vols. Princeton: D Van Nostrand, 1962, 1: pp. 

65–66; За подчинеността на математическата логика по отношение на вербалната – Rene Poirier, 

„Logique“ – In: Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris: Presses Universitaires de France, 

1951, pp. 574–575. 
20

 Jean-Baptiste Say. A Treatise on Political Economy. New York: Augustus M. Kelley, 1964, p. xxvi n. 
21

 Mises. Human Action, p. 34. 
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достига едва след години лабораторни изследвания. Не е нужен никакъв сложен процес 

на индукция за достигане до това откритие, поради тази причина имаме или може да 

имаме, ако пожелаем да насочим вниманието си към този въпрос, непосредствено 

знание за причините в нашето. След като по този начин проникват данните, очевидно е, 

че схващането също синтезира тези данни.  

Но синтезът тук, за разлика от този на Кант, не е предварително условие за 

възприемане, предшестващ процес съставляващ възприятието и неговия предмет, а 

когнитивен синтез на разбирането. С други думи възприятието и преживяването не са 

резултати или крайни продукти на синтетичен априористичен процес, а самите те са 

синтетични или обширни схващания, чието структурно единство се определя 

единствено от естеството на реалността, т.е. от предвидените обекти в тяхната 

сплотеност, а не от съзнанието само по себе си, чиято (когнитивна) природа е да 

разбира реалното.“
22

 

Ако в широкия смисъл на думата праксеологичните аксиоми са радикално 

емпирични, то те са много различни от емпиризма на последователите на Хюм, който 

обхваща съвременната методология на социалните науки. Базирани са на общия 

човешки опит, така че след като бъдат формулирани, стават очевидни от само себе си, 

почиват освен на външната опитност, така и на универсалната вътрешна опитност и 

следователно праксеологичните аксиоми са априористични за сложните исторически 

събития, които съвременният емпиризъм ограничава в пределите на понятието 

„преживяване“.
23

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Вж. по-подробно: Harmon M. Chapman. Realism and Phenomenology. – In: Return to Reason, p. 29; Francis 

H. Parker. Realistic Epistemology – ibid., pp. 167–169. 
23

 Вж. по-подробно: Murray N. Rothbard. In Defense of ‘Extreme Apriorism'. – In: Southern Economic 

Journal, № 23, January 1957, р. 315–18. 
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Анотация: В доклада се изяснява значението на сигурността във всяка 

организация. Гарантирането на конфиденциалността, достъпността на информация 

е сред задължителните приоритети на организацията. Държавата определя 

държавната политика в информационната сфера и поддържа баланса на интересите 

на личността, обществото и държавата. 

Ключови думи: военна организация, защита на лични данни,информационна 

сигурност,комуникация 

 

 

 

 

Организаця и сигурност 

 

Сигурността на организациите изисква взаимодействие със средата и тогава, 

когато състоянието ѝ е в норма, и тогава, когато състоянието ѝ е в криза. Изхождайки 

от тази системна позиция, под сигурност на организацията ще разбираме такова 

комплексно състояние на средата – външна и вътрешна – при което възможностите да 

се актуализира силата на факторите, насочени срещу оцеляването на организацията, са 

минимизирани, като същевременно са взети необходимите мерки за компенсиране на 

вероятни загуби при настъпване на един или други рискове, заплахи или кризи [4]. 

Различните анализатори определят понятието „сигурност на система” по 

следните начини: 

– сигурността изразява количествената и качествената определеност на всеки 

обект (система), на неговото съществуване и развитие в съответствие със същността и 

собствените му параметри. Това е обективен закон, чието подценяване или отричане 

закономерно води до хаос и разпадане на всеки обект (система); 

– характеристика на всяка система и тя е в нейната способност да се съхрани при 

промяна на средата, условията и обстоятелствата, от които зависи, да функционира и се 
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развива оптимално, т.е. при най-малък разход на ресурси да осъществи заложените в 

нея закономерности и цели;[9] 

– динамично състояние, при което за организацията не съществуват преки 

опасности, а ако такива се появят, могат да бъдат надеждно отразени, като се гарантира 

изпълнението на целите и постъпателното развитие. 

Корелацията между устойчивост и развитие на организацията обезпечава нейната 

сигурност, която се постига съобразно вътрешния потенциал и условията на средата. 

Сигурността на организация може да се определи като: „Интегрирана 

устойчивост на организацията за оцеляване и функциониране (развитие) в сложна 

(конфликтна) среда”. 

Основните детерминанти, изграждащи качеството „сигурност” на организацията са: 

– изграждане на организационна култура и развитие на организационните 

ценности; 

– обезпечаване на структурно-функционална устойчивост на подсистемите 

(елементите); 

– създаване на ефективна специализирана структура за защита; 

– изграждане на специфичен комплекс от показатели и регулатори, които 

дапозволят да се следи текущото поведение на организацията; 

– изграждане на система за ранно предупреждение и информираност за 

външната среда. Следене на статуса, напрежението в сектора и подготовка на 

предложения за превенция, намаляване влиянието на заплахите или тяхното 

неутрализиране; 

– идентификация и диагностика на вътрешно-системните фактори, които могат 

да предизвикат критични (екстремни) състояния; 

– събиране, анализ и съхраняване на информация, необходима за функциониране на 

организацията и за изпълнението на регламентираните и приоритетните задачи; 

– специализирано формиране на отношението управление – самоуправление с 

опции за иницииране на съзидателни противоречия, динамизиращи устойчивото развитие; 

– реализиране на възможности за ефективно управление на всички нива, чрез 

осигуряване на творчество, насърчаване на неформалните връзки в звената, 

автономност и самостоятелност, чувствителност към „слаби сигнали“ и др. – постигане 

на рационалност на решенията в условията на висока неопределеност на  ситуациите; 

– подготовка и реализиране на промени за адаптация и динамично гъвкаво 

развитие – активно възпроизвеждане на иновационни идеи; 

– осигуряване на ресурси и насочването им към активно противодействие на 

дестабилизиращите фактори за оцеляване и развитие. 
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Информация и комуникация в организацията. 

Характеристики на информацията 

 

Информацията като съвкупност от знания, съдържание на съобщения, сигнали, 

сведения, данни представлява отражение на реалността.[2] 

Според проф. Т. Петев [7] се разграничават два информационни аспекта – 

абсолютна информация и разпределена информация. Абсолютната обхваща целия обем от 

знания, правила, навици и нагласи в организацията. Разпределената отразява по какви 

канали, на какви равнища, до кого и как достигат конкретни информационни потоци в 

организационната йерархия. Абсолютната информация отразява какво е известно въобще, 

а разпределената – кой знае и има достъп да ползва данните. Разпределената информация 

отразява йерархичните равнища и съответните нива на компетентност на служителите. 

Може да се говори за вътрешна и външна информация.[6] 

При вътрешната информация за военната организация е характерно това, че 

същността и дейността на субекта определят нейната специфичност. При нея съществува 

относителна ограниченост по отношение на ползването ѝ. Йерархичната същност на 

информацията при документалната комуникация се проявява при акта на информационно 

взаимодействие на обектите в организацията. Като основни материализирани форми на 

вътрешна информация може да се посочат: 

– правилници, уреждащи организацията, йерархията, реда на дейност, 

функциите и числеността на организацията; 

– служебни длъжностни характеристики, посочващи конкретни задължения и 

права на субектите; 

– вътрешни заповеди за спазване на йерархията и взетите управленски решения; 

– докладни записки и паметни бележки, свързани с решаване на конкретни 

действия и ситуации; 

– корпоративни списания и бюлетини, свързани с устойчивостта на 

корпоративната принадлежност. 

Основни материализирани форми на външната информация са: 

– съобщения за намеренията и дейността на организацията в публичното 

пространство; 

– изявления и коментари по конкретни теми и събития; 

– информация, отразяваща провеждането на пресконференции, брифинги, 

презентации. 

Комуникацията е социално значим процес, при който се обменя информация, за 

да бъдат постигнати предварително поставени цели. Комуникацията е интерактивен 

процес – символното взаимодействие поражда възможност чрез обмен на информация 

хората да координират своите действия, да проявяват своите взаимоотношения. 

Ефективните комуникации в организацията изискват изграждане и поддържане на 
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добра организация на комуникационните канали, по които информацията да достига до 

служителите. Съществуването на комуникационните канали е възможно при наличието 

на информационна среда и съответните условия, необходими за безпрепятственото 

протичане на информационните масиви. Според С. Алексиева [1] растящата роля на 

комуникацията е от първостепенно значение при изграждане на професионална среда 

за развитие, при изграждане на корпоративната отговорност, при защита на 

конкурентноспособността на бизнеса. 

Стойността на информацията се определя от характеристиките, които 

тяпритежава. Някои, от изброените по-долу, характеристики увеличават или намаляват 

стойността на информацията повече от други. Например [11]: 

Наличност. Тя позволява на оторизирани потребители – хора или компютърни 

системи да иматдостъп до информация без възпрепятстване.  

Акуратност. Акуратност на информацията има тогава, когато в нея няма 

грешки инеточности, и има стойността, която крайните потребители очакват да има. 

Автентичност/Достоверност. Автентичност на информацията е качеството 

или състоянието ѝ да бъде оригинална, а не възпроизведена или измислена.  

Конфиденциалност. Информацията е конфиденциална, когато е защитена от 

разкриване или излагане на неоторизирани потребители или системи. 

Конфиденциалността предполага, че само такива с права и привилегии за достъп биха 

могли да я използват. За защита на информацията могат да бъдат прилагани множество 

мерки, които включват: класификация на информацията; сигурно съхранение на 

документи; прилагане на общи политики за сигурност; обучение, както на служителите, 

съхраняващи информацията, така и накрайните потребители. Конфиденциалността на 

информацията е от особено голяма важност, когато се отнася до личните данни на 

служители, клиенти или пациенти.  

Интегритет/Цялостност. Интегритетът на информацията е застрашен, когато е 

обект на повреда, разрушаване или нарушаване на автентично ѝ състояние. Много 

компютърни вирусии червеи са създадени с ясната цел – разрушаване на данни. Поради 

тази причина основен метод за засичането им е да се провери за промени в целостта на 

файловете, което се констатира от техния размер.  

Полезност. Тя е качеството или състоянието на информацията да има стойност 

за постигане на определена цел. Ако информацията е налична, но не е в подходящ 

формат за крайния потребител, тя е безполезна. 

Притежание/Владение. Притежанието на информацията е качеството или 

състоянието на собственост или контрол. За информацията се казва, че е собственост на 

даден потребител, ако същият я е получил, независимо от формата или други нейни 

характеристики. Въпреки, че нарушаването на конфиденциалността винаги води и до 

нарушаване на собствеността, нарушаването на собствеността не винаги води до 

нарушаване на конфиденциалността. 
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Същност на информационната сигурност 

 

Целта на информационната сигурност е защита на ценните ресурси 

(информация, компютърен хардуер и софтуер) на дадена организация. Посредством 

подбор и прилагане на подходящи предпазни мерки сигурността подпомага мисията на 

организацията като предпазва нейните физически и финансови ресурси, репутация, 

правна позиция, служители и други материални и нематериални активи. 

За повечето организации сигурността на информацията и системите, които я 

обработват, предават и съхраняват е от изключително важно значение. В много организации 

информацията е бизнес. Създаването на програма за информационна сигурност, която се 

придържа към принципите на сигурността като бизнес фактор, е първата стъпка в усилията 

на дадена организация при изграждане на ефективна стратегия за сигурност. 

Организацията трябва непрекъснато: да изследва и оценява рисковете за 

информационната сигурност на бизнесоперациите; да определя какви политики, 

стандарти и контрол трябва да се изпълняват занамаляване на тези рискове; да 

насърчава информираността и повишаване на знанията и уменията на персонала; да 

оценява съгласуваността и ефекта от управлението. 

Компютърните системи и мрежи са едни от най-високо технологичните продукти 

на човечеството. Освен всички предимства, които предлагат, те имат и редица 

недостатъци. Проблемите със сигурността под формата на зловредни програми, загуба на 

правото на неприкосновеност на личния живот, изпращане на нежелана реклама или спам, 

засягат почти всеки компютърен потребител. Понятието сигурност може да бъде 

дефинирано по следния начин [10] „Сигурността е свойство на една система да 

противостои на външни или вътрешни дестабилизиращи фактори, които могат да доведат 

до нейното нежелателно състояние или поведение. Това важи и за сигурността на 

информационните системи.“ 

 

Класифицирана информация и нива на класификация 

 

Класифицирана информация е тази, която представлява държавна или служебна 

тайна. Такава е и чуждестранната класифицирана информация. Достъп до 

класифицирана информация се предоставя само на лица, получили разрешение за 

достъп при спазване на принципа „необходимост да се знае“. 

Всяка класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, 

се маркира, като върху материала се поставя съответен гриф за сигурност. Грифът за 

сигурност се поставя на видно място чрез напечатване, принтиране, написване, 

изобразяване, поставяне на етикети, стикери и по друг начин, трайно, ясно, четливо, 

разбираемо и без съкращения. Поставя се отделно от всички останали обозначения върху 

материала по начин, който не уврежда материалите.[8] 
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Нивата на класификация за сигурност на информацията и техният гриф за 

сигурност са: „Строго секретно“, „Секретно“, „Поверително“, „За служебно ползване“. 

„Строго секретно“ – в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил в 

изключително висока степен суверенитета, независимостта или териториалната цялост 

на Република България или нейната външна политика и международни отношения, 

свързани с националната сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на 

непоправими или изключително големи вреди, или да причини такива вреди в областта 

на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на 

конституционно установения ред. 

„Секретно“ – в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил във 

висока степен суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република 

България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с 

националната сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на трудно 

поправими или големи вреди, или да причини такива вреди в областта на националната 

сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно 

установения ред. 

„Поверително“ – в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил 

суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или 

нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната 

сигурност или би могъл да създаде опасност от възникване на вреди, или да причини 

такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или 

защитата на конституционно установения ред. 

„За служебно ползване“ – информацията, класифицирана като служебна тайна. 

 

Сигурност на служителите и личните данни 

 

За първи път на най-високо ниво концепцията за човешката сигурност се появява 

през 1994 г. в „Доклад за развитието на човека“ на ООН. В него са отбелязани два водещи 

аспекта на тази концепция: защита от въздействието на трайно появяващи се заплахи като 

глад, болести и репресии; защита от внезапни и травмиращи сривове в ежедневния начин 

на живот на хората, в техните домове, на работните им места и в общностите. 

Според този доклад най-важните компоненти на човешката сигурност са: 

икономическата сигурност (напр. защита от бедност); продоволствената сигурност 

(напр. достъп до храна); здравната сигурност (напр. достъп до здравна помощ и защита 

от болести); екологичната сигурност (напр. защита от опасности като замърсяванията и 

изтощаването на околната среда); личната сигурност (напр. физическата защитеност от 

явления като войни, криминални нападения, изтезания, семейно насилие, употреба на 

наркотици, самоубийства и дори пътни инциденти); общностната сигурност (напр. 

оцеляване на традиционните култури и етнически групи, както и на физическата 
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сигурност на тези групи); политическата сигурност (напр. зачитане на гражданските и 

политическите права и свобода от политически гнет). 

Специалисти предлагат дефиниция за „човешка сигурност“, включваща само 

„същностните“ елементи, които са „достатъчно важни за хората, така че те да са готови да 

се борят за тях или да поставят на значителен риск своя живот или собствеността си“. [3] 

На базата на тази дефиниция, авторите идентфицират пет ключови индикатора, 

свързани с благосъстоянието (качеството на живот): здраве, бедност; образование; 

политическа свобода; демокрация.  

Тези индикатори показват границата между човешката сигурност и несигурност. 

Чрез тях се измерва нивото на човешката сигурност. Посочената граница (праг) на 

възприемане на опасностите от хората зависи от мирогледа, морала, образованието, 

социалния статус, степента на информираност, психо-физиологичните и други качества. 

Защитата на личните данни се отнася само до информация, която е свързана с 

идентифициран конкретен човек. Лични данни е всяка информация, която се отнася до 

конкретен човек, ако с нея той може да бъде ясно идентифициран. Според практиката 

на Комисията за защита на личните данни, един човек например се идентифицира, 

когато са посочени трите му имена. Той обаче може да бъде идентифициран, дори ако е 

представен само с две имена, но тяхната уникалност позволява да се досетим за кого 

става въпрос. И в двата случая – както когато даден човек е ясно идентифициран, така и 

когато просто можем да се досетим кой е, т.е. е идентифицируем – е приложимо и 

законодателството за защита на личните данни. Личните данни относно даден човек 

включват най-различна информация. Тя може да съдържа характеристики, свързани с 

физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствена, икономическа, 

културната или социална идентичност. Може да е снимка на лицето, поради което и 

видеонаблюдението попада в обхвата на защитата. Може да бъде дори данни за електронна 

поща или електронни съобщения, когато са свързани с конкретен човек. Човек може да 

бъде идентифициран и чрез единен граждански номер, номер на документ за самоличност 

– например лична карта, шофьорска книжка, задграничен паспорт.  

При обработването на лични данни трябва [3]: да се обработват законосъобразно 

и добросъвестно; да се събират за конкретни, изрично указани и законни цели; да са 

подходящи, относими и да не надхвърлят необходимото във връзка с целите, за които 

данните се обработват; да са точни и при необходимост да са поддържани в актуален 

вид; да се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на 

данните за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват; да 

се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните 

данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и 

срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. 
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Заключение 

 

Сигурността на организацията, информацията и системите е от изключително 

важно значение. Създаването на програма за информационна сигурност, която се 

придържа към принципите на сигурността като бизнес фактор, е първата стъпка в 

усилията нададена организация при изграждане на ефективна стратегия за сигурност. 

Сигурността на организацияте е в нейната способност да се съхрани при промяна 

на средата, условията и обстоятелствата, от които зависи, да функционира и се развива 

оптимално. Ефективните комуникации в организацията изискват изграждане и 

поддържане на добра организация на комуникационните канали, по които информацията 

да достига до служителите. Необходимо е организациите да прилагат съвременни 

иновации, които да доведат до повишаване на информационната сигурност. 
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НЯКОИ ВЪПРОСИ ЗА ГОТОВНОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА СТРАНАТА 

ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ОТ МИРНО ВЪВ ВОЕННО ВРЕМЕ 

 

подполковник д-р Илиан Сотиров 

 

Анотация: Докладът има за цел да представи аргументи, да направи 

обобщения и да повдигне някои въпроси, които имат ключово значение и са 

показателни за готовността и устойчивостта на държавата при преход от мирно на 

военно време. С оглед на многоаспектността на този процес, са разгледани най-вече 

правните основи и състоянието на законодателството на страната по отношение на 

възможностите за провеждане на мобилизация на въоръжените сили и за подготовка 

на запаса като част от тях. Като резултат на това са констатирани редица 

дефицити и противоречия в нормативната рамка и са направени изводи и препоръки, 

които могат да послужат за провеждането на широк обществен дебат по 

изследваните въпроси. 

Ключови думи: готовност, устойчивост, въоръжени сили, мобилизация, 

резерв. 

 

 

 

Въпросите и дейностите, свързани с готовността и устойчивостта на държавата 

за гарантиране на националната сигурност във всеки етап от нейното функциониране и 

развитие, са ключови и жизненоважни за държавната власт и за обществото като цяло. 

Те следва да произтичат изначално от националните идеали, воля, интереси, 

приоритети и цели, обвързвайки ги по подходящ начин с допълнителни инструменти 

(съюзи и други международни договорености) и по този начин да гарантират тяхното 

реализиране и защита.  

Историята, като най-добрата „учителка“, е доказала, че в различните епохи от 

развитието на човечеството, определени събития периодично, циклично се повтарят. А 

те най-общо се побират в състоянието между мира и войната. Състояние, което от 

гледна точка на националната държава се разглежда като система от дейности, с които 

тя осъществява своите отношения в международен и вътрешен план – на 

мирновременно и военновременно функциониране. 

С оглед на динамиката в средата на сигурност и перспективите за нейното 

развитие в дългосрочен план, въпросите свързани с преминаването на държавата от 

мирновременно на военновременно функциониране са особено актуални. 
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Доказателство в тази насока са и протичащите процеси на стратегическо преосмисляне 

както в НАТО и ЕС, така и в редица национални държави, в т.ч. и в България, 

предизвикани от кризата в Украйна, гражданските бунтове в САЩ през 2020 г., чиито 

връх бе щурмът на Капитолия в началото на 2021 г., периодичната ескалация на 

напрежението между Гърция и Турция, последното от 2018 г. насам, разпадащата се 

глобална архитектура за контрол на въоръженията, заплахите, породени от развитието 

на нововъзникващи разрушителни технологии и др. В своята съвкупност тези 

предизвикателства формират своеобразна мрежа и спирала от рискове и заплахи, 

изискващи преди всичко националните държави, а не толкова съюзи, да притежават 

способности и воля за трезва оценка и прогноза за неясното бъдеще, както и да бъдат 

гъвкави, и да вземат навременни, а често и изпреварващи решения, в полето на 

сигурността и отбраната. И това е така, защото преминаването на работа на държавата 

от мирно във военно време касае промяна във функционирането на всички нейни 

системи – военни и невоенни. 

Тезата, която се защитава е, че съществуващата в националното 

законодателство правна рамка, касаеща дейностите по преминаване на страната за 

работа от мирно на военно време, е твърде консервативна, непълна, а в определени 

аспекти и противоречива, като по този начин не осигурява изискванията за адекватност, 

прозрачност и цялостна ангажираност на субектите с отговорности по отбраната на 

страната, което е предпоставка за възникване на уязвимости по отношение на 

готовността и устойчивостта на държавата за реакция в отговор както на 

конвенционални военни заплахи, така и на хибридни заплахи за сигурността. 

Предвид на многоаспектността на темата, която има различни измерения – 

политически, икономически, военни, информационни, правни и др., в настоящия 

доклад, ще бъдат разгледани предимно правните аспекти на преминаването на страната 

на функциониране от мирно на военно време, като фокусът ще бъде поставен върху 

преобразуването на нейната военна система и организация за работа и по специално на 

един от ключовите процеси в тази сложна общодържавна дейност - извършването на 

мобилизацията и свързаното с нея поддържане на мобилизационната подготовка на 

запаса като част от състава на въоръжените сили, съгласно сега действащото 

законодателство. Мобилизация като „процес за преминаване на въоръжените сили и 

структурите по чл. 50, ал. 2 от мирновременна към военновременна организация и 

дейност“ (Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 128). По 

тази причина извършеният критичен анализ следва да приведе аргументи, които да 

докажат заложената в тази тясна рамка теза.  

Естествено, възниква и въпросът, кои са основанията, за да се формулира такава теза. 

Преди всичко обаче нека да разсъждаваме върху това какво се разбира под 

израза „преминаване на страната от мирно на военно положение“. В своята същност, 

най-общо, той съдържа два ключови термина – трансформация и устойчивост. Тук, 
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трансформацията, в смисъла на готовност, е главното по отношение на преминаването 

на държавата и ВС в ново качествено състояние, което се изразява в способността, 

например за нарастване на числеността на силите на основата на мобилизация, на 

разширяване на производствените мощности, на осигуряването на допълнителни 

ресурси и услуги, както и на промяна в посока на ограничаване на редица обществени 

услуги и права на гражданите (Конструкция на Република България, чл. 57, ал. 3), както 

и изменения в нормативната рамка и в архитектурата на управлението на държавата по 

линия на изпълнителната власт (Закон за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, чл. 113). Устойчивостта, от своя страна, се свързва с наличието на 

организираност, последователност, планомерност, т.е. с подготвеност и отсъствие на 

сериозни сътресения както по отношение на управлението на държавата, така и като 

цяло във всички сфери на обществения живот. 

Стъпвайки на едно такова разбиране за понятието „преминаване на страната на 

функциониране от мирно на военно време“, можем най-общо да опишем и свързаните с 

него изисквания и характеристики, на базата на които да се опитаме да докажем 

заложената в доклада теза.  

Известно е, че регулирането на обществените отношения както в мирно, така и 

във военно време се осъществява на основата на закони. Законът е нормативен акт, 

издаден от компетентен орган на законодателната (държавна) власт. Той съдържа общи 

правила за поведение, насочени към определен брой субекти, които имат задължителна 

сила за тях. В този смисъл, чрез закон се възлагат задължаващи, забраняващи или 

оправомощаващи, права, свободи и привилегии на определените субекти. 

Пречупено през призмата на съществуващото в Република България 

законодателство, мерките и дейностите свързани с преминаването на страната от мирно 

на военно време, са разписани в няколко основни нормативни акта: Конституцията на 

Република България (КРБ); Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ); Закона 

за резерва на Въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ); както и в други 

поднормативни актове и документи, като например Директива за привеждане на 

страната в готовност за работа във военно време
1
 и Директива за бойната готовност на 

ВС на Република България, която обаче няма статут на нормативен акт, по смисъла на 

Закона за нормативните актове
2
. 

Кои са ключовите моменти в посочените актове? 

В Конституцията на страната са разписани най-общо правомощията на 

Народното събрание, президента на страната и на Министерския съвет, свързани със 

сигурността и отбраната. Те регламентират реда за вземане на решение по отношение 

                                                           
1
 Решение на Министерски съвет № 582 от 14 юли 2016 г. 

2
 Нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално 

неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен 

орган, чл. 1а, Закон за нормативните актове, Обн. ДВ. бр.27 от 3 април 1973 г., последно, изм. и доп. ДВ. 

бр. 34 от 3 май 2016 г. 
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на обявяване на война, на военно или друго извънредно положение (чл. 84, т. 12, КРБ) 

от страна на Народното събрание, редът за обявяване на обща или частична 

мобилизация (чл. 100, ал. 4, КРБ), както и възможността за обявяване на положение на 

война при въоръжено нападение срещу страната или при необходимост от неотложно 

изпълнение на международни задължения, на военно или друго извънредно положение, 

когато Народното събрание не заседава, от страна на президента на страната (чл. 100, 

ал. 5, КРБ). Определя президента на страната за върховен главнокомандващ на ВС 

(чл. 100, ал. 1, КРБ), както и ролята на ВС (чл. 9, ал. 1. КРБ), разписани са и условията, 

в които може да бъдат ограничавани някои права на гражданите, както и задължението 

на българските граждани по защитата на Отечеството (чл. 59, ал. 1, КРБ). 

От своя страна на основата на Конституцията ЗОВСРБ доразписва 

правомощията на посочените държавни органи както по отношение на отбраната, така 

и за условията, случаите и реда за вземане на решение за обявяване на „извънредно 

положение“, „военно положение“ и „положение на война“, за провеждане на 

мобилизация, нарастване на готовността на ВС и за изпълнение на задачите съгласно 

плановете за действие и операции, и на военновременните планове. Определя 

мирновременния и военновременния състав на ВС (чл. 50, ЗОВСРБ). Оправомощава 

върховния главнокомандващ на ВС при обявено „положение на война“ или „военно 

положение“, което съгласно закона се определя като военно време, да формира 

Върховно главно командване (ВГК) и щаб на ВГК, които да го подпомагат при 

ръководството на отбраната и при осигуряването на вътрешния ред в страната (чл. 114, 

ЗОВСРБ).  

Подготовката на гражданите за защита на Отечеството и обществените отношения, 

свързани с ръководството, състава, подготовката, използването, отчета и службата в 

резерва на въоръжените сили на Република България, пък се уреждат със ЗРВСРБ. 

Анализът на разгледаните нормативни актове е основание да се повдигнат някои 

въпроси, както и да се направят коментари и обобщения по отношение на готовността и 

устойчивостта на държавата и на ВС при преминаването им на функциониране от 

мирно на военно време. Усилията, както вече беше посочено, ще са насочени към 

търсенето на аргументи в защита на издигната теза, но главно в нейната ограничена 

рамка, и са в две направления: правни възможности за провеждане на мобилизация на 

ВС; и предизвикателствата, свързани с поддържането на мобилизационната 

подготовка на запаса като част от състава на ВС. 

На първо място, може да се твърди, че направените в годините множество 

промени в законодателството, доведоха до ограничаване на възможностите за 

провеждане на мобилизация на ВС в интерес на сигурността и отбраната. 

Ограничението основно е времево, а именно, че мобилизация може да се извършва 

единствено при обявяване на военно положение или положение на война, т.е. във 

военно време. 
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В този аспект дори може да се аргументира, че съществува и противоречие 

между ЗОВСРБ и ЗРВСРБ. От една страна, в условията на хибридни рискове и заплахи, 

а и на хибридни войни, за гарантирането на сигурността и защитата на териториалната 

цялост на страната и като се има в предвид, че провеждането на мобилизация е процес, 

който изисква време, това ограничение води до липсата на достатъчна гъвкавост 

(ненавременна готовност) за използване целия капацитет на ВС (включително и 

военните формирования за допълване във военно време, които се създават след 

прилагането на инструмента „мобилизация“). Събитията в Украйна през 2013 – 2014 г. 

ясно показаха, че времето е ключовият фактор за провеждането на мобилизация. Доказа 

се, че ненавременното обявяване на мобилизация обезмасля нейното провеждане. 

От друга страна, възможността за извършването на мобилизация е обвързана с 

обявяването на предвидените в ЗОВСРБ различни извънредни режими, в смисъла на 

военно време
3
. Което допълнително ще затрудни възможностите на държавата за 

справяне с криза от подобен характер, поради усложняващите такова военно време 

условия и отношение на международната общност и организации спрямо страната ни. 

Отделен въпрос е адекватността на една такава реакция – условия на военно време, 

срещу неясен, необявен противник – ключова характеристика на хибридността. 

Ето защо основният въпрос, който е необходимо да бъде решен, е „Кога да 

започне мобилизацията“? 

Какво се има предвид когато твърдим, че съществува противоречие между 

ЗОВСРБ и ЗРВСРБ? 

Съгласно ЗОВСРБ при обявяване на положение на война, военно положение или 

извънредно положение държавните органи и въоръжените сили извършват обща 

мобилизация, с изключение на случаите на обявяване на извънредно положение 

(чл. 123, т. 1). Тук текстът красноречиво определя, че при обявено извънредно 

положение не може да се извършва обща мобилизация, но не поставя други 

ограничения по отношение на мобилизацията. После законът казва какво е 

мобилизация, определяйки я като „процес за преминаване на въоръжените сили и 

структурите по чл. 50, ал. 2 от мирновременна към военновременна организация и 

дейност“, както и че „условията и редът за провеждане на мобилизация се определят с 

наредба
4
 на Министерския съвет“ (чл.128, ЗОВСРБ). В чл. 129, ЗОВСРБ доразвива 

аспектите свързани с мобилизацията като постановява, че тя може да бъде обща
5
 или 

частична
6
. Описва и случаите, при които може да се извърши обща мобилизация: 

                                                           
3
 „Военно време“ е времето, през което в страната е обявено „положение на война“ или „военно 

положение“, т. 1б, Допълнителни разпоредби на ЗОВСРБ. 
4
 Тази наредба е приета едва през 2012 г. - „Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация“, 

приета с ПМС № 211 от 11.09.2012 г., Обн. ДВ. бр.71 от 18 Септември 2012г. 
5
 Общата мобилизация се провежда от военните формирования и структурите на територията на 

страната, чл.3,ал.2, Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация, 2012 г. 
6
 Частичната мобилизация се провежда от военни формирования и структури на част от територията на 

страната, чл.3,ал.3, Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация, 2012 г. 
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1) внезапно въоръжено нападение или нахлуване на чужди войски на територията на 

страната; 2) обявяване на положение на война; и 3) заплаха от въоръжено нападение 

или война и обявяване на военно положение на територията на цялата страна. Що се 

касае до другия вид – „частична мобилизация“, законът определя, че се извършва „при 

обявяване на военно положение на част от територията на страната и при други случаи, 

изискващи провеждането на мобилизация“, т.е. и в хипотезата на обявено „извънредно 

положение“. 

Обективният прочит на тези постановки показва, че ЗОВСРБ е достатъчно 

гъвкав по отношение случаите на извършване на мобилизация на ВС, като по 

категоричен начин дефинира – обща мобилизация се извършва при обявено положение 

на война, както и при военно положение на територията на цялата страна. Във всяка 

друга хипотеза законът, на практика, осигурява възможността да се провежда 

частична мобилизация. 

С приетата от Министерския съвет (МС) през 2012 г. Наредба за условията и реда 

за провеждане на мобилизация обаче се разписва, че „в зависимост от развитието на 

обстановката съгласно чл. 129, ал. 2 и 3 от ЗОВСРБ мобилизацията може да започне: 1) с 

обявяване на военно положение и да завърши преди обявяване положение на война; и 2) с 

обявяване на военно положение и да завърши след обявяване положение на война (чл. 4 от 

Наредбата). Така излиза, че МС с Наредбата игнорира частта от постановката в ЗОВСРБ – 

„и при други случаи, изискващи провеждането на мобилизация“, като я поставя само във 

времевата рамката на обявени „военно положение“ и „положение на война“! 

Същевременно през м. март 2012 г., е приет и Закон за резерва на Въоръжените сили на 

Република България. Разпоредбите на ЗРВСРБ и в частност тези на чл. 60, ал. 1 

определят, състава на запаса като част от резерва
7
 по смисъла на същия закон. Като 

постановява, че в „състава на запаса се включват запасните и техниката-запас“, законът 

прави препратка към Наредбата за условията и реда за провеждане на мобилизация по 

отношение на комплектуването със запасни и с техника-запас при мобилизация за 

военно време на военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, 

ал. 2 от ЗОВСРБ. Така, на практика, законът за резерва и Наредбата вкупом 

формират нова своеобразна времева рамка на случаите, в които може да се 

провежда мобилизация във ВС – единствено при обявени „военно положение“ и 

„положение на война“. Коректно е да се отбележи, че ЗРВСРБ предвижда при 

привеждане на въоръжените сили или на част от тях в по-висока степен на бойна и 

оперативна готовност, в т.ч. и в условията на обявено „извънредно положение“, 

резервистите и техниката-резерв, да се извикват на активна служба (чл. 7, ал. 5 и 6, 

ЗРВСРБ). Въпреки, че тази възможност не попада в хипотезите и рамките на процеса на 

мобилизация и не касае по същество разглеждания проблемен въпрос. 

                                                           
7
 Резервът се състои от доброволен резерв и запас. ЗРВСРБ, чл. 5, ал. 1. 
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Анализът на разгледаната нормативна уредба по въпросите на мобилизацията е 

основание да се аргументира тезата, че е налице времево ограничаване на 

възможностите за навременно провеждане на мобилизация на ВС, следствие от 

съществуващи противоречия между разпоредбите на ЗОВСРБ, ЗРВСРБ и Наредба за 

условията и реда за провеждане на мобилизация, като по този начин се лимитират 

възможностите на държавата за по-гъвкав и отговарящ на хибридния начин и форма за 

въздействие подход за реакция, без да е необходимо да бъдем в хипотезата на военно време. 

На второ място, изключително предизвикателство, с оглед на сега действащото 

законодателство (дефицит на правна регламентация), представлява и въпросът с 

възможностите за поддържането на мобилизационната подготовка на запаса като 

част от състава на въоръжените сили. В допълнение, може да се твърди, че са налице 

и условия, които ограничават възможностите за провеждането на скрита 

мобилизация.  

Защо този въпрос е изключително важен на съвременния етап? 

От една страна, традиция във военното дело като теория и практика е 

поддържането на мобилизационната подготовка на запаса, посредством прилагането на 

различни за целта форми, на основата на закон. От друга страна, не подлежи на 

съмнение разбирането, че мобилизацията във въоръжените сили се разграничава от 

случаите на извикване на граждани-запасни и техника-запас с мобилизационно 

назначение на различни форми на учебно-мобилизационни сборове или на курсове за 

придобиване на специалност и повишаване на квалификацията, с цел подготовка и 

поддържане на мобилизационните способности и ресурси на ВС. В допълнение, 

утвърдена в историята на военното изкуство и войните практика е частичната 

мобилизация във въоръжените сили много често да се прикрива зад извикване на 

набори за учебни сборове, командно-щабни учения, командирски занятия и други 

учебно-мобилизационни мероприятия или на курсове за придобиване на специалност и 

повишаване на квалификацията.
8
 

Анализът на действащото в страната ни законодателство в тази сфера показва, 

че то не създава необходимите условия за поддържането на мобилизационната 

подготовка на запаса, като по този начин в определена степен се ограничават и 

възможностите за провеждане на скрита мобилизация. За съжаление тези възможности, 

които се явяваха и механизми на военната организация за реакция на държавата, бяха 

премахнати през 2012 г. с изменения в ЗОВСРБ, направени с приемането на Закона за 

резерва на Въоръжените сили на Република България. 

Като традиционни механизми в националното право до 2012 г., те осигуряваха и 

изпълняваха две ключови функции. Първата, по поддържането и увеличаването на 

отбранителните способности на въоръжените сили в мирно и военно време, посредством 

                                                           
8
 Стайнов, Петко. Управлението на държавата преди и през войната. – В: Военно-административно 

право, София, 1941, с. 40. 
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функционирането на резерва на въоръжените сили. Резерв от човешки ресурси и техника 

на въоръжените сили, който беше постоянен и мобилизационен. Постоянният резерв – с 

предназначение за докомплектуване на военните формирования в мирно време. А 

мобилизационният, за комплектуване на въоръжените сили по време на мобилизация по 

щатовете за военно време. Във връзка с това ЗОВСРБ осигуряваше възможността 

резервистите (от постоянния и мобилизационния резерв) и техника от мобилизационния 

резерв да бъдат повиквани за определени в закона срокове на учебни сборове, командно-

щабни учения, командирски занятия и други учебно-мобилизационни мероприятия, както 

и на курсове за придобиване на специалност и повишаване на квалификацията.
9
 Така тази 

първа функция на резерва на ВС осигуряваше изпълнението на задълженията на държавата 

по поддържане на мобилизационната готовност, придобиването на военна или друга 

отчетна специалност и за повишаването на военната или друга специална квалификация на 

гражданите с оглед на Конституционните им задължения по защита на Отечеството. 

Втората функция осигуряваше посочената практика, разширяване на 

възможностите за скрито провеждане на частична мобилизация във въоръжените сили, 

при това без да е необходимо въвеждането на режим на „извънредно положение“ или 

на „военно положение“ на част от територията на страната, понеже тези мероприятия в 

правния си смисъл не са мобилизация.  

Последиците, които настъпиха от липсата на този правен механизъм – особено в 

комбинация с рестрикциите на сега действащия ЗРВСРБ по отношение на 

невъзможността, за разлика от военните формирования на ВС, да извикват в мирно време в 

зависимост от обстоятелствата резервистите от постоянния резерв на активна служба, 

имат изключително негативно отражение върху готовността на силите и скоростта 

за преминаване в различни степени на бойна и мобилизационна готовност на 

формированията и структурите от военновременния състав на въоръжените сили. 

С оглед на реалностите както по отношение на заплахите за националните 

интереси, които се пораждат от съвременната среда на сигурност и начините и формите 

за водене на война, така и тези, породени в резултат на вътрешни дефицити – 

архитектура на системата за национална сигурност, демографски и икономически 

дисбаланси, разслоение на обществото, хроничен некомплект на кадри главно във ВС
10

, 

но и не само, в т.ч. и по окомплектоването на доброволния резерв,
11

 а и състоянието на 

резерва на ВС като цяло
12

, ни правят свидетели на това, че при комплексно проявление 

                                                           
9
 Вж. Глава осма. „Резерв на Въоръжените сили. Военен отчет на гражданите“, ЗОВСРБ, 2009 г., в сила до 

10.06.2012 г. – В:  ДВ, бр. 20 от 2012 г. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat =20303 
10

 Към 31.12.2020 г. длъжностите за военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия са окомплектовани на 80,2% от 

щатния състав, Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България за 

2020 г., одобрен с Решение на Министерския съвет № 295 от 2 април 2021 г., с. 34. 
11

 Към 31.12.2020 г. окомплектоването на доброволния резерв е приблизително 14,5%, пак там. 
12

 Вж. Доклад относно „Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените 

сили на Република България“, с. 14. https://mod.bg/bg/doc/proekti_documenti/20200714_Proekt_zakon_ 
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на няколко заплахи, държавата изпитва или вероятно ще изпита редица затруднения в 

предприемането на адекватни в отговор на тези заплахи мерки, което се явява 

уязвимост по отношение на националната сигурност. 

В този посока са и заключенията на началника на отбраната адмирал Ефтимов: 

„състоянието на част от въоръжението и техниката и хроничните проблеми с недостига на 

подготвен личен състав поставят сериозни дилеми пред готовността на формированията за 

бойно използване. От друга страна, след прехода от наборна към професионална армия 

нивото на подготовка на ресурси от запаса значително спадна и се извършва с много бавни 

темпове. Това поставя много въпросителни относно състоянието, подготовката и 

готовността за използване на резерва за изпълнение на задачи. Тези фактори оказват 

негативен ефект върху системата за планиране на силите, поради което полагаме всички 

усилия за намиране на рационални решения в тази посока.“
13

 

В обобщение на извършения критичен анализ на съществуващото 

законодателство в областта на мобилизационната подготовка и мобилизацията във ВС 

на РБ може да се направят следните изводи и предложения: 

– констатираните несъответствия в разпоредбите касаещи случаите на 

извършване на мобилизация във ВС между ЗОВСРБ и ЗРВСРБ, на практика лишават 

държавата от възможността да нараства усилията, адекватно на заплахите за 

националната сигурност. Доказва се необходимостта в съвременни условия 

мобилизацията да започне още в мирно време (режим на извънредно положение), което 

може да бъде разрешено със синхронизация на ЗРВСРБ към разпоредбите на ЗОВСРБ; 

– издига се въпиещата потребност от въвеждането на задължителна подготовка на 

запаса в мирно време. За целта в ЗОВСРБ и/или ЗРВСРБ следва да се регламентира 

възможността за провеждането на учебни сборове, командно-щабни учения, командирски 

занятия и други учебно-мобилизационни мероприятия, както и на курсове за придобиване на 

специалност и повишаване на квалификацията на запасните с участието на техниката-запас. 

В заключение, в своята съвкупност изложените факти и направени обобщения и 

изводи, предоставят редица аргументи в защита на заложената в доклада теза. 

Разкритите дефицити и противоречия в законодателството обаче, оформят само част от 

реалния моментен пейзаж на съществуващата правна рамка, който може да се приеме 

като неспособстващ и неусигуряващ необходимите условия за изпълнение на 

изискванията за трансформация и устойчивост, описващи в полето на разгледаните 

аспекти процеса на преход от мирно на военно време. Докладът не изчерпва 

съществуващите към настоящия момент предизвикателства свързани с правните 
                                                                                                                                                                                     
ZRVSRB.pdf и Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република 

България 2032, приета с Решение на Народното събрание от 11 февруари 2021 г., Обн. в ДВ., бр. 13 от 

16.02.2021 г., с. 26 – 27. 
13

 „Трансформация на Въоръжените сили на Република България в контекста на променената 

стратегическа рамка на НАТО“, Лекция на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов за 

тържественото откриване на учебната 2021/2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“, 01.09.2021 г., 

с.6., [онлайн] https://www.mod.bg/bg/doc/drugi/20210901_Lekcia_ChoD_Eftimov.pdf 
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измерения на преминаването на страната от мирно на военно положение, но е основа, 

върху която може да бъде предизвикан дебат в научните и експертни среди. Дебат, 

който поне по публично достъпните документи, изглежда не е бил на дневен ред и във 

фокуса на вече приключилите стратегически прегледи на сигурността и отбраната. 

 

–––––––––––––– 

Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България 

за 2020 г., одобрен с Решение на Министерския съвет № 295 от 2 април 2021 г. 

Доклад относно „Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва 

на въоръжените сили на Република България“. [онлайн] 

https://mod.bg/bg/doc/proekti_documenti/20200714_Proekt_zakon_ZRVSRB.pdf 

Ефтимов, Емил. Трансформация на Въоръжените сили на Република България 

в контекста на променената стратегическа рамка на НАТО, Лекция на началника на 

отбраната адмирал Емил Ефтимов за тържественото откриване на учебната 2021/2022 г. 

във Военна академия „Г. С. Раковски“, 01.09.2021 г., с. 6. [онлайн] 

https://www.mod.bg/bg/doc/drugi/20210901_Lekcia_ChoD_Eftimov.pdf 

Закон за защита при бедствия. – В: ДВ., бр. 102 от 19 декември 2006 г. 

Закон за нормативните актове. – В: ДВ. бр.27 от 3 април 1973г.; изм. и доп. – В: 

ДВ. бр.34 от 3 май 2016 г. 

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България. – В: ДВ. бр. 35 

от 12 май 2009 г. 

Закон за отбраната и Въоръжените сили на Република България. – В: ДВ. 

бр. 112 от 27 декември 1995 г., в сила от 28.02.1996 г.; ДВ. бр.35 от 12 май 2009 г. 

Закон за резерва на въоръжените сили на Република България. – В: ДВ. бр. 20 

от 9 март 2012 г., в сила от 10.06.2012 г. 

Конституция на Република България. – В: ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г. 

Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация, приета с ПМС № 

211 от 11.09.2012 г. – В: ДВ. бр.71 от 18 септември 2012 г. 

Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на 

Република България 2032, приета с Решение на Народното събрание от 11 февруари 

2021 г. – В: ДВ., бр. 13 от 16.02.2021 г. 

Стайнов, Петко. Управлението на държавата преди и през войната. – В: 

Военно-административно право, София, 1941 г. 
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ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ 

ПРИ УСВОЯВАНЕ НА СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

Катя Спасова 

 

 

Анотация: Измамите са комплексни явления и от съществено значение е 

проактивно административно сътрудничество и взаимодействие между 

заинтересованите страни на общоевропейско и национално равнище с цел споделяне 

на опит и добри практики. Основна роля за предотвратяването, разкриването и 

ограничаването на нередности и измами имат действията на ръководството и 

одиторите, прилагайки адекватни и иновативни методи и подходи, според вида и 

характера на възможните схеми за измамно финансово отчитане и поведение. 

За да е ефективен контролът върху нередностите и измамите трябва много 

добре да се познават целите и приоритетите на оперативните програми, 

структурата, организацията на дейността, участниците в процеса и тяхната 

взаимосвързаност и координация. Наличието на подробно разписани, утвърдени 

процедури, които да се усъвършенстват непрекъснато, ясно формулираните 

отговорности, задължения и правомощия на участниците в процеса по усвояване на 

средствата от структурните инструменти, спомага за определяне на приложимите 

контролни процедури и за отстраняване на несъответствията и пречките, водещи до 

риск от неизпълнение на поставените цели. 

Ключови думи: Управляващ орган, одитен орган, личната почтеност, 

професионалната етика, конфликт на интереси, рационализация, прозрачност. 

 

 

Дейностите в областта на превенцията в борбата с нередностите и измамите, 

засягащи финансовите интереси на ЕС изискват сложен и комплексен подход. 

Справянето с измамите и техните причини и последици е сериозно предизвикателство 

за всяко ръководство, тъй като всяка измама се организира така, че да не бъде разкрита. 

Организационните лидери постоянно търсят техники и методи за 

предотвратяване на измами. Тъй като те не могат да осигурят абсолютна защита срещу 

измами, възниква въпросът дали усилията ни за предотвратяване на измами са 

обречени на неуспех или фокусът ни върху проактивните мерки за предотвратяване на 

измамите е неправилен?  
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Една от основните отговорности на всяка държава членка в процеса на 

усвояване на средствата ЕС е определяне на административната организация, 

основните органи и отговорностите по изпълнение на оперативните програми, които да 

гарантират прозрачна и стабилна система за управление на средствата. В страната ни е 

избран модел, при който се координират и обединяват усилията на компетентните 

институции, без да се допуска дублиране. 

Администрациите притежават сложна организационна структура и йерархия и 

включват много служители. Това налага въвеждането на процедури, чрез които 

действията на служителите да са в хармония с целите на организацията. Ясно 

формулираните отговорности, задължения и правомощия на участниците в процеса по 

усвояване на средствата от структурните инструменти и високото ниво на експертната 

работа спомагат за определяне на правилните контролни процедури. 

Управляващият орган е пряко отговорен за защитата на финансовите интереси на 

Република България и ЕС, като създаването на ефективни и пропорционални мерки за 

борба с измамите при отчитане на установените рискове е изрично посочено в чл. 125, 

параграф 4 в) от Регламент 1303/2013 от 17 декември 2013 г. на Европейския парламент и 

на Съвета. Той трябва да е оповестил много ясно и точно ангажираността си за борба с 

измамите и нередностите, контролните мерки, които се прилагат, както и решителността 

си да се докладва всеки един случай на разследващи органи. Така ще отправи послание 

към потенциалните нарушители и ще покаже, че всеки опит за измама по отношение на 

националния бюджет или този на ЕС е недопустим и няма да бъде толериран.  

Възприетите политики на нулева толерантност към измамите и корупцията са 

един от инструментите за постигане на целите на превенцията. Заедно с въведените 

системи за контрол оказват възпиращ ефект върху измамната дейност и имат за цел 

предотвратяване и откриване, (доколкото това е практически възможно), извършването 

на измами и отстраняване въздействието им, ако те настъпят.  

Важно условие за успешна реализация на ефективна проактивна политика за 

превенция и борба с корупцията, нередностите и измамите е установяването на 

„червени флагове“. Всички служители трябва да са отлично запознати с индикаторите 

за измами и нередности и да познават процедурите за докладване на тези индикатори.  

Личната почтеност, професионалната етика, липсата на конфликт на интереси на 

ръководството и служителите са елементи на контролната среда и са ключов фактор за 

предотвратяването на измами. Чрез разработването на Етични кодекси, управляващите 

органи на оперативните програми се стремят да поддържат високи правни, етични и 

морални стандарти.  

В действителност поведението на ръководството и реакциите му към отклоненията 

от кодекса, изпращат много по-силно послание към служителите, отколкото съдържанието 

на самия кодекс. Неетичното поведение от страна на мениджмънта може да провокира и 

дори насърчи служителите да игнорират или заобикалят контролните процедури. Поради 
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това принципите на етичната култура следва да са възприети от всички служители 

участващи и отговорни за изпълнението на програмите.  

За ефективното управление и анализ на риска от изключително значение е и 

участието на експерти с подходящите знания, умения, опит и квалификация. 

Управляващите органи, би следвало да се стремят да включват и външни участници с 

доказан опит в борбата с измамите (напр. представители на прокуратурата, на 

Сертифициращия и Одитния орган).  

За добрата превенция също така е необходимо констатираните нередности по 

различните програми своевременно да бъдат комуникирани с всички заинтересовани 

страни, при спазване на националното и европейско законодателство. Бързото 

предоставяне на ключова информация и пълното сътрудничество между 

правоприлагащите органи и управляващите, сертифициращите и одитните органи 

преди, по време и след разследванията ще гарантира ефективността на разследванията. 

От съществено значение е и да се осигури комуникация и с частния сектор, 

неправителствените организации и гражданското. Използването на различни 

информационни и комуникационни технологии, създаването на единни 

информационни масиви би допринесло за улесняване на процеса и намаляване на 

разходите свързани с установяване на едни и същи обстоятелства.  

Основна роля за защита на финансовите интереси имат и одитните структури. 

Одиторите следва да разглеждат измамата в много широк смисъл, включително 

корупция, изпиране на пари, незаконно присвояване и умишлено нарушение на 

правилата за възлагане на обществени поръчки. Като се водят от нормална 

професионална бдителност (скептицизъм)
1
 одиторите трябва да бъдат особено 

внимателни относно възможностите за измама, като например слабости на контрола в 

системите за управление и контрол.  

Те следва да са независими и да изпълняват функциите си в съответствие с 

международно приетите стандарти за одит
2
. Чрез одитите на системите за управление и 

контрол и одитите на операциите, одитните органи проверяват дали и как 

управляващите органи разработват и прилагат мерки за борба с измамите и доколко 

съществуващите механизми за предотвратяване на измами са подходящи и ефективни. 

Ролята на одитора по отношение на откриването на случаи на измами се свежда 

до откриването и отчитането на съмнителните обстоятелства въз основа на фактите, 

установени от одита, включително от извършени проверки на място.  

                                                           
1
 В МОС 240 описанието на професионален скептицизъм е: „Отношение, което включва подход на 

мислене „поставяне под въпрос“, запазване на повишено внимание към условия, които могат да посочват 

възможно отклонение, независимо дали дължащо се на грешка или измама, и критична оценка на 

одитните доказателства“. Това означава например, че дори ако предадените на одитора документи да 

удостоверяват правилното и законосъобразно положение на нещата, той трябва да прояви предпазливост 

и сдържаност. При преценка на одитора, че е налице риск от измама, той може да реши да се извършат 

допълнителни тестове и проверки, включително разширяване на обхвата на одита. 
2
 Вж. член 127, параграф 3 от РОР. 
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По-голямата част от нередностите са разкрити в резултат на проверки на място, 

извършени от органите по програмите, следвани от нередностите, разкрити в резултат 

на доклади от разследващите органи или прокуратурата. Би могло да се заключи, че 

това са най-ефективните начини за разкриване на измами, засягащи средствата на ЕС за 

сближаване
3
.  

При извършване на проверка на място от управляващите и контролиращите 

органи, освен прегледа на документи и установяване на фактическо състояние се 

провежда и интервю. Знанието как да се провеждат ефективни интервюта и как да се 

докладва са изключително важни умения в борба с измамите. Като се има предвид, че 

има работещо определение за интервю като „разговор с цел“, може да се каже, че едно 

от най-важните умения на всеки интервюиращ е гъвкавостта.  

Всеки интервюиран носи своите проблеми, очаквания и поведение, към които 

интервюиращият трябва да се адаптира, да се използват най-подходящите въпроси за 

извличане на информация и да се получи нужната информация, като се минимизира 

вероятността от измамни отговори. 

Интервюто трябва да се проведе по не потискащ начин, като най-ефективният 

принцип е да има „истински интерес към разбирането на друго човешко същество“.  

Управлението на разговорите
4
 е инструмент, който е приложим за всеки 

контекст на интервюиране. Целта е да получи точна, уместна и пълна информация. 

Това изисква широки познания, добри комуникативни умения и добро ниво на 

емоционална интелигентност. 

Кой от методите е най-подходящ за интервюто и интервюирания зависи от 

интервюиращия и контекста. Очевидно трябва да се вземат предвид и правните, 

моралните, етичните аспекти на всяко интервю.  

Методите и техниките за превенция на измамите, са насочени предимно към 

елемента „възможност“ от триъгълника за измамите. 

Но съществува една организационна система за вътрешен контрол, която 

измамникът не е нарушил – рационализацията (обосноваване). Ако наистина искаме да 

бъдем активни в предотвратяването на измами, трябва да се заемем с елемента 

„рационализация“. Разбирането на начините, по които измамниците оправдават 

престъпленията си, може да се окаже липсващата част от пъзела за предотвратяване на 

измами. 

Чрез разбиране на общите техники за рационализация, организациите могат да 

подобрят, надградят и засилят разработените програми за борба с измамите. В резултат, 

на което да направят по-предизвикателно извършването на измами от потенциалните 

                                                           
3
 Специален доклад Борба с измамите при разходването на средства по политиката на ЕС на сближаване 

– необходими са подобрения в разкриването, реакцията и координацията от страна на управляващите 

органи BG 2019 № 06. 
4
 https://www.forensicsolutions.co.uk/conversation-management 
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измамници. В тази връзка при създаването на ефективни системи за контрол трябва да 

се имат предвид и психологическите процеси, които засягат и влияят на  

измамническата мотивация и рационализация. 

Наталия Минчик и Дженифър Райли пишат в CPA Journal през март 2019 г., че 

„можем да изградим ефективни системи за предотвратяване на измами, като 

разпознаем техниките за рационализиране и след това разработим стратегии за тяхното 

неутрализиране, преди измамниците да действат“
5
. 

„Хората могат да рационализират или оправдаят действията си много по-силно, 

ако други, и по-специално надзорните органи и ръководството - извършват неетични 

или дори измамни действия“, казва Лорънс Хофман
6
. 

Проактивните напомняния на ръководството към служителите във фини форми, 

могат да имат положително въздействие върху етичното поведение на организацията.  

В проведено проучване от проф. Maryam Kouchaki и проф. Sreedhari Desai, вмъкването 

на моралната фраза „По-добре да се провалиш с чест, отколкото да успееш с измама“ в 

долната част на имейлите води до увеличаване на етичното поведение на участниците
7
.  

Често превантивните мерки не водят до видими резултати, ако не са част от 

всеобхватен подход. Например обучението за повишаване на осведомеността няма да 

има особен ефект, ако служителите, които са изправени пред дилеми, свързани с 

почтеността не получават непрекъснато насочване и подкрепа, или ако обучението не е 

придружено от реформи в държавната администрация, въвеждащи наемане, при което 

се отчитат личните заслуги, или ротация на персонала за чувствителни длъжности
8
. 

Въпреки съществуващите контролни механизми, корупционните действия и 

измамните практики, продължават да ощетяват интереса на гражданите като насочват 

финансов ресурс от разпоредителите с бюджетни средства към предварително 

определен победител с цел лично облагодетелстване. Поради това изключително важно 

е да се създаде среда на обществена нетърпимост към корупцията. 

Много често гражданите имащи съмнение за нередности или измама не желаят 

да подадат сигнал, защото се страхуват от отмъщение, уволнение или други ответни 

действия. Тези лица имат ключова роля за разкриването и предотвратяването на 

нарушения и за защитата на благоденствието на обществото. 

В тази връзка до края на 2021 г. България трябва да транспонира и спазва 

разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за 

                                                           
5
 Rationalizing Fraud, How Thinking Like A Crook Can Help Prevent Fraud. 

https://www.cpajournal.com/2019/04/15/rationalizing-fraud/ 
6
 Twisted rationalization, Overlooked component of fraud, By Bret Hood, CFE, Fraud magazine, A publication 

of the association of certified fraud examiners vol. 35/No 4/July/August 2020. www.Fraud-Magazine.com 
7
 Пак там. 

8
 Европейски семестър – тематичен информационен документ „Борба с корупцията“. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_fight-against-

corruption_bg.pdf 
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нарушения на правото на Съюза. Директивата предвижда създаването на вътрешни и 

външни канали за подаване на сигнали, с което да се гарантира поверителност във 

всички субекти от частния и от публичния сектор в целия ЕС. Лицата, подаващи 

сигнали за нарушения, няма да загубят правото си на защита, ако се окаже, че сигналът 

не попада в обхвата на директивата (например ако нарушението е свързано с 

изразходването на национални, а не на европейски фондове). 

Събирането и анализирането на данни за установени и предполагаеми случаи на 

измама може да задълбочи познанията за уязвимостите, моделите на измами и 

профилите на измамниците и да помогне за разгръщането на механизмите и ресурсите 

за контрол по възможно най-ефективния и ефикасен начин
9
. За да се наблюдава 

борбата с измамите, би могъл да се търси по-интензивен обмен на мнения с 

академичните среди от криминологичен ъгъл.  

Изграждането на почтеност в публичната администрация, включително чрез 

укрепване на основаващия се на заслугите компонент
10

 и прилагане на ефективна 

политика за превенция на корупцията, налага да се обърне внимание на въпроси като 

конфликта на интереси, клиентелизма и фаворизирането. Само по този начин е 

възможно да се предотврати появата на среда, благоприятна за прикрита търговия с 

неправомерно влияние между публичните и частните лица и организации
11

. 

 

                                                           
9
 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, FRAUD RISK ASSESSMENT, Accompanying the 

document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 

COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE 

REGIONS AND THE COURT OF AUDITORS; Commission Anti-Fraud Strategy: enhanced action to protect 

the EU budget {COM(2019) 196 final} - {SWD(2019) 170 final} https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-

/publication/8f88400b-6a5b-11e9-9f05-01aa75ed71a1 
10

 Charron, N., Dahlström, C. & Lapuente, V. (2016 г.), Measuring Meritocracy in the Public Sector in Europe. – 

In: European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 22, N 3, pp. 499–523. 
11

 Европейски семестър – тематичен информационен документ „Борба с корупцията“. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_fight-against-

corruption_bg.pdf 

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/8f88400b-6a5b-11e9-9f05-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/8f88400b-6a5b-11e9-9f05-01aa75ed71a1
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СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  

И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ 

СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

Катя Спасова 

 

 

Анотация: 2020 година беше белязана от обявяването на коронавирусна 

пандемия, което породи съществени загуби на БВП на държавите членки. 

Финансовата подкрепа от ЕС бързо се разви от непосредствено преразпределяне на 

средства и мобилизиране на инструменти за гъвкавост в рамките на текущия 

бюджет до прилагането на финансови предпазни мерки за предприятията, 

държавите членки и служителите с цел борба с непосредствените икономически 

последици от кризата
1
. 

В отговор на кризата поради COVID-19 Европейският съвет реши да създаде 

временен фонд – Next Generation EU (NGEU) и SURE, като възстановяването на 

Европа ще бъде подпомогнато с общо 2,018 трилиона евро по текущи цени.
2
 

Финансирането ще се предостави по различни програми, които ще подкрепят процеса 

на възстановяване, като основният елемент ще е Механизмът за възстановяване и 

устойчивост (МВУ). 

Новите кризисни инструменти са свързани с мащабни операции по получаване и 

отпускане на заеми. Въпреки че това не е нова дейност за органите отговарящи за 

управлението на европейски средства, те ще бъдат изправени пред предизвикателството 

да повишат и подобрят административния си капацитет, за да се гарантира добро 

финансово управление с минимални рискове от измами, като упражняват адекватни нива 

на контрол върху отпусканите извънредни средства за справяне с кризисни ситуации. 

Пандемичната обстановка не е възпрепятства потенциалните измамници, дори 

напротив открила е нови възможности за измами в сферата на медицинското 

оборудване
3
. 

В тази обстановка с множество предизвикателства, контролните органи 

следва да продължат за изпълняват задълженията си, гарантирайки, че парите на ЕС 

получават възможно най-високото равнище на защита от измамници и че същите се 

използват правилно и по предназначение, т.е. в полза на всички. 

                                                           
1
 Рискове, предизвикателства и възможности на мерките на икономическата политика на ЕС в отговор на 

кризата поради COVID-19, Преглед BG № 06, ЕСП. 
2
 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_bg 

3
 Доклад на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-

us/reports/olaf-report_en 
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Ключови думи: измами с европейски средства, Асоциацията на 

сертифицираните експерти по разкриване на измами (ACFE), управление на риска от 

измами, „Триъгълник на измамата“. 

 

 

 

Нередностите и измамите с европейски средства водят до увреждане на 

националните интереси и приоритети и/или забавяне на икономическо развитие на 

страната чрез налагане на финансови корекции и до увреждане на репутацията на 

организацията, отговаряща за ефективното и ефикасно управление на финансовите 

средства от ЕС. 

Познаването на същността, типичните характеристики, правната регламентация 

и видовете нередности и измами са от съществена важност за контролните органи, 

които следва да прилагат най-съвременни стандарти за добро финансово управление
4
 и 

да въведат контролни дейности способстващи за редуцирането на неправомерните 

действия и подобряване на резултатите. 

Основната разликата между термините „нередност“ и „измама“ се състои в 

елемента за умисъл. 

Нередности могат да възникнат на всеки етап от изпълнението на програмата, 

проекта или договора, както и при изпълнението на ежедневните задължения в рамките 

на институцията. 

Нередност
5
 е всяко нарушение на разпоредба на правото на Съюза или 

националното право, в резултат на действие или бездействие от икономически 

оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на 

ЕС или на бюджетите, управлявани от него, или посредством намаляването или 

загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от 

името на ЕС или посредством извършването на неоправдан разход.  

Ако някой от изброените елементи не е наличен, не може да бъде установена 

нередност, от което отпада и задължението за докладването й. Това определение е 

транспонирано и в националното законодателство и по специално в § 1, т. 7 от 

допълнителните разпоредби на Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор (ЗФУКПС) и в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби Наредбата за 

администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Нередностите при усвояване на Структурните фондове, могат да бъдат: 

технически, които възникват вследствие доставка, услуга или строителни работи с 

                                                           
4
 ЗФУКПС, изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г. „Добро финансово управление“ е изискването 

публичните средства да се разходват и управляват икономично, ефективно и ефикасно. 
5
 Чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно 

защитата на финансовите интереси на Европейските общности. 
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качество, по-ниско от посоченото в договора; свързани с начина на изпълнение на 

сключен договор: включване на недопустими разходи за възстановяване, неправилно 

делегиране на правомощия и задължения, неправилни одобрения на материали или 

предложения от страна на изпълнителя, представяне на незаконосъобразни 

допълнителни споразумения към договора; финансови нередности, които 

представляват разходване на средства с цел измама или кражба, които могат да 

включват и корупционни практики; административни нередности - неспазване на 

приложимите правила за одобрение, договаряне и финансиране на проекти и други. 

Измамите могат да имат множество различни проявления. С понятието „измама“ 

се описват широк кръг от нарушения като корупция, изпиране на пари, кражба, подкуп, 

принуда, съглашателство, злоупотреба, фалшифициране, представяне на неверни данни 

и др. Целта е да се получи лично облагодетелстване, облагодетелстване на свързано 

лице или трета страна.  

„Измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности
6
“ е всяко 

умишлено действие или бездействие: 

1. по отношение на разходи, свързано с използването или представянето на 

фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба 

или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности 

или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на 

информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването 

на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били 

отпуснати; 

2. по отношение на приходи, свързано с използването или предоставянето на 

фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно 

намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, 

управлявани от или от името на Европейските общности; укриване на информация в 

нарушение на конкретно задължение със същия ефект; злоупотреба на правомерно 

получена облага със същия ефект. 

От дефиницията става ясно, че измамата се тълкува различно в зависимост от 

това дали е свързана с постъпленията или разходването на публични средства. Също 

така се акцентира и на използването на различни средства, с цел укриване и/или 

фалшифициране на информация, което от своя страна води до накърняване интересите 

както на европейско, така и на национално ниво.  

Индикаторите за измами се наричат още „червени флагове“ и изискват 

незабавна реакция. Те могат да бъдат специфични за онези дейности, които най-често 

се извършват в рамките на програмите за финансиране от структурните фондове, като 

например възлагане на обществени поръчки и разходи за труд.  

                                                           
6
 Чл. 1 от Конвенция от 1995 г., изготвена въз основа на чл. К.3 от Договора за Европейски съюз и § 1, 

т. 6 от Закона за финансовото управление и контрол изм., бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г. 
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Потенциалните измами могат да бъдат класифицирани по вида на програмата 

или договора, стойността на договора, продължителността на проекта, етапа от 

проекта, за който те се отнасят, вида дейност, финансирана от проекта, географския 

регион или вида на бенефициера, или схемата на измамата. Тази дейност ще позволи да 

бъдат определени повечето области с висок риск. 

Според Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами 

(ACFE)
7
, измамите се делят на три вида (които имат подвидове), въз основа на които 

организацията може да идентифицира сферите, застрашени от появата на измами: 

 Корупция (напр. подкуп, подправяне на процеса на офериране – недеклариран 

конфликт на интереси, присвояване); 

 Всякакъв вид незаконно присвояване на материални или нематериални 

активи (напр. неправомерно възстановени разходи); 

 Умишлена манипулация на финансовите отчети (напр. невярно отчетени 

приходи). 

Наред с дефинирането и нормативното обезпечение на измамите, както и 

разясняването на отделните присъщи особености на видовете неправомерния действия, 

е добре да се проследи и по какви причини се прибягва до измама. 

Предвид различните видове измами, ръководителите на организациите от 

публичния сектор следва да познават много добре основните характеристики и 

особености на измамите. Това от своя страна ще доведе до подобряване на прилаганите 

контролни дейности, предотвратяването или откриването на измамите в ранен стадий. 

По този начин ще се постигне по-голяма ефективност и ефикасност и ще се подобри 

цялостната работа на организацията. 

Най-добрият и най-широко приет модел за обяснение защо хората извършват 

измами е „триъгълникът на измамата“(фиг. 1). Идеята за него принадлежи на 

изследователя на измамите Доналд Р. Креси, който обяснява трите причинно-

следствени фактора, присъстващи във всяка ситуация на измама и е рамка, която се 

използва при одита, за да се обясни мотивацията зад решението на дадено лице да 

извърши измама.  

Три са елементите, които предопределят извършването на измама и които 

заедно се обобщават като „триъгълник на измамата“
8
: 

1. Възможност: дори човек да има мотив, трябва да е налице и възможност. 

Слабости в системите за вътрешен контрол могат да породят възможности 

(предполагаемата вероятност измамата да не бъде забелязана е определяща за 

измамника). Примери за слабости в системите за вътрешен контрол са недостатъци, 

свързани със: надзора и прегледа; разделението на задълженията; одобрението от 

страна на ръководството; механизмите за контрол в системата; липса на надзор и лоши 

                                                           
7
 https://www.acfe.com/fraud-101.aspx 

8
 Cendrowski, Harry, J. P. Martin, L. W. Petro. The Handbook of Fraud Deterrence. 2007, p. 41. 
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документиращи процеси пораждат възможности за измами; лош тон на върха – той 

определя културната среда и корпоративните ценности на компанията и се отнася до 

ангажимента на висшето ръководство и борда на директорите да бъдат етични, да 

проявяват почтеност и да бъдат честни. Измама може да се появи и ако механизмите за 

контрол не се прилагат или лицата, заемащи ръководни длъжности, дават възможност 

за избягване на съществуващите механизми за контрол.  

2. Обяснение: лицето намира оправдание за поведението си чрез намирането на 

доводи за деянията си, напр. „Да направя това е справедливо – заслужавам тези пари“ 

или „Те са ми длъжни“. „Вземам парите само назаем – ще ги върна“; „Те се отнасяха с 

мен погрешно“; „Няма друго решение“ . Човек може да вярва, че може да загуби всичко 

(например загуба на работа), освен ако не извърши измама. Тук от съществено 

значение е поведението на висшето ръководство и това как се отнася към 

представянето на финансовата информация. Ако неглижира осигуряването на 

достоверното ѝ представяне, няма как да се очаква от останалите служители да се 

отнасят сериозно. 

3. Подтик, стимул или мотив от финансово естество: факторът „някой от нужда, 

друг от алчност“. Често мотивът може да е чиста алчност. Други подтици могат да се 

дължат на лични финансови проблеми или индивидуални пороци като например хазарт, 

пристрастяване към наркотици и др.  

 

 

 

Фиг. 1. „Триъгълник на измамата“ 

Източник: The Handbook of Fraud Deterrence 

– Harry Cendrowski, James P. Martin, Louis W. Petro 

 

От основно значение за предотвратяването на измами е „пробивът в 

триъгълника на измамата“
9
. Измежду трите елемента така наречената „възможност“ е 

                                                           
9
 Вж. The Handbook of Fraud Deterrence …, p. 41. 
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онзи, който най-лесно се повлиява от една силна система на вътрешен контрол и 

следователно това е елементът, който може най-лесно да бъде управляван. 

Поради тази причина управлението на риска от измами е неразделна част от 

вътрешния контрол. В модела COSO (Internal Control – Integrated Framework)
10

 от 2013 г. 

рискът от измами е представен чрез принцип № 8 – „при оценяването на рисковете, 

застрашаващи постигането на целите, организацията преценява възможностите за 

извършване на измами“. 

През 2016 година е публикувано и Ръководство за управление на риска от 

измами (COSO Fraud Risk Management Guide), съгласно което „измама е всеки умишлен 

акт (действие) или пропуск, създаден да заблуди другите и да доведе до причиняване на 

загуба на „жертвата“ и/или получаване на изгода от извършителя.“
11

 Един от 

принципите, посочени в ръководството и конкретно определящ основните подходи за 

управление на риска от измами е, че организацията трябва да извършва цялостна 

оценка на риска за идентифициране на специфични схеми за измами, да оценява 

тяхната вероятност и значение, да оценява съществуващите дейности за контрол на 

измамите и да прилага действия за намаляване на остатъчните рискове от измами.  

От особена важност за ефективното управление на риска и ефикасността на 

прилаганите контролни мерки, съответно функционирането на системата за финансово 

управление и контрол, е разработването, поддържането и актуализирането на система 

за мониторинг.  

За да извършат дейностите по мониторинг на измамите, организациите 

използват текущи и отделни (периодични) оценки. Този подход води до непрекъснат, 

всеобхватен процес на управление на риска от измами, както е изобразен на фигура 2. 

Превенцията е най-сигурният начин за намаляване на нередностите. За 

превенция и разкриване на корупция, нередности и измами е необходимо да се спазват 

принципи, като: етика и интегритет; почтеност и обективност; засилена прозрачност; 

превенция на корупция и злоупотреби; капацитет за разследвания; сътрудничество. 

В организациите от публичния сектор трябва да бъде постигнато подходящо 

равновесие между превантивните, разкриващите и коригиращите контролни дейности, 

като се използват комбинация от контроли с цел компенсиране на недостатъците на 

отделните механизми.  

 

                                                           
10

 COSO Internal Control – Integrated Framework, 2013, www.coso.org 
11

 COSO Fraud Risk Management Guide, 2016, Executive Summary, p. VIII, www.coso.org 
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Фиг. 2. Процес на управление на риска от измами 

 

Източник: Специален доклад BG 2019 № 06 – „Борба с измамите при разходването на 

средства по политиката на ЕС на сближаване – необходими са подобрения в разкриването, 

реакцията и координацията от страна на управляващите органи“  

 

Наличието на ефективна контролна система в организациите от публичния 

сектор е от първостепенно значение за идентифициране, предотвратяване и разкриване 

на нередности и измами. Използването на нови технологии, увеличаващите се 

регулаторни изисквания, глобализацията и други предизвикателства, изискват от всяка 

система за вътрешен контрол гъвкаво да се приспособява към промените, да намалява 

рисковете до приемливи нива и да подкрепя процеса на вземане на надеждни решения 

и управление на съответната организация. 

Необходимо е обединение на усилията на всички служители за по-добра 

координация, комуникация и сътрудничество, с цел превенция и борба с корупцията, 

нередностите и измамите и ефективна защита на финансовите интереси на Европейския 

съюз и националния бюджет. 
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АФГАНИСТАН: НЕИЗБЕЖНО БЯГСТВО КЪМ ЕВРОПА 

 

Мадлен Пенева, Деница Божанова 

 

 

Анотация: В съвременните условия на XXI век Афганистан продължава да 

поддържа имиджа си на едно от най-застрашителните и нехуманни места на 

планетата, където всеки ден силите за сигурност и цивилното население биват 

подлагани на жестокост. Единството на държавата в политически аспект е 

изключително нестабилно, а Американският институт на мира, я определя като една 

от най-застрашените и неустойчиви държави в света.  

Последните два века Афганистан се сдобива с нарицателното определение 

„гробница на империи“, а често бива споменавано и понятието „черна дупка“, именно 

заради огромните количества ресурси, които афганистанската война поглъща години 

наред, сред които пари и техника. Афганистанското цивилно общество претърпява 

криза и е неизбежна необходимостта от спешна евакуация на гражданите, които 

възприемат държавите на територията на Европа като последна сигурна 

възможност за оцеляване. 

Ситуацията, свързана със сигурността в цялата страна остава тежка и 

неясна. Кризата с бежанската вълна ескалира и приближава повратната точка, 

когато правителствата на европейските държави ще трябва да подпомогнат и да 

направят приоритет осигуряването на безопасно преминаване на цивилни 

афганистански граждани. 

Предстоящата миграционната вълна, чиято цел е Европа, представлява 

асиметрична заплаха не само за Стария континент, но и за Балканския полуостров, в 

частност. 

Ключови думи: Афганистан, криза, бежанска вълна, заплаха, сигурност. 

 

 

 

Въведение 

 

През последните няколко години към Европа се насочва бежанска вълна с 

мащабни размери, която е породена от войните в регионите на Близкия изток и Северна 

Африка. Това изправя Стария континент пред множество предизвикателства и криза, 

свързана с миграционния поток. Предмет на текущата разработка е Афганистан и 
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миграционната вълна от афганистански граждани, които търсят убежище в страните от 

Европейския съюз, включително и в Република България. Ще се направят изводи как и 

защо се стигна до бежанска вълна, подобна на тази от 2015 г., както и кои са основните 

предизвикателства, пред които са изправени нашата страна и Европейският съюз.  

През 2021 г. се повтаря сценарият от преди шест години, когато Европа отново 

бе на прага на миграционния поток. Това представлява значим проблем за сигурността 

на европейските страни.  

Фокусът на доклада е върху последните десетилетия и предходните две 

миграционни вълни от 1950 – 1960 година, предизвикана от развитието на икономиката 

с бързи темпове, на западните държави и 1992 година, след падането на Берлинската 

стена, не подлежат на разглеждане. 

Всичко започва преди десет години, през 2011 г., когато избухва и „Арабската 

пролет“, в неразривна връзка със свалянето от власт на т. нар. диктаторски режими, 

докато се достигне кулминационният момент и връх, през 2015 година. Германия e 

спрягана като държава виновник, стимулирала вълната от бежанци по силата на 

нейната функция на основен двигател, що се отнася до икономиката на Европа. 

Нейните нужди от набиране на работна ръка превърнаха тази криза в предизвикана. 

В контраст с нуждите на Германия, по-слабо развитите страни, членки на Съюза, 

през 2015 г., проявиха негативно отношение към случващото се, осъзнавайки, че ще 

бъдат превърнати в реципиенти на цивилни афганистански граждани, които ще станат 

заплаха за сигурността и стабилността им, а съответно и конкуренти, що се отнася до 

работни места, предвидени за гражданите на дадената държава. 

През 2015 година Европейският съюз се оказва неподготвен и разединен 

относно приемането на потока от бежанци. Не съществува единна външна политика за 

решаване на проблема. Отговорността пада върху Германия, но последиците, които се 

пораждат с тази криза, остават за цяла Европа. „Двигателят“ силно надценява своите 

способности, а като резултат от колебанието на страната, при невъзможност за поемане 

на целия поток, заплашва страните членки, че в случай на отказ за съдействие при 

наличието на над половин милион имигранти, ще бъде прекъсната и възможността на 

конкретна страна да получава полагащите ѝ се европейски фондове. 

Недоволството на страните се уповава на няколко фактора. Един измежду тях е 

народопсихологията, която неизменно е част от едно общество. Тези, които са носители 

на други културни ценности, са отхвърляни и често пъти – дискриминирани. Друг 

важен фактор е икономиката и нейното развитие, в частност, „богат Запад“ и „беден 

Изток“, колизията между които е очевидна. 

Теория, която е важно да бъде спомената, е че Германия изпитва вина, заради 

нацистките прояви в историческото ѝ минало, което е причината в тази държава да 

пребивават огромни ислямски общности, но това са само предположения на различни 

автори. 
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Преди и сега: защо избухват бежанските кризи през 2015 и 2021 година 

 

През 2015 година, според изследвания, е установено, че преобладават бежанци 

предимно от сирийски и афганистански произход, като те са икономически, а не 

политически мигранти. По-голяма част от тях – 2/3, са мъже, които бягат от войната и 

Ислямската държава, а също така и от режима на Башар Асад. Техните съседни страни, 

които са се мобилизирали за оказване на помощ през 2011 г., вече нямат възможност за 

същото и спасение за хората остава Европа, също като положението и към 2021 година. 

Афганистанците имат сходна съдба, но с разликата, че до 2015 г. са подпомагани от 

Иран, когато държавата окончателно е потопена в силна икономическа рецесия и това 

се отразява на бъдещето на афганистанските бежанци там. На тях им е забранено чрез 

закон да продължават образованието си след пети клас. Това за голяма част от тях е 

неприемлив факт и те поглеждат към Европа с надежда да им бъде предоставен шанс за 

образование и респективно – за по-висока квалификация. 

Трета причина за избухване на бежанската криза е тежкото положение на 

Гърция и нейното състояние, близко до банкрут. В южната съседка на България също 

пребивават над 500 000 бежанци към 2015 г., но при възникването на тежката 

финансова криза, правителството на Гърция ги извежда от страната. 

Що се отнася до новата бежанска криза от последните две години и ескалацията 

ѝ през 2021 г., когато за оцеляването на афганистанската нация е необходима спешна и 

неотложна евакуация на населението, основната причина е конфликтът между талибани 

и афганистанци, продължил десетилетия, неразрешен и до днес. 

С прекратяването на операциите и оттеглянето на американските войски от 

територията на Афганистан, талибаните превземат по-голямата част от провинциите, 

включително и столицата Кабул. Цивилното население, невинни граждани, търси 

спасение извън страната, опасявайки се, че талибаните отново ще наложат своето 

строго законодателство, дискриминация спрямо жените и други такива ограничения, 

както през далечната 1996 година, когато идват на власт. 

Неизменно пандемията от COVID-19, която обхвана всички сфери на 

обществения живот в глобален план, е виновник за допълнителното отслабване на 

Афганистан, не само в хуманитарен аспект, а също така и спрямо нарастването на вече 

съществуващите в страната икономически трудности, бедност, продоволствена 

несигурност и климатична уязвимост. Тези дълбоко вкоренени предизвикателства, в 

държавното устройство и бита на цивилните афганистански граждани водят само до 

едно сигурно решение – изход от кошмарната ситуация е изграждането на стратегия за 

уреждане на конфликта чрез политически инструменти и реализиране на тактически 

действия с цел достигане да приобщаващ и устойчив мир.  
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Заплахи и рискове за сигурността на Европа и България 

по отношение на настъпващия бежански поток днес 

 

На основата на анализите и прогнозите за съвременната среда за сигурност, 

както и от опита на нашата държава и Европа в комбинация с новите реалности и 

закономерности, се формират няколко основни заплахи и рискове за сигурността, 

свързани с миграцията. Сама по себе си тази заплаха е асиметрична. 

Миграционните процеси водят до редица проблеми и до възникване на вероятни 

рискове и заплахи за сигурността. Те влияят на всички сфери на живот – социална, 

политическа, икономическа, културна, създавайки неизбежна необходимост за 

решаване на тези проблеми. 

Нашата страна заема стратегическо географско положение, спрямо по-развитите 

страни, приемащи бежански потоци. Това означава, че на територията на България се 

създават условия, свързани с проникване, преминаване и пребиваване на опасни и 

рискови за националната ни сигурност лица. Тези лица често биват обвързани с 

терористична дейност на големи престъпни групировки или чуждестранни специални и 

разузнавателни служби. 

Именно България се явява и транзитен пункт за нелегална миграция, друг вид 

заплаха, в чиято същност е нелегално преминаващите граници лица да достигнат до 

страните от Западна Европа, чрез нелегални методи за преминаване през граничните 

контролно-пропускателни пунктове. Такива са използването на подправени документи 

за самоличност, фалшиви шенгенски визи и разрешения за пребиваване на територията 

на някои от страните в Европейския съюз, укриване в моторни превозни средства. 

Изградени са и канали, които се занимават с незаконна миграция и са дело на 

организирани престъпни групи. На територията на нашата страна тези канали са 

свързани с корупция и корупционен натиск, което е още един риск и заплаха не само за 

Република България, но и за Европа. Чрез корупционни сделки се осъществява натиск 

върху органите по граничния контрол. По този начин възниква и заплаха от 

дискредитиране на страната, поради ангажиментите, които държавният апарат вече е 

поел към защита външната граница на Европейския съюз, и сриване на приоритетите на 

външната политика за включване към шенгенското пространство.  

Възможен риск съществува и от възникването на етнически, политически и 

икономически конфликти на европейските територии и държавите, приемници на 

бежанци. 

Българската общност изпитва страхове от настъпващите потоци от бежанци, 

като се прави своеобразна ретроспекция към 2015 г. и няколко години след това, когато 

криминалната престъпност, извършена от лица с бежански статут, нараства. Увеличава 

се броят на кражбите, случаите на контрабанда, фалшифициране на документи за 

самоличност. 
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Както бе споменато, България е транзитна страна, със стратегическо географско 

местоположение, което означава, че заплахата от разпространение на трафика на хора е 

реална. Миграционните потоци могат да служат като „маскировка“ на това 

изключително тежко престъпление. 

Тези опасения са породени не само от възможното влияние на чуждата религия, 

бит и култура, а неизменно и от невъзможността страната ни да се справи с поредна 

такава вълна в икономически план, изхождайки от нестабилната политическа ситуация 

в наши дни и от наличието на пандемията от COVID-19, която допълнително отслабва 

икономиката и усложнява обстановката. 

Съществена е и заплахата от влошаване на здравния статус на населението, 

което ще доведе и до все по-нарастващо недоволство и риск за сигурността. Тази 

заплаха е обвързана с пристигането на огромни тълпи от хора, идващи от страна, в 

която здравеопазването е слабо, което означава, че е възможно прехвърлянето на 

различни болести и инфекции, пандемии, епидемии и епизоотии на територията на 

сраната и сред гражданите. Това е валидно не само за България, а и за страните от цяла 

Европа. 

С течение на времето и засилване на вълните от миграционни потоци ще 

възникнат още множество заплахи и рискове за сигурността на Европа и на България в 

частност, които на този етап е възможно да не съществуват, но да се зародят 

впоследствие, създавайки кризисна обстановка. 

 

Политики за справяне с проблема 

 

Външната политика на Европейския съюз е изправена в последните месеци пред 

сериозното предизвикателство на бежанската криза, която се задава отново, както и за 

намирането на политически изход от тази ситуация. Европа желае да избегне 

ситуацията, която вече се е случвала през 2015 г. 

Европейският съюз се нуждае от по-силна, единна и стабилна външна политика 

и политика за сигурност, чрез които да се премине през бежанската криза. До момента 

Съюзът изпълнява пасивна роля, като все още не се упражнява единна външна 

политика между всички държави членки, които се намесват единствено в случаите, 

когато са засегнати техните интереси. 

До момента Европа е заявила позицията си, че ще бъдат направени опити за 

спиране на масовите бежански потоци от Афганистан, като окаже и помощ за страните 

от региона и с укрепване на границите. Това означава, че Съюзът ще подкрепи 

съседните на Афганистан държави като подпомогне техния потенциал да осигурят 

защита и безопасни условия за приемане на афганистански граждани, бягащи от 

тамошното положение. 
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Експерти в областта на сигурността предлагат да се учреди специален 

миграционен фонд на всяка държава, която приема бежанци на своята територия, за да 

се засвидетелства тяхното подпомагане за справяне с кризата. Неизменно и 

информационната политика трябва да бъде повишена в пъти, спрямо тази през 2015 

година, за да бъде предоставяна по-голяма по обем информация за мигрантите по 

страни, образование, религия и как те продължават живота си след преминаване през 

центровете за временно пребиваване. 

 

Заключение 

 

През последното десетилетие, Европа е подложена на заплаха от нахлуването на 

бежански потоци, което води до хуманитарна криза и икономическа невъзможност за 

страните на територията ѝ да се справят със случващото се. Европейският съюз показва 

слабости що се отнася до бежанската криза и даването на убежище на цивилни 

афганистански граждани, което за в бъдеще трябва да бъде елиминирано. В резултат от 

мигрантската криза ще се понижи стандарта на живот на средностатистическия 

европейски гражданин. Афганистанското цивилно общество претърпява криза и е 

неизбежна необходимостта от спешна евакуация на гражданите, които виждат 

държавите на територията на Европа като последна сигурна възможност за оцеляване. 

За в бъдеще Европейският съюз трябва да насочи своето внимание към воденето на 

добра и ефективна външна политика за справяне с проблема „мигранстска криза“. 
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ЕТНО-РЕЛИГИОЗНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ХАРАКТЕРЪТ 

НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И РИСКЪТ ОТ ИСЛЯМИСТКА РАДИКАЛИЗАЦИЯ 

В ЗАТВОР ПАЗАРДЖИК 

 

Мария Вълнева 

 

 

Анотация: В доклада е направен опит за анализ на връзките между заявената 

етно-религиозна принадлежност и риска от наличие на ислямистка радикализация в 

затвор Пазарджик. Акцентът е поставен върху заявените на индивидуално и 

колективно ниво подкрепа, неодобрение и неутрално отношение спрямо идеологията 

на радикалните ислямисти. Освен това социалните явления, свързани с тенденцията 

на религиозна и етническа конверсия сред представителите на различните етнически 

общности, са подложени на изследване и анализ. 

До известна степен религиозната и етническата идентичност стават 

определящи за избора на стратегическа ориентация по отношение на изповядваната 

религиозна идеология. Те оказват влияние върху риска от ислямистка  радикализация 

на по-големи маси от хора от различните етнически общности. Взаимовръзката 

между тези компоненти на унаследения социален статус и риска от ислямистка 

радикализация сме се опитали да изследваме на база проведено анкетно проучване 

сред четиридесет респонденти – затворници в затвор Пазарджик. Резултатите от 

направеното изследване ясно показват погрешността на стереотипното мислене, 

според което единствено при мюсюлманите и представителите на етническите 

малцинства е налице предразположеност към възприемане на радикалния ислям, като 

религиозна идеология. 

Друг акцент в доклада е поставен върху изследване на връзката между 

характера на извършените от респондентите престъпления и степента на 

възприятие на идеологията на радикалния ислям. Високият брой реални случаи на 

международни престъпни мрежи, свързани с наркотрафик, за които е установено, че 

финансират радикалния ислям представляват сериозен проблем. Сериозността на 

проблема е още по-голяма, тъй като през годините специализираните служби 

нееднократно са засичали членове на подобни международни организирани престъпни 

групи на територията на страната ни. 

Ключови думи: етно-религиозна принадлежност, нагласи към друговерците, 

организирана престъпност, радикален ислям 
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Въведение 

 

Сериозен рисков фактор за разпространението на радикален ислям в затворите 

на територията на страната е свързан с разделението между хората на база религиозни 

и етнически различия. Според Петър Маринов липсата на толерантност между хората с 

различна етническа и религиозна принадлежност „може да провокира една личност да 

приеме радикалния ислям“
1
.
 
Виждането за другия като враждебен формира чувства на 

страх, трансформиращи се в нетърпимост и дори омраза. Това води до капсулиране и 

възприемане на идеологии, пропагандиращи насилие. 

Високите нива на ислямистка радикализация в затворите е дискутирана и 

изследвана на световно ниво тема. Съгласно изследване на френските тайни служби 

„едно от местата, на които се радикализират най-много мюсюлмани, са затворите“
2
. 

Причините са различни, но в основата си са свързани със специфичните условия на 

средата, налагащи принудителна изолираност от обществения живот и най-вече 

семейството и обичайния кръг от роднини, познати и съмишленици.  

Когато в затвора между затворниците има религиозен лидер с опит в 

проповядването на радикалния ислям и включително се опитва по различни линии да 

разрешава част от затворническите проблеми положението става особено тревожно. 

Пример за такъв случай дава Петър Маринов. Той акцентира върху затвора „Фльори-

Мерожи“, където се запознават и активно си взаимодействат двама от терористите, 

извършили атаките в редакцията на вестник „Шарли Ебдо“. Религиозният лидер тогава там 

е бил Джемал Бехал и макар че двамата бъдещи терористи само седем месеца престояват в 

затвора заедно с него, това не пречи да възприемат идеологията на ислямистката 

радикализация и много скоро след това да я приложат на практика
3
. Ситуацията в 

българските затвори и особено в този, в който излежава присъдата си Ахмед Муса до 

голяма степен е сходна с описаното. 

По отношение връзката между мрежите на радикалния ислям и религиозно 

мотивирания тероризъм с тези на организираната престъпност са налице множество както 

научни и чисто теоретически, така и подкрепящи ги практически примери. Акцент се 

поставя върху въпросите за финансиране разпространението на радикалния ислям от 

престъпна дейност, както и относно случаите, в които членове на престъпния свят се 

превръщат в едни от най-изявените терористи или обратно. Потвърждение на това е 

твърдението на Петър Маринов, според което „много често извършителите на 

терористични акции са наемни убиици и професионални боици“, т.е. и престъпници, 

предвид характера на деянието „умишлено убийство“
4
. Тази хипотеза се подкрепя и от 

                                                           
1
 Маринов, П. Тероризмът. Абстракции и реалности. София: Изток-Запад, 2016. с. 105. 

2
 Пак там, с. 56. 

3
 Пак там. 

4
 Пак там, с 62. 
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Георги Стоянов, според котото „често, но невинаги дълго съществувалите терористични 

организации се комерсиализират и така се претопяват в организирана престъпност“
5
. 

Примери за връзката между мрежите на религиозно мотивирания тероризъм с тези 

на организираната престъпност има много. Такъв пример за преминавали членове на 

екстремистки ислямски организации, подпомагани от организираната престъпност в 

страната, са разкритите подробности около дейността на „Съюза на мюсюлманите в 

България“. Членове на съюза са проповядвали и разпространявали уаххабитска идеология 

посредством електронни сайтове. Установено е, че същите сайтове са използвани от 

мрежите на „Мюсюлмански братя“, както и от Федерация на европейските дружества на 

турските идеалисти. През 2007 г. полицейска операция установява, че някои от спонсорите 

на „Съюза на мюсюлманите в България“ (арабски бизнесмени, получаващи незаконно 

български паспорти) са засичани да участват в наркотрафик и контрабанда, „като гаранти 

за внос от Сирия през Турция и България към страните от Европейския съюз“.
6
 

 

Методика на изследването 

 

През месец февруари 2020 г. в затвор Пазарджик се реализира емпирично 

изследване, чиято цел беше установяване нивата на разпространение на радикалния 

ислям сред затворниците. За целта беше изготвена анкетна карта под ръководството на 

полковник доцент доктор Петър Маринов. Проведе се сред четиридесет респонденти 

затворници. Анкетираните лица са разнообразни по признаци възраст, образование, 

регион на местоживеене, принадлежност към етнос и религия. В настоящия доклад и в 

анализа основно се акцентира върху въпросите, касаещи измеримите променливи 

етническа и религиозна принадлежност.  

Акцент в изследването се поставя върху въпроса доколко излежаващите присъди 

за разпространение на наркотични вещества в по-голяма степен припознават 

идеологията на радикалния ислям и повече показват признаци на радикализация. 

Неслучайно през последните петнадесетина години е налице висок брой реални случаи 

на международни престъпни мрежи, свързани с наркотрафик, за които е установено, че 

финансират радикалния ислям. За част от тях българските медии са писали, че 

включително са засичани от специализираните служби на територията на страната ни. 

 

Постигнати основни резултати 

 

Най-много от анкетираните в изследването са последователи на християнската 

религия. Останалите са се определели като мюсюлмани. От данните в таблица 1 прави 

впечатление силната подкрепа по отношение идеологията на радикалния ислям, заявена 

                                                           
5
 Стоянов, Г. Тероризъм: история и генезис. София: Военно издателство, 2003, с. 15. 

6
 Йорданова, Х. Настъплението на радикалния ислям изд. София: Абагар, 2018, с. 144. 
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от представителите на мюсюлманската религия. Тази подкрепа е особено отчетлива на база 

и това, че броят на анкетираните последователи на исляма са близо два пъти по-малко от 

тези, самоопределили се като християни. Има изключения, тъй като и един от анкетираните 

респонденти християни е заявил подкрепа по отношение на радикалните ислямисти.  

Може да се заключи, че последователите на исляма са в по-голяма степен 

изложени на риск от навлизане идеологията на радикалния ислям, макар това да не е 

генерален извод. Причините са различни – т.нар. традиционен ислям в същността си 

все пак е много по-близък до нетрадиционния, отколкото християнството. 

Християнството е религиозно направление с различна догматика.  

 

Таблица 1 

 

Нагласа към радикалния ислям в зависимост от религиозната принадлежност 

 

Религия Подкрепят Неутрално 
Не 

подкрепят 

Без 

отговор 
ОБЩО 

ислям 3 6 1 1 11 

християнство 1 14 4 4 23 

евангелизъм 
  

1 
 

1 

източно православие 
 

2 2 
 

4 

друго 
  

1 
 

1 

ОБЩО 4 22 9 5 40 

 

Източник: Анкетно изследване в затвор Пазарджик 

 

Видно от таблица 2 е, че анкетираните, изповядващи ислямската религия в най-

голяма степен демонстрират положителна нагласа към последователите на 

християнството. Докато при християните положителната нагласа към изповядващите 

друга религия не е така ясно очертана – само девет човека от двадесет и осем го 

заявяват отчетливо, а единадесет са категорични в това, че в отношенията им с 

мюсюлманите е налице база за конфликт. Останалите заявяват по-скоро индифирентна 

позиция – провокирани от чувства на безпокойство, страх или нежелание да са 

обвързвани с привържениците на нетрадиционния ислям. Може да се предположи и, че 

процесът на радикализация е незавършен.  

От една страна така получените резултати от направеното изследване 

категорично показват по-сериозна религиозна нетърпимост от страна на християни към 

мюсюлмани, отколкото обратното. В същото време на база предварителния разговор с 

директора и социалния работник в затвор Пазарджик, както и на цялостното изследване 

категоричният извод е, че Ахмед Муса е безспорен лидер сред общността на 

затворниците и успява да оказва съществено влияние сред не малка част от тях в 

контекста на радикалния ислям. Неговото влияние е както върху мюсюлмани, така и 
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върху християни, но с различна интензивност и при действащи специфични 

характеристики. Така от една страна би могло да се обясни наличието на признаци на 

протичаща радикализация и сред последователите на християнската религия.  

 

Таблица 2 

 
Нагласа към друговерците в зависимост от религиозната принадлежност 

 

Религия 
Разбира 

се 
Неутрално 

Не се 

разбира 

Без 

отговор 
ОБЩО 

ислям 7 1 2 1 11 

християнство 8 6 8 1 23 

евангелизъм 
 

1 
  

1 

източно православие 1 
 

3 
 

4 

друго 
  

1 
 

1 

ОБЩО 16 8 14 2 40 

 

Източник: Анкетно изследване в затвор Пазарджик 

 

От таблицата 3 се вижда, че най-голям е делът на определилите се в етническо 

отношение роми като българи (междувременно българските граждани с български 

етнически произход са по-малко от десетина души). Може би битуващата по-скоро нега-

тивна конотация сред голяма част от българското общество по отношение на понятията 

„ром“ и „циганин“ е в основата на обяснението, затова, че в етническо отношение 

българските граждани от ромски произход се определят като българи или турци. 

Същественото в случая е като какви се определят в по-голямата си част. При 

изясняване на този въпрос трябва да се има предвид, че сред анкетираните затворници 

няма нито един български гражданин от турски произход, но както е видно дванадесет 

души са се определили като такива. Тенденцията е ромите, в етническо отношение, да 

се определят като турци.  

Част от анкетираните от ромски произход се определят и като българи. Това от 

гледна точка на навлизането идеологията на радикалния ислям сред затворниците в 

затвор Пазарджик се тълкува като възпрепятстващ фактор.  

От друга страна обаче, от представената таблица 3 се вижда, че трима от 

определилите се като българи подкрепят последователите на радикалния ислям. В 

същото време българите в най-голяма степен в сравнение с другите две групи и ги 

осъждат. Може би това се дължи донякъде на социалната приемливост на отговорите и 

биполярната етническа конверсия.  

При групите на определилите се като турци и роми в етническо отношение еднакъв 

е броят на подкрепящите и неподкрепящите радикалните ислямисти – съответно по двама 

и един. От етническа гледна точка би било обяснимо с това, че и в единия и в другия 
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случай говорим за роми. Те обаче се самоопределят в определени случаи като турци или 

роми. Може би нагласите им по отношение на радикалния ислям са сходни, но при едните 

процесът на етническа конверсия не е завършен или просто целят да прикрият донякъде 

сериозното турско влияние върху ромското малцинство в страната.  

 

Таблица 3 

 

Нагласа към радикалния ислям в зависимост от етническата принадлежност 

 

Етнос Подкрепя Неутрално 
Не 

подкрепя 

Без 

отговор 
ОБЩО 

турчин 2 7 1 2 12 

ром 2 5 1 2 10 

българин 3 9 5 1 18 

ОБЩО 7 21 7 5 40 

 

Източник: Анкетно изследване в затвор Пазарджик 

 

Резултатите в таблица 4 показват близки нива на толерантност и нетолерантност 

спрямо затворниците със заявена различна религиозна принадлежност. Изхождайки от 

тенденцията на религиозна конверсия сред ромите резултатите изглеждат логични, 

имайки се предвид, че не малко от мюсюлманите на един предхождащ етап са били 

християни. Религиозният лидер Ахмед Муса също е бил евангелски пастор и след 

завръщането си от престой в Австрия променя религиозната си принадлежност (в 

подкрепа на това, че в чужбина възприемат радикалния ислям и го проповядват в 

страната). Самите те в голямата си част нямат ясна представа за догматичните различия 

между исляма и християнството – процесът идеологически не е завършен.  

 

Таблица 4 

 

Нагласа към друговерците в зависимост от етническата принадлежност 

 

Етнос 
Разбира 

се 
Неутрално 

Не се 

разбира 

Без 

отговор 
ОБЩО 

турчин 6 1 4 1 12 

ром 4 3 3 
 

10 

българин 8 5 4 1 18 

ОБЩО 18 9 11 2 40 

 

Източник: Анкетно изследване в затвор Пазарджик 

 

Данните, представени в таблица 5, показват, че няма съществена връзка между 

характера на извършеното престъпно деяние и степените на подкрепа или неодобрение 

идеологията на радикалните ислямисти. Респондентите, заявили, че са извършили 
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престъпления, свързани с разпространение на наркотични вещества, както и всички 

други, отговарят уклончиво. Това би могло да се обясни с чувствата на страх и 

обърканост, с липсата на ясно изразена връзка между характера на престъпленията и 

нивата на радикален ислям или пък с желанието да се прикрие протичащия на 

определено ниво процес на религиозна радикализация.  

 

Таблица 5 

 

Нагласа към радикалния ислям в зависимост от характера на престъплението 

 

Престъпление Подкрепя Неутрално 
Не 

подкрепя 

Без 

отговор 
ОБЩО 

други 2 4 1 1 8 

грабеж, кражба 2 7 1 2 12 

наркотици 
 

4 
  

4 

отрича отговорност 2 1 1 
 

4 

убийство 1 4 1 2 8 

блудство,изнасилване 1 1 2 
 

4 

ОБЩО 7 21 7 5 40 

 

Източник: Анкетно изследване в затвор Пазарджик 

 

 

Таблица 6 

 

Нагласа към друговерците в зависимост от характера на престъплението 

 

Престъпление 
Разбира 

се 
Неутрално 

Не се 

разбира 

Без 

отговор 
ОБЩО 

други 4 2 2 
 

8 

грабеж,кражба 4 3 5 
 

12 

наркотици 2 1 
 

1 4 

отрича отговорност 1 2 1 
 

4 

убийство 6 1 
 

1 8 

блудство,изнасилване 4 
   

4 

ОБЩО 21 9 8 2 40 

 

Източник: Анкетно изследване в затвор Пазарджик 

 

От групата на извършилите кражби и грабежи от дванадесет души четирима 

демонстрират толерантност към инаковярващите и петима заявяват противоположното 

мислене. При извършилите убийства – от осем шестима заявяват религиозна търпимост 

спрямо останалите. Респондентите с извършени престъпления, свързани с 

изнасилвания и блудства са единни в мнението си, че безпроблемно взаимодействат със 

затворници с различна от тяхната религия. Половината от извършителите на 
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престъпления, свързани с наркотрафик, също демонстрират толерантност и добри 

взаимоотношения с представителите на другите религии, а останалите са по-скоро 

индиферентни.  

 

Заключение 

 

От изследването се установи, че самоопределилите се като изповядващи 

ислямската религия са по-податливи на ислямистка радикализация. Въпреки това не 

липсват и заявили се в етническо отношение като българи, при които също са налични 

признаци на радикализация. За сметка на това факторът заявена етническа принадлежност 

не е особено значим по отношение степен на риск от възприемане идеологията на 

радикалния ислям. Няма ясно установена зависимост между характера на извършените 

престъпления от анкетираните затворници и нивата на ислямистка радикализация. 

В бъдещи изследвания би било добре да се включи по-голяма извадка от една 

страна по линиите на търсене на зависимост между етническата принадлежност и 

ислямистката радикализация и от друга – между престъпленията, касаещи 

разпространение и трафик на наркотични вещества и нивата на проникване на 

радикалния ислям. 

Преди около два месеца религиозният лидер Ахмед Муса беше преместен в 

затвор Стара Загора. Съобразно това би било релевантно след определен период от 

време такова емпирично изследване да се проведе и там.  

От предварително проведен разговор с директора и социалния работник, както и 

от направеното изследване може да се каже, че Муса има сериозно влияние, в контекста 

на радикалния ислям, върху голяма част от анкетираните затворници, независимо от 

заявената им религиозна принадлежност. На тази база е добре да се помисли за 

решения и мерки. 

1. Би могъл да се определи пълноправен ходжа или имам, който да извършва 

тайнствата, свързани с ислямската религия, сред затворниците мюсюлмани. Целта е 

противопоставяне на традиционния спрямо нетрадиционния ислям и понижаване на 

влиянието му; 

2. Необходима е по-активна психологическа подкрепа при идентифициране 

белези на религиозна радикализация на индивидуално и колективно ниво. Социалният 

работник трябва да създава и затвърждава навици за просоциално поведение и 

ангажираност. Целта е този тип занимания да послужат като алтернатива на 

дейностите, затвърждаващи вярата и отдадеността на догмите на радикалния ислям. 
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ОСОБЕНОСТИ НА ПОДГОТОВКАТА НА ИКОНОМИКАТА ЗА ОТБРАНА 

 

подполковник д-р Димо Гинев 

 

Анотация: В доклада са разгледани някои основни теоретични постановки, 

касаещи икономиката на отбраната. Постепенно фокусът се измества в посока 

изследване на настоящия нормативен регламент в страната, конкретизиращ 

съдържанието на подготовката на икономиката за работа във военно време. На тази 

основа е направен опит за систематизиране на основните направления и изисквания, 

които трябва да бъдат реализирани още във мирно време, за безпроблемното 

преминаване на икономиката във военновременен коловоз и за гарантиране 

устойчивото обезпечаване на потребностите на въоръжените сили, населението и 

функционирането на държавата като цяло.  

Ключови думи: икономика на отбраната, отбранително-мобилизационна 

подготовка, подготовка на икономиката за отбрана, граждански ресурси за отбрана, 

потребности, направления, съдържание. 

 

 

 

Терминът икономика от една страна произлиза от древногръцки οἰκονομία – 

„управление на домакинството, администрация“ (от οἶκος – „къща“ + νόμος – „обичай“ или 

„закон“) и може буквално да се преведе като „правила на дома, домакинството“
1
. От друга 

страна, обаче, икономиката е социална наука, която се занимава с производството, 

разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги
2
 и която се опитва да 

обясни поведението и решенията на стопанските субекти, касаещи рационалното 

използване на „оскъдните ресурси“ на съответната страна, коалиция или съюз.  

За да могат да бъдат отчетени всички характерни аспекти и особености на тези 

процеси, в условия на политико-военни конфликти постепенно възниква нов клон на 

тази дисциплина, наричан „икономика на отбраната“, „военновременна икономика“ или 

„мобилизационна икономика“. Като такава същата изучава икономическите процеси и 

взаимоотношения, възникващи във връзка с подготовката, локализирането, 

превенцията или участието във военнополитически кризи или конфликти. Този клон 

изследва процесите на преструктуриране и мобилизация на икономиката, 

организационната система и структурата на военното производство, естеството на 

отбранителните потребности и начините, по които те се финансират. Дисциплината се 

                                                           
1
 Online Etymology Dictionary – Economy. [online] available at: https://www.etymonline.com/word/economic 

2
 Krugman, P., R. Wells. Economics (3rd ed.) Worth Publishers, 2012, p. 6. ISBN 978-1-4641-2873-8. 
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свързва с проблемите, касаещи оптимизирането и преобразуването на отбранителната 

индустрия, координирането на производството на военна и гражданска продукция и 

определянето на размера и динамиката на разходите за работа във военно време. Освен 

това тя разглежда и въпросите, касаещи разоръжаването и подходите за оптимизиране 

на нивата на военно-икономическите разходи.
3
 

Следователно можем да приемем, че икономиката на отбраната не се ограничава 

само с функционирането на отбранителната индустрия (военната промишленост) на 

националната икономика, а се занимава и с подготовката на всички сфери от националната 

икономика за работа в условия на кризи или военни конфликти. Това се постига чрез 

прилагането на доказани принципи и методи за ефективно разпределение и използване на 

наличните човешки, материални, финансови, информационни и други ресурси. 

Разпределянето на ограничените ресурси при кризи става в унисон с 

нарастващата обстановка. Процесът е балансиран и се базира на консенсус между 

интересите и потребностите, с другите конкурентни обществени сектори
4
 в т.ч. 

здравеопазване, социално подпомагане, образование и т.н. Този параметър проф. Тилчо 

Иванов нарича величина на отбранителния сектор и според него зависи изключително 

от интензивността на заплахите за сигурността на дадена страна, от нейните реакции и 

от моментното състояние на националната икономика. 

Ресурсите за отбрана и сигурност се отделят от националния продукт чрез 

държавния бюджет. Проследявайки историческия опит виждаме, че при отсъствие на 

пряка заплаха за сигурността на страната, делът на разходите за отбрана варира в 

границите от 1,5 до 5% от националния продукт на страната. При повишаване на 

напрежението в регионален или международен план разходите за отбрана се повишават в 

границите от 5% до 20%. При дестабилизация на международната обстановка или при 

военнополитически конфликт, мирновременното отбранително стопанство се конверсира 

(трансформира) и преминава към военновременно производство – извършва се стопанска 

мобилизация, като се пренасочват допълнителни ресурси от националното стопанство за 

подготовка и посрещане на вероятната кризи или конфликт. 

В период на военен конфликт отбранителният продукт е възможно да обхване 

между 50 и 60%, а понякога и повече. В този момент стартира и процес на 

допълнително разширяване на икономическите усилия, с цел осигуряване на 

повишените военновременни потребности на отбраната и на населението, чрез 

преминаване в 24 часов (трисменен) режим на производство. 

                                                           
3
 Ben Brahim, Fadwa. Basics of Economy Wars. – In: Journal of Global Economics, 2019, p. 1,  7:1, DOI: 

10.4172/2375-4389.1000330, ISSN: 2375-4389. [online] available at: https://www.hilarispublisher.com/open-

access/basics-of-economy-wars.pdf 
4
 Иванов. Т. Икономика на отбраната. София, ИК на УНСС, 2014, с. 2 – 3. ISBN: 978-954-644-703-6. 
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В най-острата фаза на военния конфликт величината на отбранителния сектор 

може да достигне до 80%, като тогава на гражданите се осигуряват, само минимално 

необходимите за оцеляването им ресурси
5
.  

След разрешаването на конфликта стартира обратният процес – поетапно 

преустройство на военновременното производство и връщането му в мирновременен 

режим на работа – така наречената демобилизация на икономиката.  

Ето защо военновременната икономика на страната се формира още в мирно време, 

преди началото на съответната криза или конфликт. Впоследствие, с оглед на условията и 

потребностите, същата може да се разширява и модифицира. Основните фактори, които 

оказват влияние по отношение на подготовката на икономиката за работа във военно време 

и възможността за нарастване на величината на отбранителния сектор са многообразни и 

взаимообвързани. Най-често това са: мирновременната браншова структура; 

технологичното развитие на индустрията и прилагането на иновации; относителния дял на 

отбранителната продукция от общата; поддържането на военновременни мощности, 

резерви и запаси; устойчивия внос на стратегически суровини, технологии и материали; 

реализирането на отбранителна продукция, в т.ч. и чрез износ. 

За адекватното разбиране на военновременната икономика трябва да отчитаме и 

факта, че отбранителният продукт има двойствена природа. От една страна той може 

да бъде материален (стока), а от друга – нематериален (услуга), но задължително трябва 

да задоволява обществената потребност от отбрана
6
. Същевременно този продукт е 

резултат от икономическия потенциал на страната и качеството на предварителната 

подготовка на икономиката за работа във военно време. 

Икономическият потенциал на една държава е във функция от достигнатото 

равнище на икономическото ѝ развитие и е резултат от: производствените мощности; 

технологичния и технически напредък; наличието на енергийни, трудови, 

информационни, управленски и финансови ресурси; от инфраструктурното развитие и 

др. В частност компонентите на отбранително-икономическия потенциал са: човешките 

ресурси; капиталът; разполагаемите природни ресурси, мениджмънтът на натрупаните 

знания и равнището на науката, техниката и технологията; запасите от злато, валута и 

полезни изкопаеми и т.н. 

Максималният отбранително-икономически потенциал е онова равнище на 

икономическо осигуряване на военновременните потребности, което може да бъде 

достигнато при пълна мобилизация на икономиката и при крайно ограничаване на 

гражданските потребности. Сферите, в които се концентрира този потенциал, условно 

можем да разделим в три области на производството: 

– за нуждите на отбраната – това е крайната военна продукция, която се 

използва в процеса на бойно обучение, за поддържане на бойна готовност или за 

                                                           
5
 Иванов. Т. Икономика на отбраната…, с. 4 – 5. 

6
 Пак там, с 68. 
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прилагане на непосредствено въоръжено насилие по време на война или въоръжен 

конфликт. Такъв продукт са техниката, въоръжението, боеприпасите, екипировката, 

стоките, услугите и т.н., необходими както на националните въоръжени сили, така и на 

съюзните сили, които могат да бъдат дислоцирани или да преминават през нашата 

територия, за участия в учения или операции. Като цяло всички те определят 

качественото и количественото оборудване на войските, бойната им готовност и 

възможността за оказване на поддръжка като страна домакин.  

– за нуждите на населението е втората сфера на потенциала, който служи като 

основа за производството на основни хранителни и нехранителни стоки, друга 

гражданска продукция и за осигуряване на услуги за населението – в т.ч. 

селскостопанска продукция, хранително-вкусова, лека промишленост и др.; 

– за нуждите на производството – суровините (производство или внос), 

военновременните мощности, запасите, резервите и др., които пряко или косвено 

участват в производството на крайна военна продукция и осигуряват устойчивото 

функциониране на държавата във военно време. 

Военновременните мощности, от своя страна, включват „техника (транспортна и 

специална), производствени площи, машини, съоръжения, техническо оборудване и други. 

Същите се създават и поддържат в мирно време“
7
. Създадените мощности за военно време, 

могат да се използват пълно, частично или да не се използват в мирно време. 

Докато подготовката на националната икономика на Република България за 

работа във военно време се осъществява в рамките на системата от дейности по 

отбранително-мобилизационната подготовка на страната, предварителното планиране 

на икономиката на отбраната се базира на мероприятията и дейностите, 

конкретизирани в Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана. 

На следващо място трябва да бъде изяснено понятието граждански ресурси за 

отбрана (ГРО). Съгласно нормативната уредба това са всички „трудови (човешки) 

ресурси, стоки и услуги (включително ремонт на изделия, изграждане и поддържане на 

инфраструктура) от национално производство или внос, материални, финансови и 

други ресурси, необходими на въоръжените сили, другите сили от системата за 

национална сигурност на Република България, държавната и местната администрация, 

населението и икономиката“
8
, необходими за работа във военно време. 

Обобщаването, планирането и поддържането на ГРО е итеративен процес, който 

се материализира чрез Държавен военновременен план, приеман от Министерския 

съвет. Планът съдържа информация за целите и задачите на държавните органи във 

военно време, обобщени данни за военновременните потребности, възможностите за 

производство и доставка на стоки и услуги за военно време по икономически отрасли и 

                                                           
7
 Чл. 26, ал. 1 от Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана, приета с ПМС № 105 от 

27.05.2020 г. – В: ДВ. бр.49 от 29 май 2020 г. 
8
 Пак там, § 1, т. 1. от допълнителните разпоредби. 
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по териториални единици и друга информация. Чрез него се „организира осигуряването 

на граждански ресурси за въоръжените сили, населението, поддържането на 

инфраструктурата, функционирането на икономиката, органите на държавната власт и 

техните администрации, във военно време“
9
 

Подготовката на националната икономика за работа във военно време, изисква 

да бъдат решени редица отбранително-икономически задачи, които могат да бъдат 

систематизирани в следните основни направления: определяне на военновременните 

потребности на страната от военна и гражданска продукция и услуги; развитие на 

приоритетни отрасли, инфраструктура обекти и териториални звена от националното 

стопанство; осигуряване на граждански ресурси за отбрана; осигуряване на 

стратегически суровини, въоръжение, техника, резервни части и от внос за работа във 

военно време; поддържане на военновременни запаси и държавни резерви; провеждане на 

научноизследователска дейност и внедряване на нови технологии; финансово осигуряване 

на дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка. 

 Определяне на военновременните потребности на страната от военна и 

гражданска продукция и услуги. Извършва се приоритетно, като на първо място се 

дефинира потребността от производство или внос на стоки и услуги, необходими за 

въоръжените сили и другите сили от системата за национална сигурност. Следва 

определянето на необходимостта от производство или внос на стоки от първа 

необходимост и друга гражданска продукция, за населението и чак след това - за 

всички останали нужди. 

Съгласно Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана, 

Министерството на отбраната (МО) определя военновременните потребности от 

основна военна и гражданска продукция и услуги, необходими за въоръжените сили и 

за поддържката на съюзните такива. На следващо място, останалите министерства и 

ведомства определят потребностите си от ГРО в съответствие с възложените им задачи 

по отбрана, плановете за привеждане от мирно във военно положение и плановете за 

мобилизация, след което същите се изпращат за обобщаване в МО.  

На последно място потребността си от граждански ресурси определят 

областните администрации и общините (районите), на база утвърдените норми на 

потребление за основни хранителни и нехранителни стоки. За целта същите отчитат 

задачите по отбрана, възложени им с нормативен акт, плановете за привеждане в 

готовност за работа във военно време и броя на населението в съответната 

териториална единица, регистрирано като живущо по настоящ адрес.  

В крайна сметка военновременните потребности на страната от граждански 

ресурси и услуги, и тяхното разпределение по икономически дейности се обобщават в 

проекта на Държавния военновременен план.  

                                                           
9
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 Развитие на приоритетни отрасли, инфраструктура, обекти и 

териториални звена от националното стопанство. 

На основата на обобщените потребности за отбраната, още в мирно време трябва 

да бъдат определени кои са приоритетните национални отрасли, техните обекти и 

териториални звена, които следва да бъдат развивани в страната. За целта държавната 

политика е желателно, да създаде конкурентноспособна и прозрачна среда за 

проспериране на тези икономически сектори. Също да заложи икономически стимули 

за бизнеса, с ангажименти към отбраната, на основата на ясни правила и принципи, 

гарантиране на пазар за реализация на военновременната им продукция, предоставяне 

на данъчни облекчения и др. 

Най-важният отрасъл и същевременно ядро за надграждане на 

военновременната икономика е отбранителната индустрия и нейната база. Тя 

включва оборудването, съоръженията, финансовите и други ресурси, както и обучената 

работна сила, които са в състояние да произвеждат или ремонтират въоръжение и 

техника. Ето защо приоритетни сектори за целите на отбраната на страната са: 

производството на боеприпаси, леко стрелково оръжие, артилерийско и ракетно 

въоръжение, бронетанково производство, оптико-електронно производство, 

производство и доставка на резервни части и ремонт на техника и въоръжение, 

използвани в армията и т.н.  

Следователно политиката на държавата трябва да прилага интелигентно богатия 

си арсенал от инструменти, с които да стимулира или да принуди икономическите 

субекти да се насочат към съответните пазарни сектори или ниши. По този начин още в 

мирно време се гарантира производството и доставката на необходимите стоки и 

услуги, за военно време, отчитайки няколко съпътстващи фактори. 

Първият фактор, имащ изключително значение за развитието на отбранителната 

индустрия, е завършеността на производството на въоръжение, техника и 

боеприпаси. В тази връзка военновременната икономика на страната може да бъде 

напълно завършена или ограничена. Напълно завършената - позволява цялостно 

производство на конкретни количества от определени видове съвременни военни 

продукти. Тя изисква наличие на значителен военно-икономически потенциал, високо 

ниво на развитие на науката, технологиите, висококвалифициран и обучен персонал и 

достатъчно трудови ресурси. 

Ограничената завършеност не позволява да се разработват и реализират на 

целият „набор“ от крайни продукти, а възможностите за военновременно 

производството са сведени до агрегати или части на отбранителни продукти. Този 

подход усложнява техническото оборудване и поддръжка на въоръжените сили, а от 

там и техните бойни способности. 

Вторият фактор, касаещ отбранителната индустрия, е рационалното 

териториално разпределение на производствените мощности на икономическите 
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субекти, имащи възложени военновременни задачи. За намаляване уязвимостта на 

военновременната икономика е разумно да се избягва концентрацията и струпването на 

множество производства, на малки площи – тоест необходимо е още в мирно време да 

бъде извършено разсредоточаване на производствените мощности и създаване на запасни. 

Третият се определя от възможността за ефикасно специализиране в 

производството на отбранителни продукти и услуги. Този икономически процес породен 

от факта, че алтернативните разходи на една страна за производството на определен 

продукт, могат да бъдат относително по-ниски спрямо същите на друга държава. 

Следователно това, че е възможно да бъде произведен отбранителен продукт, с по-малък 

ресурс и себестойност, обуславя и по-голямата икономическа изгода от закупуването на 

такъв продукт, спрямо неговото производство. Ето защо понякога е по-разумно да бъдат 

търгувани определени отбранителни продукти или поне производството им да бъде 

обвързано, с икономически изгодно международно коопериране. 

Четвъртият фактор е предварителната подготовка на инфраструктурата за 

отбрана. Той се заключава в „провеждането на комплекс от съгласувани и 

взаимосвързани мероприятия, обхващащи в система строителството, оборудването и 

поддържането в боеготово състояние на различни инфраструктурни обекти, 

предназначени за използване в интерес на държавата, въоръжените сили и защитата на 

населението“
10

. При изграждането или реновирането на такива обекти, е необходимо да 

бъдат отчитани изискванията за оперативна съвместимост и взаимодействие със силите 

и средствата на НАТО. 

Последният пети фактор, касаещ развитието на основните отрасли на 

националната и в частност на военновременната икономика, се основава на 

икономически обоснованото изграждане на нови и резервни производствени мощности 

и осъвременяването на остарелите, на базата на иновативни технологични решения и 

съвременни научни достижения. 

 Осигуряване на граждански ресурси за отбрана е следващата основна 

отбранително-икономическа задача, касаеща подготовката на националната икономика 

за работа във военно време. Съгласно цитираната наредба, процесът на осигуряване на 

ГРО най-общо включва: възлагане на военновременни задачи; разработване на 

военновременни планове; ресурсно осигуряване на плановете; разработване и приемане 

на програми; сключване на договори за тяхното осигуряване и поддържане в готовност 

за работа във военно време. 

Базирайки се на определените вече военновременни потребности е необходимо, 

да бъде проведено проучване на възможностите на страната самостоятелно да осигури, 

необходимите за целта граждански ресурси и услуги. Предмет на тази дейност са 

технологичния капацитет и способностите на държавните предприятия и юридическите 
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 Богданов, Б. и колектив. Основи на военната стратегия. София: Военна академия „Георги Стойков 

Раковски“, 2018, с. 131. ISBN 978-619-7478-03-7. 



137 

лица за производство и/или доставка на гражданска продукция и услуги. 

Задължителната статистическа информация за планирането се предоставя от 

Националния статистически институт, а министерствата, ведомствата и областните 

управи изготвят и изпращат до МО списъци на потенциалните 

производители/доставчици. На тяхната основа Министерският съвет, по предложение 

на Министъра на отбраната възлага военновременни задачи на държавните органи и на 

юридическите лица за производство и/или доставка на гражданска продукция и услуги. 

На основата на възложените с нормативен акт задачи, се разработват 

военновременни планове на юридическите лица. Същите се обобщават чрез 

военновременните планове на териториалните органи (областите и общините). Те от 

своя страна намират отражение във ведомствените планове (на министерствата, 

агенциите, комисиите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към тях), 

чрез които трябва да бъде обезпечен Държавния военновременен план. Всички тези 

военновременни планове са ресурсни и включват отраслова, икономическа 

териториална, демографска, икономическа и друга информация. В тях са 

конкретизирани поставените военновременни задачи; производствените програми за 

изпълнение; разчетите за ресурсното осигуряване и друга информация.  

Плановете са фундаментът, необходим на ръководителите на предприятията и 

юридическите лица да организират, от една страна: създаването и поддържането на 

мощности за военновременна дейност; разработването и актуализирането на 

необходимата техническа документация; дейностите по усвояване на военни изделия; 

разработването, изпитването и приемането на контролни (тренировъчни) серии за 

производство или ремонт и др. От друга страна са важно условие за планиране и 

подготовка на необходимите човешки, материални, финансови и други ресурси и 

запаси и за изпълнението на възложените им задачи. 

Характерни особености свързани с осигуряването на необходимите човешки 

ресурси са: дефинирането на дефицита от кадри за военно време (ръководители, 

специалисти и работници), организирането на отсрочването им от мобилизация във 

въоръжените сили, попълването и обучението им, както и осигуряването на защита и 

евакуация при необходимост. 

Министърът на отбраната, въз основа на получените писмени предложения от 

държавните органи, в чиито ресори има юридически лица с възложени военновременни 

задачи, изготвя програма за усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за 

изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна 

продукция. Следва сключването на договори за тяхното осигуряване, рамкови 

споразумения за производство/доставка на стоки или услуги във военно време или 

договори за услуга за поддържане на готовност за работа във военно време. 

При повишена опасност от военен конфликт или при въвеждане на 

военновременните планове в действие, държавните органи въз основа на тези 



138 

споразумения, сключват с юридическите лица договори за изпълнение на 

военновременни задачи, с конкретни параметри за производство/доставка на стоки или 

услуги. 

 Осигуряване на стратегически суровини, въоръжение, техника, резервни 

части от внос за работа във военно време. 

Суровините са онези ресурси, които се използват за производство на стоки и 

услуги. Техен основен източник и днес продължава да е природата. Стратегическите 

природни суровини са всички ресурси, които са жизнено необходими за гарантирането 

на отбраната на определена страна, коалиция или съюз (както за производството на 

въоръжение, техника и боеприпаси, така и за функционирането на икономиката като 

цяло). Общоизвестен факт е, че те се разделят на изчерпаеми и неизчерпаеми. 

Неизчерпаеми са слънчевата и вятърната енергия, хидроенергията, енергията на 

приливите и отливите, геотермалната, ядрената енергия и др. Изчерпаеми са нефтът, 

природният газ, въглищата, битумните шисти, уранът, различните химични елементи, 

включително полезни изкопаеми (желязо, мед и злато), растителни суровини, 

животински суровини и т.н. 

За да бъде подготвена икономиката за отбрана, трябва да бъдат обезпечени 

определени количества от съответните природни ресурси, за работа ѝ във военно време. 

Ако същите не се добиват или пък липсват в страната, е наложително своевременното 

сключване на контракти за набавянето им чрез внос. По сходен начин стои въпроса с 

осигуряването на въоръжените сили със специфично въоръжение, техника и резервни 

части, които не се произвеждат в страната. 

 Поддържането на военновременни запаси и държавни резерви е друга 

важна отбранително-икономическа задача, която в никакъв случай не бива да бъде 

подценявана или неглижирана. 

Специализираният орган за провеждане на държавната политика в тази област е 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, към Министерския 

съвет. Държавните резерви представляват основни суровини, материали, горива, 

хранителни продукти, лекарства и болнично-домакинско имущество, дезинфектанти, 

средства за дератизация и дезинсекция, защитни облекла в случаи на ограничаване и 

ликвидиране на болести и други, определени с номенклатурен списък от Министерския 

съвет или със закон, предназначени за задоволяване потребностите на националното 

стопанство и населението при: кризисна ситуация, положение на война, военно или 

извънредно положение
11

. 

Военновременните запаси са материални ресурси, определени с номенклатурен 

списък и предназначени да осигурят при положение на война или военно положение 

производството на военна продукция за потребностите на въоръжените сили, на 
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структурите, изпълняващи задачи по отбрана на страната, националното стопанство и 

на населението за период от време, определен от Министерския съвет с общия 

държавен военновременен план
12

. 

Основните функции на агенцията включват организирането, създаването, 

съхраняването, опресняването, отчитането, опазването и осъществяването на контрол 

на държавните резерви и военновременните запаси. Съхраняването и опазването на 

същите може бъде възлагано и чрез договор на търговци и организации, отговарящи на 

утвърдените от Министерския съвет номенклатура и нормативи за държавни резерви.  

Особено критични моменти при изпълнението на тази задача са своевременното 

опресняване на запасите и резервите, чрез реализирането на съответната пазарна 

продукция и незабавното възстановяване с нова, в необходимия обем, количества и 

качество; 

 Провеждане на научноизследователска дейност и внедряване на нови 

технологии. 

Съществен момент тук е постоянното развитие на отбранителната технологично-

индустриална база и внедряването на най-новите технологии и научни постижения в 

областта на отбраната и сигурността. Целесъобразно е целият научен и производствен 

потенциал на страната да бъде насочен за разработване и производство на 

високотехнологични продукти с военно и гражданско предназначение, а резултатите им да 

бъдат интегрирани в държавните и частни структури, имащи отношение към отбраната. 

Не по-малко важно е осъществяването на международно отбранително-

икономическо и научнотехническо сътрудничество, в сферата на отбранителната 

промишленост и участие в научни и научноизследователски програми на Европейската 

агенция по отбрана и НАТО. 

 Финансовото осигуряване на дейностите по отбранително-

мобилизационната подготовка е последната отбранително-икономическа задача, 

касаеща подготовката на икономиката за отбрана, пряко свързана с качеството на 

изпълнение на военновременните задачи по отбрана на страната и подготовка на 

държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация 

и юридическите лица, с възложени военновременни задачи. За целта е необходимо 

ежегодно да се осигуряват необходимите бюджетни субсидии за провеждане на 

качествена подготовка от държавния бюджет чрез бюджетите на съответните 

разпоредители. 

Разгледаните и описани в доклада теоретични и концептуални постановки и 

дейности, касаещи подготовката на икономиката на отбраната са само един ефирен 

щрих на комплексния и сложен механизъм от мероприятия, целящи обезпечаването и 

устойчивото функциониране на държавата, въоръжените сили и населението в условия 
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на политико-военни кризи или конфликти. Така очертаните направления и изисквания 

не претендират за научна-обусловеност и изчерпателност, но са добра основа за 

разбирането на подготовката на икономиката за работа във военно време. 

Систематизирани и изпълнени със смислово и логическо съдържание, те могат да 

послужат като теоретичен фундамент, за последващо надграждане и усъвършенстване 

на теоретичния и концептуален модел за планиране, подготовка и преминаване на 

икономиката във военновременен коловоз, гарантиращ устойчиво обезпечаване на 

потребностите на въоръжените сили, населението и държавата. 



141 
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Анотация: Докладът изследва допирните точки между сунитските 

терористични организации „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“, изповядващи 

идеологията на салафитския джихадизъм. Обърнато е внимание на същността на 

терористичните клетъчни мрежи и на част от техните специфики. Засегнат е култът 

към личността на Абу Бакр ал-Багдади. По емпиричен път са изведени някои от 

посланията на „халифата“, които по насилствен начин целят да елиминират далечния 

враг в лицето на Запада. Проследена е ролята на средствата за масово осведомяване и 

социалните мрежи в процеса на индоктринация и привличане на чуждестранни 

терористични бойци. Настоящето изследване обосновава необходимостта от 

разработване на законодателен и тактически инструментариум за адекватно 

противодействие на вече утвърдените и на нововъзникващите форми на тероризъм. 

Ключови думи: ислямски тероризъм, салафитски джихадизъм, халифат, 

клетъчна мрежа, далечен враг, „вълци единаци“, „Ал Кайда“, „Ислямска държава“. 

 

 

Въведение 

 

Въпреки че води началото си още от древността, тероризмът не спира да 

еволюира и да се превръща във все по-значим и актуален проблем на нашето съвремие, 

с който се сблъскват демократичните общества. Докладът разглежда салафитския 

джихадизъм като инструмент за подмяна на съществуващата система на международни 

отношения и за икономическа дестабилизация на страните-мишени. 

Основната цел на изследването е да обоснове необходимостта от разширяване на 

обхвата на правомощията на службите за сигурност, като им се предостави възможност 

за по-голяма оперативна самостоятелност по отношение на противодействието на 

тероризма и мониторинга на асиметричните заплахи. Подобна инициатива следва да 

допринесе за премахване на причините, които пораждат противоправното явление, и 

условията, благоприятстващи неговото развитие. 
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Обект на изследването са последиците от процеса на ислямистка радикализация, 

провеждана от терористичните организации „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“, които 

разширяват своята мобилност в Европа. Представителите на салафитското течение на 

исляма следват крайните фундаменталистки разбирания за прилагане на шариата. 

Основната им цел е създаване на общоислямски „халифат“, който да се простира от 

Близкия изток до континентите Африка, Европа и Азия. 

Предмет на изследването са общите черти в методиката на „Ал Кайда“ и 

„Ислямска държава“ за утвърждаване на глобален „халифат“. Радикализацията се 

осъществява на принципа на реципрочност на контакта чрез прилагането на 

стратегията „tebliğ (послание) – cemaat (общност) – jihad (борба)“. Тероризмът е вид 

комуникация, при която чрез изпращането на послание, се ангажира поведението на 

конкретна общност. Членовете на тази общност приемат свещената война като личен 

дълг („фард `айн“)
2
 на всеки мюсюлманин. 

Методологията на изследването включва разузнавателен анализ на откритите 

източници, мрежов анализ, логически познавателни методи и проучване на първични 

източници като статии и изявления в официални новинарски източници като Inspire, 

Dabiq, Rumiyah, As-Sahab и Amaq News Agency.  

Според Пиер Лакост, бивш директор на френското външно разузнаване DGSE, 

терористите съзнателно използват средствата за масова информация
3
, за да придадат 

публичност на своите акции, да всеят страх сред населението и да внушат 

непредсказуемост на последващите си действия. 

 

Тънката червена линия „терорист-борец за свобода“ 

 

Кога алтруизмът и борбата за свобода и независимост се превръщат в дейност с 

деструктивно материално и психологическо измерение, наречена тероризъм? 

Ако си припомним житейския път на едни от най-известните терористи, ще 

останем с противоречивото мнение, че в един момент от своето битие те са били борци 

за справедлива кауза. Пътят на лидерите преминава през идеализъм, месиански 

подбуди, религиозен догматизъм, и завършва с монопол върху разбиранията за морал и 

крах на психическите атрибути на разума. 

 

Пряката демокрация и правото на самоопределяне 

 

Въпреки че основен предмет на настоящия труд е дейността на салафитско-

джихадистките терористични организации, считам, че анализът на последиците от 

                                                           
2
 Heller, Sam. Rightsizing the Transnational Jihadist Threat. International Crisis Group, 12.12.2018. [online] 

available at: https://www.crisisgroup.org/global/rightsizing-transnational-jihadist-threat/ 
3
 Лакост, П. Мафиите срещу демокрацията. Велико Търново: Абагар, 1995, с. 127. ISBN 9544272070. 



143 

борбата за демократична автономия на част от народите в Близкия изток, по-конкретно 

кюрдското население, има своето място в доклада. 

Официално учредената на 27 ноември 1978 г. и провъзгласена в някои държави 

за терористична организация, Работническата партия на Кюрдистан (ПКК) декларира 

по категоричен начин желанието за право на самоопределяне на кюрдския народ в 

собствените му територии и основаване на собствена държава. Стремежът на кюрдите 

за постигане на автономна държавност е съпроводен от непрестанни военни конфликти 

с турската власт, датиращи още от времето на Османската империя
4
. Организацията 

поддържа позицията си чрез революционни действия, противостоящи на влиянието на 

чужди държави. Членовете на ПКК считат, че легитимните начини за организиране на 

национално движение за утвърждаване на кюрдската идентичност са изчерпани. 

Според тях липсата на правни механизми поставя пред тяхното полезрение единствено 

възможността за създаване на ново кюрдско общество чрез използване на военни 

прийоми и народно въстание. 

Следва да си зададем въпроса дали възприемайки демократичните принципи, 

които дават израз на правото на водене на война по политически или идеологически 

подбуди, представени като борба за свобода и независимост, не легитимира 

терористичната кауза. 

 

Модернизация срещу традиция 

 

Принципите за водене на война са обвързани със строги традиции и успяват да 

запазят първичност въпреки хода на историята и устоите на времето. Пътят към 

модернизация в тероризма е дълъг, но бързо извървян. Въпреки опита на „Ал Кайда“ да 

възстанови това, което нейните членове смятат за прославено минало, и да избегне 

опасностите от модернизация, глобализация и демократизация, които заплашват да 

нарушат утвърждаваните в продължение на години традиции за водене на военни 

действия, терористичната организация много бързо възприема достиженията на 

технологичния прогрес. 

Този път към модернизация се наблюдава най-вече в процеса на набиране на 

бъдещи терористи и съмишленици. С цел запазване на контрола върху окупираните 

територии и разширяване на териториалния обхват на действие на терористичните 

клетки и тяхната мобилност, лидерите са разработили дългосрочна идеологическа 

програма, основаваща се на използване на традиционни и виртуални средства за масова 

осведоменост. Това технологично осъвременяване на терористичната дейност позволи 

на ислямските държавни провинции и мрежи да споделят информация на големи 

разстояния, както и да обменят тактики помежду си. 

                                                           
4
 Първанов, И. Енциклопедия на тероризма. София: Милениум, 2020, с. 242. ISBN 978-954-515-491-1. 
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„Ислямска държава“ е създала „виртуален халифат“ в различни държави и 

континенти, ръководейки бойците си чрез криптирани комуникации през социални 

приложения. Пример за подобна виртуална платформа е приложението „Фаджр ал-

Башаир“ („Зората на добрите новини“)
5
, която се използва от терористите за водене на 

пропаганда, набиране на средства за финансиране, разпространение на радикални 

послания и привличане на чуждестранни терористични бойци. 

 

Култът към личността на Абу Бакр ал-Багдади 

 

Рожденото му име е Ибрахим Али ал Бадри, но за света е по-известен като Абу 

Бакр ал-Багдади. Известен още с прозвището Абу Дуа
6
, терорист № 1 в света, със 

своите проницателност и пресметливост, успя да създаде своя държава, която си 

постави за цел да се противопостави на развиващата се в Европа демокрация. 

„Ислямска държава“ се разрасна не само по територия, но придоби и виртуални 

непространствени измерения. Тя се отличава със своя собствена политико-правна 

система, в която обаче философията на управление само формално оприличава идеите 

на Жан-Жак Русо за обществения договор. 

Багдади се доказа като умел лидер, способен да привлича множество чужди 

граждани, включително европейци, които да се присъединят към фронтовете на 

сунитската терористична джихадистка групировка в Близкия изток. Управлението му 

като „халиф“ го утвърди като безспорен доайен в областта на тероризма с изтънчен 

религиозен авторитет. Лидерът успя да създаде широко мащабна транснационална 

вербовъчна мрежа посредством налагането на „виртуален халифат“. ИДИЛ придоби 

глобални мащаби, основавайки дейността си не само на религиозни подбуди, но и 

боравейки умело с политическите инструменти на манипулация на шариатски текстове 

и издаване на фетви с цел популяризиране на салафитско-джихадистката идеология.  

Смъртта на ал-Багдади вероятно ще отслаби мрежата за командване и контрол на 

„Ислямска държава“ и ще принуди част от нейните филиали да утвърдят своята 

независимост. Някои от тях вероятно ще насочат дейността си към участие в локални 

конфликти и военни действия, от които са били част преди обединението им от ал Бадри. 

 

Терористични клетъчни мрежи 

 

Необходими са значителни разузнавателни усилия, за да се събере 

необходимото количество данни, които впоследствие да бъдат пречупени през 

призмата на последователната интерпретация и анализ, за да бъде създадена цялостна 

картина на дейността на изследваните терористични формации. Аналитичните 

                                                           
5
 Халаф, М. Фауда. Колапсът на Близкия изток. София: Вакон, 2019, с. 127. ISBN 978-619-7300-86-4. 

6
 Чуков, В. ДАЕШ. (Не)Ислямска държава. София: Изток-Запад, 2016, с. 89. ISBN 978-619-152-859-2. 
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инструменти, използвани от разузнавателните служби, имат безспорна роля в 

изследването на йерархичната структура и взаимосвързаност на елементите в 

терористичната мрежа.  

На оперативно ниво подобни престъпни структури действат под 

организационната форма на клетъчни мрежи, с цел запазване на конспиративност и 

осигуряване на оперативна сигурност. Клетъчните мрежи се различават от 

традиционните организационни форми по това, че те заменят йерархичната структура и 

веригата на командване с набори от квазинезависими клетки, с разпределени 

ръководни функции на лидерите от средното командване. В тези мрежи клетките често 

са малки по мащаб, с висока степен на независимост една от друга, и са разпределени 

географски на стратегически позиции.  

Всяка клетка е функционално самодостатъчна и е в състояние да изпълнява 

задачи независимо от другите. Клетките са свободно свързани помежду си, с цел бърз и 

качествен обмен на информация и ресурси. Информацията се разпространява по 

веригата на базата на принципа „необходимост да се знае“. Подобна организационна 

структурираност допринася за обезпечаване на продължителното съществуване на 

терористичните организации, поради факта, че отстраняването на отделна клетка от 

системата обикновено не нанася трайни вреди и не представлява заплаха за 

разконспириране на цялостната организация.  

Типичен пример за подобна организационна структура от децентрализиран тип 

са изградените мрежи на „Ислямска държава“ в Йемен, Египет, Ливан, Афганистан, 

Нигерия, Сомалия и др.  

Тъй като клетките имат различен териториален обхват и дори са разположени на 

различни континенти се налага те да комуникират чрез електронни средства за свръзка. 

Можем да ги дефинираме като основни активни единици за изпълнение на 

непосредствени задачи, които реализират стратегическите цели на терористичната 

организация. Клетъчната мрежа, която е част от сплотена мащабна структура, е пример 

за мрежова топология, представляваща съчетание между ефективност и сигурност. 

 

Обучението – в основата на успеха 

 

Терористичните структури са оценили, че в основата на успеха на атаките им 

стои задълбоченото и професионално обучение на техните членове. Тренировъчните 

лагери имат ключова роля в успешното реализиране на оперативната дейност на 

терористичните групировки. Създадените през 90-те години лагери на „Ал Кайда“ в 

Пакистан и Афганистан се превърнаха в основно ядро на организацията, което 

осигурява материална и физическа инфраструктура, необходима за подпомагане на 

процеса на индоктринация и обучение на нововербувани членове. По своята същност 

обучението се изразява в утвърдена интензивна програма, включваща обща бойна 
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подготовка, както и задължителна теоретична част с религиозна и идеологическа 

насоченост. В лагерите новобранците се обучават да водят партизанска война, да 

боравят с широка гама от оръжия, да създават самоделни взривни устройства, да 

подправят документи. В тези образователни центрове за подготовка се изучават в 

детайли основите на тактиката на водене на война. Подобряването на качеството на 

подготовка и надграждането на методиката на обучение на бъдещите бойци допринася 

за постигането на стратегическите цели на тероризма в дългосрочен план. 

Моделът на действие на развити терористични организации като „Ал Кайда“ и 

„Ислямска държава“ показва, че в рамките на специалното обучение, осъществявано на 

територията на техните лагери в различни точни на света, новобранците се обучават да 

провеждат онлайн пропаганда, да влияят на информационните потоци, включително 

чрез умишлено създаване на дезинформационни материали, както и да боравят умело с 

методите на психологическата война.  

В интервю пред БНР на 16 януари 2015 г. бившият френския посланик в 

Република България, Ксавие Лапер дьо Кабан, споделя, че европейците, които се 

присъединяват към редиците на ИДИЛ, са обучавани на териториите на Сирия или 

Ирак, с цел впоследствие да се върнат в Европа, за да извършват подривна дейност. 

Тази тенденция поражда необходимостта от провеждане на активна разузнавателна 

дейност, насочена към нарушаване на структурата на терористичните клетки, 

внедряване на служители под прикритие и осъществяване на вербовъчно въздействие 

върху членовете на престъпните формирования. 

 

Войната с далечния враг 

 

Една от основните стратегически цели на „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“ е 

победата им във войната с близкия и далечния враг. Далечният враг безспорно се явява 

Западът със своите демократични и съвременни светски разбирания. Близкият враг в 

лицето на отстъпническите ислямски режими, които се противопоставят на идеите на 

двете терористични  организации, поражда множество спорове между лидерите 

относно дългосрочната стратегия на управление на групировките. Пример за подобен 

разрив в отношенията на лидерите бе разногласието между Осама бин Ладен и Айман 

ал Зауахири. Бин Ладен счита, че атаките на „Ал Кайда“ следва да бъдат съсредоточени 

върху далечния враг. Според него фокусът върху Запада е централен компонент на 

глобалната джихадистка мисия и идентичност на организацията. Ал Зауахири пък 

смята, че атаката на местни цели и елиминирането на отстъпнически мюсюлмански 

режими трябва да бъдат приоритетни. 

Европа не остана незасегната от дългата ръка на „Ал Кайда“ и „Ислямска 

държава“. Поведението на ИДИЛ бе насочено към формиране на глобална криза, 

погазване на демократичните устои на съвременните държави и отслабване на 
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западните икономики. Терористичните атаки във Франция, Германия и Белгия целяха 

не само всяване на смут и страх след населението, но и имаха за задача да докажат 

върховенството на „халифата“. „Ислямска държава“ насочи мощния си виртуален и 

физически арсенал към Европа, демонстрирайки разширяване на териториалния обхват 

на действие на терористичните си клетки. Създадената среда на несигурност и 

промените в състоянието на икономическите отрасли оказа влияние и върху процента 

на чуждестранни инвестиции. Влошеното общо състояние на националната сигурност в 

засегнатите държави породи необходимостта от предприемане на мерки за повишаване 

на защитата на държавните граници, както и усъвършенстване на идентификационните 

системи за сигурност и системите за ранно предизвестяване относно потенциални 

асиметрични заплахи. 

Именно реализираните от джихадисти атаки на територията на Европа 

обусловиха потребността от повишаване на броя на научно-изследователските 

материали по линия на противодействието на тероризма. Научните изследвания стават 

все по-задълбочени по своята същност и имат принос за по-лесното идентифициране на 

признаци за привличане към терористичната кауза на европейски младежи. В тази 

насока, в Европа, се откроиха по категоричен начин две основни групи джихадисти. 

Първата обхваща т.нар. класически джихадисти, които вече са формирали своите 

убеждения. Тази група лица се ползва с преимущество в процеса на планиране на 

атаките, тъй като джихадистите имат вече придобит боен опит в хода на тяхното 

участие в редица конфликти и военни действия. Втората категория терористи обхваща 

т.нар. „вълци единаци“. „Вълците единаци“ затвърждават радикалните си възгледи най-

често по време на престоя си в различни пенитенциарни институции /затвора „Бука“ и 

т.н./ и лагери от военен тип. Те не притежават опит, придобит от участие в размирици и 

бойни действия, за разлика от класическите джихадисти.  

Известен представител на „вълците единаци“ е френският джихадист Мехди 

Немуш. На 24 май 2014 г. Немуш открива стрелба с автомат в Еврейския музей в Брюксел. 

По време на атентата той убива четирима души. Не е заловен на мястото на 

терористичната атака, а е задържан шест дни по-късно във Франция. При извършен обиск 

на обитаваното от него жилище правоохранителните органи са открили автомат 

Калашников, който е увит в знаме на ИДИЛ. В хода на извършените експертизи е 

доказано, че това е оръжието, с което е извършена терористичната атака. Съгласно 

издадената от углавния съд в Брюксел присъда на 7 март 2019 г. Немуш е признат за 

виновен за убийство с терористичен характер на четирима души и е осъден на доживотен 

затвор
7
. Посоченият случай е важен за изследователите поради спецификата, че това е 

първият атентат в Европа, който е осъществен от завърнал се от Сирия европейски 

                                                           
7
 Белгийски съд осъди на доживотен затвор френския джихадист Мехди Немуш. ТВ Европа, 12.03.2019. 

[онлайн] достъпно на: https://www.tvevropa.com/2019/03/belgijski-sad-osadi-na-dozhivoten-zatvor-frenskiya-

dzhihadist-mehdi-nemush/ 
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джихадист „вълк единак“. По оперативни данни, в Сирия, Немуш е воювал на страната на 

„Ислямска държава“. Същият е бил активен боец в редиците на терористичната 

организация и по време на престоя си там е похитил двама френски журналисти. 

 

Тероризмът като послание към службите за сигурност 

 

Непрекъснатото изследване на тенденциите в областта на тероризма, изразяващо 

се в детайлно изучаване на силните и уязвими черти на утвърдените и новосъздадените 

терористичните структури, е неотменна част от борбата с това противоправно и 

антисоциално явление, придобило глобален характер. Противодействието на тази 

форма на подривна дейност включва законодателни мерки, публични мерки с 

дипломатичен характер, част от които са формите на международно сътрудничество
8
 

между компетентните служби за сигурност, както и мерки от секретен характер. 

Ролята на научно-техническия прогрес и достиженията в областта на 

информационните технологии способстват за пълноценното и ефективно пресичане на 

нововъзникващите форми на тероризъм. Подобряването на компютърната обработка на 

данни, текущия мониторинг на електронни комуникации по предварително зададени 

критерии и анализът на пропагандни материали от страна на антитерористичните звена, 

имат превантивна роля по отношение на резултатното провеждане на специални операции 

с цел разконспириране на планирани терористични атаки. Прецизното следене на обмена 

на информация между членовете на клетките и стратегическото прекъсване на 

комуникационните вериги между тях допринася за навременното идентифициране на 

потенциални асиметрични заплахи за националната и регионалната сигурност. 

Изключително успешно реализиран пример за надзорен инструмент, който 

свързва пряко демократичната общност и правоохранителните органи, е програмата 

“iWatch”
9
. Програмата е пряка точка за контакт и израз на гражданска договореност с 

Полицейското управление на Лос Анджелис, САЩ.  Платформата има за цел да 

повиши нивото на осведоменост на обществеността по отношение на признаци на 

поведение и действия, които могат да имат връзка с терористична дейност. Тя има 

ключова роля за дейността по превенция и пресичане на терористични прояви. 

 

Заключение 

 

Процесът на индоктринация в тероризма следва развитието на съвременните 

технологии и глобализацията. Най-значимият противник за салафитските джихадисти 

                                                           
8
 Петрова, С. Какво се крие под плаща и кинжала? Информация, разузнаване и служби за сигурност. 

Смолян: Марти-Дени Груп, 2020, с. 68 – 69. ISBN 978-619-7207-19-4. 
9
 Official Site of The Los Angeles Police Department, iWatchLA. [online] available at: 

https://www.lapdonline.org/iwatchla/ 
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остава Западът. Многобройни статии и пропагандни материали, публикувани в Inspire, 

Dabiq и Rumiyah, както и изявления в официални новинарски източници като медиите 

As-Sahab на „Ал Кайда“ и Amaq News Agency на „Ислямска държава“, биват използвани за 

привличане на бойци, които да се влеят в редиците на терористичните формации. 

Първичните източници като статии, изявления и вътрешни меморандуми на официални 

представители на терористичните организации, заклеймяват Запада като корумпиран и 

неморален. Според тях неговите светски либерални общества грубо погазват шариата с 

действията си. 

Нарастването на броя на терористичните атаки в световен мащаб, свързани с 

увеличаване на жертвите, обектите на засягане и разширяване на териториалния обхват 

на действие, предопределя ролята на компетентните служби за сигурност по отношение 

на наблюдението и контрола върху оръжейната индустрия, логистичните мрежи и 

комуникационните системи. Динамично променящата се среда за сигурност в Европа 

поражда необходимостта от разработване на нови подходи в борбата с тероризма. 

Представените съждения следва да насочат вниманието на службите за сигурност 

към повишаване на нивото на взаимодействие със законодателните органи с цел дискусия 

и обмяна на опит, които да допринесат за създаването на правни инструменти, насочени 

към засилване на контрола върху продажбата, употребата и лицензионните дейности, 

свързани с огнестрелни и неогнестрелни оръжия, изделията и технологиите с възможна 

двойна употреба, както и финансирането на терористичната дейност.  

Цифровата обработка на информация, придобита чрез разузнавателни способи и 

методи, както и използването на математически модели за мрежов анализ, ще 

допринесат за идентифициране на извършвана вербовъчна дейност в социалните мрежи 

и платформи.  

Тенденциите за разрастване на мащабите на кибертероризма обуславят 

необходимостта от повишаване на мониторинга на онлайн кореспонденции от рисков 

характер, както и за създаване и експлоатиране на защитни киберинструменти за 

противодействие на умишлено засягане на комуникационните и информационни 

ресурси. Това от своя страна изисква създаването на нов законодателен и тактически 

инструментариум за адекватно противодействие на вече утвърдените и на 

нововъзникващите форми на терористичната дейност. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА РАЗЛИЧНИ 

АРТИЛЕРИЙСКИ СИСТЕМИ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

СЪС СИСТЕМАТА ЗА КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ JCATS 

 

капитан Атанас Костадинов 

 

 

Анотация: Eфективността и ефикасността на артилерийските системи се 

определя от поразяващото действие на въоръжението им, бойните им свойства и 

характеристики. Когато правим анализ на свойствата и характериските, които 

определят бойните възможности на дадена артилерийска ситема, стигаме до извода, 

че „огневата мощ“, „мобилността“ „устойчивостта“ и „приложимостта“ се 

явяват нейни основни бойни характеристики. Независимо, че предназначението на 

всички артилерийски системи е едно и също, те имат различни конструктивни, огневи 

и маневрени възможности, чрез които намират различно приложение в сражението. 

Ключови думи: ефективност, ефикасност, скорост, време, точност, 

маршрут, огнева позиция, фронт, самоходна батарея 2 С1 „Гвоздика“, буксирна 

батарея с оръдие-гаубица Д-20. 

 

 

 

За времето от 12 до 16.07.2021 г., на основание заповед № СИ 29-РД02-

346/07.06.2021 г. на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“, се проведе 

научен експеримент, на системата за компютърни симулации JCATS , за 

разработване на дипломна работа на тема „Съвременни проблеми в борбата за 

завоюване на огнево превъзходство“. 

Целта на провеждането на даденото изследване е да се направи сравнителен 

анализ на ефективността на различни артилерийски системи в борбата за завоюване 

и удържане на огнево превъзходство. Поради тази причина са сравнени бойните 

характеристика и възможности на буксирните и самоходните артилерийски ситеми с 

помощта на системата за компютърни симулации JCATS, които са поставени при 

едни и същи условия на бойното поле. 

Като мястото за работа е определен „Център за дистанционно обучение и 

компютърни симулации“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ поради наличието на 

симулационна система. 

За нуждите на експеримента са използвани картни листове: 3680-I БОТЕВГРАД, 

3680-II ВАКАРЕЛ, 3680-III ЕЛИН ПЕЛИН и 3680-IV БУХОВО, заложени в ситемата 
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JCATS. Провеждането на изследването дава отговор за достоверността на данните, 

получени чрез системата JCATS. 

За целта са решени следните примери: 

Пример 1: Да се извърши сравнителен анализ на скоростта и времето за заемане 

на дадена огнева позиция между буксирната артилерия и самоходната артилерия. 

За целта е използвана буксирна батарея с оръдие-гаубица Д-20 и самоходна 

батарея 2 С1 „Гвоздика“. Избран е един и същ изходен пункт за двете батареи и е 

зададен в системата JCATS маршрут за предвижване и заемане на дадена временна 

огнева позиция (координати на позицията по допълнително решение) и изпълнение на 

поставена задача. Свалени са данните от системата за времето за заемане на огневата 

позиция (скорост на придвижване, време на марша), направен е сравнителен анализ и 

са обобщени резултатите. При необходимост експериментът бива повторен. Направени 

са изводи, коя е по-ефективната артилерийска система при дадените критерии „скорост 

и време“. Свалени са снимки от програмата на ключови моменти от изследването на 

дадените критерии. 

 

Изследване на самоходна батарея 2 С1 „Гвоздика“ 

Експериментът е започнат със самоходна батарея 2 С1 „Гвоздика“. Избран е 

произволен изходен пункт (22103490) и огнева позиция (24703290), намиращи се на 

разстояние 5663 м. Маршрутът е изобразен на фиг.1 от системата за компютърни 

симулации JCATS. 

 

 

 

Фиг. 1. Маршрут на самоходна батарея 2 С1 „Гвоздика“ 
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Планираният фронт за разполагане при достигане и заемане на планираната огнева 

позиция (24703290) е с дължина 850 метра (фиг. 2). Разполагането на самоходна батарея 

2 С1 „Гвоздика“ на този фронт предразполага за максималното и точно управление на 

насочването на самоходните гаубици от автоматизираната система за управление на огъня 

„Вулкан“. Бойният ред е програмиран да бъде в линия с максимално разстояние между 

самоходните гаубици от 150 метра и максимална скорост на марша 60 км/ч. 

 

 

 

Фиг. 2. Фронт на самоходна батарея 2 С1 „Гвоздика“ 

 

При стартиране на симулацията се получава, че самоходна батарея с 2 С1 

„Гвоздика“ изминава зададения маршрут и заема огневата позиция за 13 (тринадесет) 

минути и 16 (шестнадесет) секунди. Минималната скорост по време на марша 

eзасечена Vmin  = 17,5 km/h в най-пресечения участък от маршрута, средна скорост Vср 

= 21km/h и максимална скорост Vmax =59 km/h. 

 

Изследване на буксирна батарея с оръдие-гаубица Д-20 

 

Същият експеримент е проведен и с буксирна батарея с оръдие-гаубица Д-20, 

като са заложени в програмата JCATS, абсолютно същите параметри, както и при 

самоходната батарея 2 С1 „Гвоздика“. 

Изходен пункт (22103490) и огнева позиция (24703290), намиращи се на 

разстояние 5663 м. (фиг. 3). 
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Фиг. 3. Маршрут на боксирна батарея с оръдие-гаубица Д-20 

 

Планираният фронт за разполагане при достигане и заемане на планираната 

огнева позиция (24703290) е с дължина 850 метра с максимално разстояние между 

гаубиците 150 метра (фиг. 4). 

 

 

 

Фиг. 4. Фронт на буксирна батарея с оръдие-гаубица Д-20 

 

При стартиране на симулацията се получава, че буксирната батарея Д-20 изминава 

зададения маршрут за 12 (дванадест) минути и 38 (тридесет и осем) секунди. Минималната 

скорост по време на марша e засечена Vmin = 17,6 km/h в най-пресечения участък от 

маршрута, средна скорост Vср = 23km/h и максимална скорост Vmax = 60 km/h. 
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Изводи от експеримент №1 

Времето, за което буксирната батарея Д-20 изминава маршрута и заема огневата 

позиция е с 38 (тридесет и осем) секунди по-малко от това на самоходната батарея 2 С1 

„Гвоздика“., което не представлява достоверен резултат. 

Това показва, че програмата за компютърни симулации JCATS, не е подходяща 

за провеждането на експерименти от подобен тип симулации. 

Пример 2: Да се извърши сравнителен анализ на точността и ефективността за 

поразяване на целите между буксирната артилерия и самоходната артилерия. 

Изпълнена е огнева задача по противникова буксирна батарея оръдие-гаубица Д-20 

и са свалени от системата данните за нанесените поражения. Направени са снимки на 

пораженията. Изведени са данните за брой използвани боеприпаси за изпъление на 

задачата, брой залпове и постигане на съответната точност на двете артилерийски 

батареи. При необходимост експериментът е повторен. Направени са съответните 

изводи, коя е по ефективната артилерийска система на основа критерия „точност и 

ефективност“ при изпълнение на дадената огнева задача. 

 

Изследване на самоходна батарея 2 С1 „Гвоздика“ 

 

След като е заела неподготвена огнева позиция (24703290) в експеримент №1, 

самоходната батарея 2 С1 „Гвоздика“ започва контрабатарейна борба по буксирна 

батарея на противника Д-20 (30503450), като съсредоточава усилията си по единия 

взвод на батареята (фиг. 5). 

 

 

 

Фиг. 5. Стрелба със самоходната батарея 2 С1 „Гвоздика“ 
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Разходът на снаряди по дадената цел е 96, като резултатът е унищожени 2 (два) 

разчета на противниковата батарея, а времето за изпълнение на огневата задача е 11 

(единадесет) минути и 52 (петдесет и две) секунди (фиг. 6). 

 

 

 

Фиг. 6. Нанесени поражения със самоходната батарея 2 С1 „Гвоздика“ 

 

Изследване на боксирна батарея с оръдие-гаубица Д-20 

 

След като е заела неподготвена огнева позиция (24703290) в експеримент №1 

буксирната батарея с оръдие-гаубица Д-20 започва контрабатарейна борба по боксирна 

батарея на противника Д-20 (30503450), като съсредоточава усилията си по единия 

взвод на батареята (фиг. 7). 

 

 

 

Фиг. 7. Стрелба с буксирната батарея с оръдие-гаубица Д-20 

 



156 

Разходът на снаряди по дадената задача е 96, като резултатът е поразяване на 1 

(един) разчет на противниковата батарея, а времето за изпълнение на огневата задача е 

20 (двадесет) минути (фиг. 8). 

 

 
 

Фиг. 8. Нанесени поражения с боксирната батарея с оръдие-гаубица Д-20 

 

Изводи от експеримент № 2 

С този експеримент се доказва по-голямата ефективност на стрелбата на 

самоходната батарея 2 С1 „Гвоздика“ срещу буксирната батарея Д-20. По-голямата 

точност и по-малкото време за изпълнение на задачата се дължат на автоматизираната 

система за управление на огъня „Вулкан“. 

Най-важният фактор за постигане на целите на операциите, водени с обикновенни 

средства, са надеждната огнева поддръжка, завоюването и непрекъснатото удържане на 

огневото превъзходство над противника при всякъкви условия на обстановката и решаване 

на произтичащите проблеми. Съществува голямо разнообразие от артилерийски системи с 

различни тактико-технически характеристики, като те в най-голяма степен изразяват 

бойните им възможности за решаване на определени задачи. Предимствата на 

самоходните артилерийски системи над буксирните са ясно изразени в множеството 

конфликти и бойни действия, в които са участвали. 

Резултатите от това изследване ни показват, че системата за компютърни 

симулации JCATS, не предоставя с пълна точност и правомерност данните от 

сравнителният анализ между двете системи, oт което се прави извод, че тя не е 

подходяща за провеждането на такъв тип симулации. 

–––––––––––––––– 

Енев, Е. Моделиране на бойните действия и конфликти със системата JCATS - 

учебно методическо пособие. София: В. А. „Г. С. Раковски“. 

Теоретични основи на артилерийската стрелба. София, Министерство на 

отбраната, 1996. 

Теория на стрелбата в земната артилерия. София: Държавно военно издателство, 

1968.
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РОЛЯ И МЯСТО НА ОРГАНИТЕ ЗА КОМАНДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

НА БАТАЛЬОНА ЗА ЯХБЗ В ОПЕРАЦИИ НА СУХОПЪТНИЯ КОМПОНЕНТ 

 

капитан Борис Янакиев 

 

 

Анотация: Съвременните схващания на страните, разполагащи с 

възможности за производство и употреба на ОМУ и развитието на новите 

технологии, увеличават риска от неговото разпространение, било то целенасочено 

или не, с което нараства и възможността то да бъде използвано във въоръжени 

конфликти за постигане на стратегически и оперативно-тактически задачи. Всичко 

това насочва вниманието към съществуващия реален риск от възникване на сложна 

ЯХБ обстановка в зоната на отбранителната операция, провеждана от Сухопътния 

компонент и необходимостта от използване на формированията за ЯХБЗ и Е за 

осигуряване на ориентирана към съвременните заплахи защита. 

Във връзка с възможността от използване на формированията за ЯХБЗ и Е за 

осигуряване на адекватна защита от оръжия за масово поразяване, в доклада са 

отразени ролята и мястото на техните органите за командване и управление при 

участие в операции на Сухопътния компонент. 

Ключови думи: командване, управление, изисквания, планиране, организиране. 

 

 

 

Актуалността на темата се проявява в нуждата от разкриване на ролята и мястото на 

органите за командване и управление (КУ) и техните намалени възможности при 

планирането, организирането и осигуряването на адекватна ядрена, химическа и 

бактериологична защита (ЯХБЗ) на частите и съединенията на Сухопътния компонент (СК). 

Докладът е синтезиран в три части – разкриване на същността, съдържанието и 

изискванията към управлението на батальона за ЯХБЗ и Е, последвано от представяне 

на организацията на управлението на неговите подразделения и осъществяне на 

управлението. 

Системата за командване и управление на бЯХБЗ и Е представлява част от 

системата за командване и управление на СК, която обхваща управленските кадри, 

инфраструктурата, оборудването и стандартните оперативни процедури. Сборът от тези 

елементи осигурява реализиране на процесите по командване и управление от 

командира и щаба на батальона. 
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1. Същност, съдържание и изисквания към управлението 

на батальона за ЯХБЗ и Е 

 

Същността на управлението се заключава в непрекъснатата и целенасочена 

дейност на органите за командване и управление по подготовката и изпълнението на 

заповяданите задачи. 

Управлението на бЯХБЗ и Е обхваща изпълняваните от командира и шаба 

дейности по планиране, организиране и координиране на подготовката и бойното 

използване на подчинените формирования с цел поддържане на постоянна бойна 

готовност за успешното изпълнение на заповяданите задачи по ЯХБЗ, КИП и 

логистично осигуряване (ЛО) в срок и при различни условия на обстановката. 

За ефективно изпълнение на своето предназначение командването и 

управлението на бЯХБЗ и Е трябва да отговаря на определени оперативнотактически 

изисквания, наложени от съвременните условия, в които се провежда една операция, 

както следва
1
: 

 Устойчивост – изразява се в запазване на способността на командването и 

щаба на бЯХБЗ и Е да поддържат управлението на подчинените подразделения при 

промяна в оперативнотактическата обстановка. За постигане на устойчивост при 

подготовката за участие и в хода на отбранителна операция на СК, бЯХБЗ и Е развръща 

мрежа от пунктове; осъществява подготовка и поддръжка на КИС; прилага защитни 

мерки срещу използваните от противостоящите сили (ПС) конвенционални средства за 

поразяване и оръжия за масово унищожение (ОМУ); повишава устойчивостта на КИС, 

чрез провеждане на мероприятия по радиоелектронна защита. 

 Оперативност – характеризира способността на командването и щаба на 

бЯХБЗ и Е за изпълнение на дейностите по КУ, с което да се осигури планирането, 

организирането, подготовката и изпълнението на поставените задачи по ЯХБЗ на СК 

спазвайки заповяданите срокове. Оперативността на КУ на батальона, зависи както от 

цялостната създадената организация в командването и щаба, така и от индивидуалните 

знания, умения, опит и навиците на изграждащия ги личен състав; 

 Непрекъснатост – неизменно е свързана с устойчивостта на КУ, която се 

заключава в постигане на непрекъсната работа на командването и щаба на бЯХБЗ и Е 

по управление на подразделенията, при подготовката и в хода на провежданата от СК 

отбранителна операция, което зависи изцяло от условията на обстановката, 

произтичащи от нея; 

 Скритост – изразява се в провеждане на мероприятия и използване на 

средства за възпрепятстване усилията на ПС за разкриване на системата за КУ и 

                                                           
1
 Тактика на химически войски, Военно издателство, 1990; 
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действията на подразделенията на бЯХБЗ и Е. Основни мероприятия, провеждани от 

бЯХБЗ и Е за постигане на скритост на командването и управлението са oграничаване 

разпространението и достъпа на личния състав до чувствителна информация; 

използване на средства за засекретяване на информацията; използване на 

кодоразговорни таблици, позивни и сигнали за скрито управление на подразделенията; 

За пълното покриване на тези изисквания, е необходимо организацията на 

органите за КУ да позволява качествено и пълно изпълнение на възложените им 

задължения при наличието на външни и вътрешни въздействия. 

 

2. Организация на управление на подразделенията на батальона за ЯХБЗ и Е 

 

При участие в отбранителна операция на СК, взетото решение от командира на 

бЯХБЗ и Е представлява фундамента, на който се крепи и организира управлението. 

Успешно изпълнение на заповяданите задачи по ЯХБЗ се постига чрез създадената от 

НЩ организация на подготовката и използването на подразделенията. Наравно с нея 

НЩ организира изпълнението на необходимите мероприятия за осигуряване 

управлението на подразделенията, които обхващат организиране дейността на 

отделенията в щаба; развръщане и организиране на дейността на КНП на батальона; 

прогнозиране, оценка и анализ на цялостната обстановката; планиране на задачите на 

подчинените подразделения; планиране на дейности, по осигуряване на защита на КНП 

и КИС и скрито управление на подразделенията. 

За ефективно функциониране на системата за КУ на бЯХБЗ и Е, изграждащите я 

елементите трябва да са функционално свързани и с готовност за работа по всяко време 

на денонощието, като нейните изграждащи елементи са
2
 органите за КУ и местата, от 

които осъществяват управлението; обектите на управление; средствата за управление и 

системата за получаване/предаване и обработване на данни/информация за оперативно-

тактическата обстановка. 

Най-общо органите за командване и управление са управленски кадри, които са 

част от щатния личен състав на бЯХБЗ и Е, притежаващи функционални задължения по 

управлението на подчинените подразделения и планиране/организиране изпълнението 

на заповяданите задачи. Те осъществяват КУ на батальона от развърнати в заповядания 

РБИ в полосата за отбрана на СК система от пунктове (КНП, ЗКНП и ПУЛО). 

Постовете трябва да са подвижни и с оборудвани работни места, средства за 

автоматизация и КИС, с което се осигуряват всички необходими условия за 

реализиране на изискванията към КУ.  

При подготовката и в хода на провежданата от СК отбранителна операция, от 

КНП се осъществява основното КУ на бЯХБЗ и Е. Мястото за неговото развръщане е 

                                                           
2
 Енев, Е. Теория на управление на войските, Курс лекции. София: ВА „Г. С. Раковски“, 2019. 
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съгласно получените от щаба на СК документи за провеждане на отбранителната 

операция (план, концепция или заповед), като същото се оборудва съгласно 

изискванията. На КНП се разполагат командирът, началникът на щаба и по-голямата 

част от личния състав, изграждащ командването и щаба, като се предава едно 

отделение за оценка на ЯХБ обстановката от рОАК. 

При необходимост и в зависимост от заповяданите задачи за изпълнение от 

БЯХБЗ и Е, условията за провеждане на отбранителната операция, нивото на заплаха и 

оценения риск, по решение на КБ може да се развърне ЗКНП, като неговото оборудване 

трябва да е идентично с това на КНП. Неговата основна функция е да поеме КУ на 

батальона при необходимост от преместване, нарушаване на комуникациите или 

излизане от строя на КНП, като в същото време може да решава и други задачи по 

разпореждане на КБ. При възникване на една от горепосочените ситуации ЗКНП 

започва да играе ролята на КНП, а КНП изпълнява функциите на ЗКНП до неговото 

пълно възстановяване или преместване. 

От ПУЛО се осъществява управлението на логистичното осигуряване на 

батальона. При необходимост и когато ЗКНП не е развърнато, при възникване на една 

от посочените ситуации, КУ на батальона може да се поеме и от ПУЛО. На ПУЛО се 

разполагат ЗКЛО, по възможност минимум един офицер от отделение ,,Логистика“ и 

началникът на контролно-техническия пункт. 

Бързото и точно приемане/предаване, обработка на данни/информация, 

изготвянето на заповеди, разпореждания, указания и ефективността на процеса на 

управление се постигат с използване на средства за управление. Средствата за 

комуникации играят важна и решаваща роля, като без тях (унищожаване, повреда, 

затруднена работа), процесът на КУ ще е затруднен или неосъществим. За КУ на 

бЯХБЗ и Е в РБИ основно се използват проводни комуникации, а при изпълнение на 

задачите – радио комуникации, което предразполага за действия от страна на ПС по 

тяхното смущение, поиск, наблюдение, прехват и пеленгуване на средствата за радио- и 

радиорелейна комуникация. За целта се организират и поддържат радиомрежи за 

управление на подразделенията, логистичното осигуряване и за събиране на данни за 

ЯХБ обстановката. 

Организираните радиомрежи осигуряват бързина, качество и прецизност в 

дейността на органите за управление в процеса на КУ, чрез предаване на сигнали 

заповеди и разпореждания за управление на подразделенията; данни/информация за 

собствените и противникови сили и средства; данни/информация за метеорологичната 

обстановка, местността и ЯХБ обстановка. 

Една от съставните части на системата за управление на батальона е системата 

за приемане/предаване на данни/информация за оперативнотактическата обстановка, 

чието функциониране се осъществява от координирани, съгласувани по действия и 

свързани помежду си елементи за събиране, обработка, анализ и оценка на 
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информацията. Действията на елементите се изпълняват съгласно съществуващите 

нормативни документи и изготвени стандартни оперативни процедури на батальона, по 

възприетия начин, в точно определен ред и със строга последователност. 

Правилното функциониране и ефективността на системата за 

приемане/предаване на данни/информация за оперативнотактическата обстановка до 

голяма степен подпомага вземането на решение от КБ, за определяне действията на 

подразделенията в условията на ЯХБ заразяване, техните задачи и управлението им. 

 

3. Управление на подразделенията на батальона за ЯХБЗ и Е 

 

При участие на батальона за ЯХБЗ и Е в отбранителна операция на СК, 

дейностите по КУ и основните усилия на управленческите кадри са насочени главно 

към изпълнение на заповяданата мисия и задачи на батальона, което се постига с 

използването на различни методи за управление, но с обща цел. 

 

3.1. Управление на подразделенията при подготовката за участие 

в отбранителна операция. 

 

При подготовката за участие в отбранителна операция, задачите и усилията на 

КУ на батальона включват планиране (съгласно сведените иницииращи документи), 

подготовка за изпълнение на задачи по осигуряване ЯХБЗ на СК и нарастване на 

готовността на подразделенията на батальона. 

За постигане на цялостна и на необходимото ниво подготовка за ефективно 

участие в отбранителната операция, провежданите мероприятия трябва да осигуряват
3
 

всеобхватното планиране; координиране на задачите; взаимодействие между 

подразделенията на батальона и с частите и съединенията на СК; всестранно осигуряване 

на изпълнението на поставените задачи; вземане на правилно, точно и навременно 

решение от КБ; своевременно свеждане на задачите до подчинените подразделения; 

привеждане на батальона за ЯХБЗ и Е в по-високи степени на бойна готовност (БГ); КУ 

при прегрупирането и заемането на район за съсредоточаване и РБИ. 

Организацията и редът за работа на командването и щаба в хода на подготовката 

се осъществява съгласно изготвени модели за работа, графици, разчети и боен ритъм. 

Организацията на работа на отделенията се осъществява на основата намерението на 

КБ, като тяхната работа е насочена към уточняване положението и състоянието на 

подразделенията, изготвянето и разпространението на заповеди, разпореждания и 

указания, планирането и организацията на използването на подразделенията на 

батальона. 

                                                           
3
 Тактика на химически войски. София: Военно издателство, 1990. 
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За постигането на бързина, качество и ефективност в дейността на отделенията в 

щаба за управление на подразделенията, в хода на подготовката е необходимо 

разпределяне на задачите между отделенията по функционални области, като 

максимално точно се определят редът и времето за изготвяне и разпространение на 

основните видове документи, осигуряващи управлението на подразделенията на 

батальона, непрекъснато приемане/предаване и обработка на данни/информация и 

техния анализ за актуализация на текущата обстановка и оборудване на работните 

места съгласно техните необходимости. 

За повишаване ефективността на работа е възможно изграждането на работни 

групи с определена функционална насоченост, които представляват и определени 

разновидности на организация на КУ, както при подготовката, така и в хода на 

участието в отбранителната операция. Такива групи могат да имат следната функции: 

 По планирането – подпомага КБ в КУ на подразделенията, изготвя 

необходимите документи, данни и разчети за доклада на КБ пред командира/началника 

на щаба на СК във връзка с неговото решение относно използването на подчинените 

подразделения и подпомага управлението на подразделенията при подготовката за 

участие в операцията; 

 По управлението – основната задача на тази група е изготвянето, оформянето 

и разпространението на заповеди, разпореждания и указания до командването, щаба и 

подчинените подразделения свързани с организацията, подготовката и изпълнението на 

поставените задачи.  

Участието на бЯХБЗ и Е в отбранителната операция се планира на основа 

план/концепция на операцията или бойна заповед, като методите за планиране могат да 

бъдат последователен и паралелен.
4
 

Обикновено предпочитания метод за планиране е паралелния, което позволява 

на командването и щаба на бЯХБЗ и Е, да осъществи управлението на подчинените 

подразделения, чрез свеждането на данни и информация под формата на документи. Те 

притежават основно предупредителен и иницииращ характер.  

За управление на подразделенията в хода на подготовката, като краен продукт от 

всеки етап на процеса на планиране се изготвят и свеждат предупредителни заповеди и 

бойна заповед на КБ за участие в отбранителна операция. Предупредителните заповеди 

могат да бъдат с различно съдържание в зависимост от етапа на планирането, през 

който са сведени. 

В края на процеса на планиране, след утвърждаване решението на КБ от 

командира на СК, щабът изготвя и свежда, под формата на брифинг с командирите на 

подразделения, бойна заповед, която осигурява цялата необходима информация за 

участието в отбранителната операция.  

                                                           
4
 Allied Joint Doctrine, AJP-5, ,,Planning of Operations”, Edition A, Version 2, 2019. 
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За осъществяване на обратна връзка за повишаване ефективността на 

командването и управлението при подготовката съществена роля играе 

осъществяването на контрол и оказването на помощ на подразделенията на батальона, 

чрез които се определя правилното изпълнение на задачите или наличие на нарушения. 

 

3.2. Управление на подразделенията при участие в отбранителна операция 

 

Основната цел на КУ на подразделенията в хода на отбранителната операция е 

изпълнението на решението на КБ, което се постига с тяхното най-целесъобразно и 

ефективно използване. 

При използване на ОМУ от страна на ПС или възникване на ЯХБОА работата на 

органите за КУ се увеличава значително, което може да доведе до нейното нарушаване 

и до възникване на затруднения. 

При водене на ЯХБР заповедите, разпорежданията и указанията се предават, от 

КНП по развърнатите КВ и УКВ радиомрежи до НП на ротите. След уясняването им 

същите се препредават до командирите на взводове, а те, съответно – до дозорите, 

водещи ЯХБР. Докладите и донесенията от тях се предават по обратния ред. 

При провеждане на обеззаразяване редът за управление е същият с разликата, че 

за управлението на взводовете за ССО е необходима 1 бр. MCP-5. Основен недостатък 

е липсата на комуникационни средства, като при изпълнение на всяка отделна задача 

по обеззаразяване е необходимо използването на MCP. 

Органите за КУ осъществяват управлението на подразделенията основно по 

развърнатата проводна и радио комуникация, като за постигане бързина на 

управлението заповедите, разпорежданията и указанията се предават по КИС, след 

което същите се оформят в писмен вид и се свеждат до подразделенията. За постигане 

ефективност на управлението редът за свеждане на задачите до подразделеният се 

определя от необходимото им време за подготовка и осигуряване на изпълнението им. 

Един от начините за управление на подразделенията на батальона е личното 

общуване с подчинените, което е и най-масовият, използван на всички организационно-

щатни нива в батальонната структура, способ при организиране и изпълнение на задачите. 

Друг широко използван начин е управление чрез свеждане на документи 

(писмени, графични или на електронен носител). До известна степен той улеснява 

дейността както на органите за управление, така и на командирите на подразделения. 

Характеризира се с организираност, пълнота и нагледност на съдържащата се в тях 

информация и със значително по-кратко време за нейното разпространение. 

За осъществяване на управлението на подразделенията на бЯХБЗ и Е е 

възможно да се използват и офицери за свръзка. Този способ е неразривно свързан с 

начина на управление чрез лично общуване и свеждане на документи. Особено 
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подходящ е за управление на подразделенията на батальона, изпълняващи задачи на 

значително отдалечение от КНП и липса на комуникация с тях.  

Управлението на подчинените подразделения по комуникационно-

информационните средства осигурява бързина, като съкращава времето за свеждане на 

заповедите, разпорежданията и указанията. Особено ефективен е при внезапно 

усложняване на ЯХБ обстановката, поставящо командването и щаба на батальона в 

дефицит на време и предявявашо множество изисквания към тяхната дейност. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТРАБУНТОВНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ 

 

капитан Веселин Петков 

 

 

Анотация: През последните години, в резултат на разпадането на 

двуполюсния модел в света, опасността от глобална война и мащабно военно 

противопоставяне отстъпва място на редица регионални кризи и конфликти, 

предизвикани от религиозно-етническо противопоставяне или териториални спорове. 

Наблюдава се появата на нови, нетрадиционни рискове и асиметрични заплахи.  

Състоянието на съществуващата обстановка в някои от съседните на 

Република България държави е източник на потенциален риск. Наличието на 

етническа и религиозна нетърпимост е в състояние да инициира сблъсъци и 

конфликти в районите с етническо смесено население. 

Ключови думи: бунтовници, сили за специални операции, специално 

разузнаване, военно подпомагане, директни действия. 

 

 

 

Специалните операции, провеждани срещу бунтовнически формирования 

определят възможността ССО да изпълняват пълния спектър от задачи: специално 

разузнаване, директни действия и военно подпомагане. 

 

Водене на специално разузнаване 

 

Взводовете специални сили от състава на СКСО могат да допълват силите, 

средствата и системите за събиране на информация от останалите агенции и ведомства, 

чрез добиване на специфична, точно определена и своевременна информация от 

стратегическо и оперативно значение. Те могат да действат в зони, където други методи за 

събиране на информация имат ограничения от метеорологичните условия, маскировачните 

свойства на местността, противниковите контраразузнавателни мерки и/или специфичните 

възможности на разузнавателните системи. 

При участие в контрабунтовнически операции ССО могат да водят наблюдение на 

основни пътища и магистрали, да следят за движението на извънгабаритни камиони, 

камиони с чужди регистрационни номера, най-вече на държавата, която подкрепя 

бунтовниците. Наблюдава се обстановката в населените места, като се следят пазарите, 
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автогарите, ж.п. гарите. Особено внимание трябва да се обръща за пристигане на лица от 

същия етнос, но от други региони и най-вече на лица от чуждестранен произход. ССО 

трябва да обърнат особено внимание на малките населени пунктове, които са отдалечени 

от общинските центрове и са в близост до ПГМ.  

Органите от ТГрСО могат да провеждат наблюдение, следене и фотографиране 

на лидери на бунтовнически формирования, да добиват информация за техните навици, 

умения, приблизителен дневен график. Те може да прилагат специални техники и 

оборудване за непосредствено разузнаване и наблюдение и/или методи за събиране на 

информация като използват усиления от местни жители. Могат да провеждат 

„разговори на тъмно“, да събират информация за настроенията на местното население. 

Обръщат основно внимание на това как гледа местното население на действията на 

бунтовниците, дали ги подкрепя или не, какво е отношението им към действията на 

правителствените сили и дали биха ги подкрепили. 

Органите на ССО ще се използват за разузнаване за бунтовнически структури, за 

техни поддръжниици, лагери, бази, местата, където биха оборудвали тайницио, 

скривалища, временни складове за оръжия и боеприпаси. 

Силите за специални операции могат да се използват за: 

 разузнаване на местността и инфраструктурните съоръжения в зоната на една 

съвместна контрабунтовническа операция; 

  доразузнаване в райони, където жандармерия и полиция са провели операция – 

предвид избягали бунтовници, техни сподвижници, укрито оръжие, боеприпаси и т.н.; 

 самостоятелно разузнаване от въздуха, благодарение на дистанционно 

управляема летателна система (ДУЛС); 

Аеросонда МК 4.7, която е разработена за извършване на въздушно разузнаване, 

наблюдение, добиване на информация по наземни и движещи се цели. Сондата може да 

лети до 14 часа и на разстояние до 140 км. МК 4.7 работи в дневен и в нощен режим, 

информацията се предава в реално време и се съхранява в специален хъб. 

  изготвяне на оценка на заплахите. 

Специалното разузнаване следва да подпомогне командирите и началниците от 

различните нива да определят, кои елементи от бунтовническите сили каква степен на 

заплаха представляват, какви са техните способности, силните и слабите им страни, 

какви методи за въздействие са в състояние и най-вероятно ще използват и срещу кои 

елементи от собствените сили ще са насочени тези заплахи.  

ССО ще изготвят оценки на целите и най-добрите начини за въздействеие за 

постигане на желаните ефекти. Специалното разузнаване дава възможност да се 

установи наблюдение върху цели и обекти, да се установи характерът на действията на 

бунтовническите сили и действията и намеренията на местното население в зоната на 

операцията за относително продължителен период от време. 
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Провеждане на директни действия 

 

Органите от СКСО могат да провеждат директните акции както самостоятелно, 

така и съвместно със силите и средствата на МВР и ДАНС. Целта на директните 

действия е да се унищожат, неутрализират, овладеят бунтовнически цели, чрез 

стриктно съгласувани по време и място прецизни действия, провеждани срещу обекта 

от изненадващи направления и по неочаквани начини. 

Най-често акциите ще бъдат съвместни, поради ограничения личен състав на 

ССО. В повечето случаи те ще работят съвместно с Главна Дирекция „Жандармерия, 

специални операции и борба с тероризма“. ГД ЖСОБТ имат сили и средства да 

блокират район, да извършват проверки, да контролират трафика с временни 

контролно-пропусквателни постове. Също така могат да провеждат самостоятелни 

точкови акции срещу бунтовнически формирования. 

От своя страна органите от ССО, могат да атакуват специфични, ясно 

определени цели. Органите от СКСО могат да провеждат Директните действия като: 

засади или пряко нападение, поставяне на взривни заряди или устройства, операции по 

бойно търсене и спасяване и освобождаване на заложници. Основното намерение е 

постигане на строго определен, желан и специфичен ефект.  

В зависимост от политическото и военно положение задачите могат да бъдат: 

 пълно или частично унищожаване на обект; 

 пленяване или ликвидиране на особено важна личност; 

 изземване на документи, образци въоръжение, снаряжение с особена важност; 

 освобождаване на хора, отвлечени от бунтовнически групи (заложници); 

 издирване и възстановяване на контрола върху особено важно въоръжение, 

снаряжение, боеприпаси, материални средства и спасяване на личен състав. При 

невъзможност за доставяне на издирваните предмети в собствено разположение същите 

се унищожават; 

 пълно или частично нарушаване замисъла на противостоящата страна и др. 

Директните действия са прецизни операции, обикновено ограничени по обем и 

продължителност и включват планирано оттегляне от непосредствения район за 

действие. Те се провеждат след предварително проведено разузнаване на обекта и 

задължителна положителна идентификация на целта. ССО може да изпълнява тези 

задачи самостоятелно, подкрепяни от или в подкрепа на конвенционалните сили. 

Резултатът от директните действия следва да се създадат условия за последващи 

решителни военни или политически действия. 

ССО могат да изпълняват задачи по бойно търсене и спасяване на пострадали 

местни жители, полицаи и др. 
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Осъществяване на мероприятия по военно подпомагане 

 

Военното подпомагане включва широк спектър от мероприятия и действия, 

провеждани от ССО, които включват поддръжка, създаване на способности и 

целенасочено влияние върху действията на полицейски формирования чрез подготовка, 

съветване, партньорство, както и провеждане на съвместни специални операции.  

Най-общо, военното подпомагане включва: подготовка; съветване; напътствие и 

партньорство; междуведомствена поддръжка. 

Подготовка. Това са дейности по подготовка на подбран отделен личен състав 

или цели формирования за тактическо използване и поддръжка или интегриране в тях 

на специфични способности. Осъществяване на подготовка по тактики, техники и 

процедури, използване на нова екипировка и въоръжение. Отработват се въпроси по 

маскировката и действие в ПГМ, особено внимание се обръща на това, че трябва да се 

избягват контактите с местното население.  

Подготвката може да се раздели на две, подготовка на редовите полицай и 

представители на жандармерия и подготовка на представители ГД „Жандармерия, 

специални операции и борба с тероризма“. При подготовката на редовите полицай се 

обръща особено внимание на основни действията в ПГМ, начините за взаимно 

разпознаване, за да се избегне приятелския огън. Както и действи при освобождавене 

на заложници и прочистване на сгради. 

При подготовката на представители на СОБТ може да се обърне внимание на 

планирането, съвместяване на ТТП, съгласуване на СОП при инфилтриране, действия в 

сгради, ексфилтриране. При съвместни операции трябва да се обърне внимание на 

оръжието, което ще се използва, средствата за комуникация, реда за докладване и най-

важното действията при непредвидени ситуации.  

При участие на формирование от СВ в котрабунтовнически операции, органи от 

ССО, могат да провеждат подготовка на личния състав, като се обърне особено 

внимание на действията в градски условия, действия при блокиране на район, нова 

материална част и други. 

Съветване. Това са дейности за усъвършенстване на цялостния процес  на 

подпомаганите чрез предоставяне на експертиза, адекватна на съответното ниво на 

ръководене или управление. В някои случаи представители на ССО може да съветват 

представители на местната власт за дейности свързани с текущите или бъдещите 

контрабунтовнически операции в ЗСО. 

Напътствие и партньорство.  Осъществява се от малки групи от ССО, които 

работят съвместно и провеждат специални операции в тясно взаимодействие с 

определени за целта структури от МВР, ДАНС и други структури и ведомства, които 

участват в контрабунтовническата операция. Ролята на ССО се променя в зависимост 
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от постигнатите оперативни способности. Като желано крайно състояние е обучаваното 

формирование да постигне ниво за провеждане на самостоятелни операции.  

Междуведомствена поддръжка. Осъществява се с цел по-добро разбиране и 

ориентиране в обстановката при възникване на бунтовническа криза и предвид 

способностите на ССО, те могат да осигурят необходимото съгласуване а в последствие 

да подпомагат и съветват граждански, административни и други структури и 

ведеомства при изпълнението на определени задачи за постигане на целите на 

операцията. При всички положения ще е необходимо изпращането на офицери от ССО 

в ръководствата или щабовете на съответните институции за установяване на контакт, 

обмен на информация и осъществяване на взаимодействието и съгласуване на 

съвместните действия. 

 

Други задачи, които могат да изпълняват органите от СКСО 

 

В някои ситуации, като: Операции за освобождаване на заложници, подходяща 

комбинация от задачи в подкрепа на НКЩ. 

Операции за спасяване на заложници – при определени обстоятелства, 

националният контрабунтовнически щаб може да осигурят ограничени средства и 

поддръжка за операции за спасяване на личен състав в свой интерес във враждебна,  

политически чувствителна среда, с цел спасяване на личен състав, откъснат от 

собствените формирования, помагайки им да оцелеят, избягат и/или да се откъснат от 

преследване до евакуацията им. Най-често може да се използват ССО да провеждат 

операции по освобождаване на заложници – представители на местната власт, 

бизнесмени, духовни водачи и други важни лица. 

Подходяща комбинация от задачи в подкрепа на НКЩ за намаляване на 

насилствените актове, възстановяване на нормалния начин на живот и/или подпомагане 

за прекратяване на конфликтите след края на кризата (ССО ще изпълняват задачи по 

подпомагане следконфликтните дейности по време на процесите на прехода от криза 

към мир). 

През последните години на преден план излиза още една от допълнителните 

задачи за ССО, а именно противодействие на хибридни заплахи. ССО са подходящ 

военен инструмент, разполагащ с необходимите способности за своевременно и 

адаптивно действие в чувствителна среда и неясни условия на обстановката, без 

надхвърляне на нивото на открит военен конфликт – самостоятелно или във 

взаимодействие с национални сили. ССО са в състояние да съдействат със 

стратегически или оперативни елементи от системата за национална сигурност и да ги 

подпомогнат в изграждането на необходими способности, усилвайки тяхната 

устойчивост срещу хибридни действия.  

В съвместна контрабунтовническа операция ССО могат да провеждат още: 



170 

 патрулиране; 

 охрана на важни военни и граждански обекти в и около ЗСО; 

 охрана на важни личности и представители на местната и държавната власт; 

 осигуряване на придвижване на представители на граждански и медицински 

организации;  

 охрана и защита на бежански центрове; 

 контрол на раздаване/ разпределение на хуманитерни помощи; 

 евакуация на ранени, пострадали и други. 

Необходимо е още в мирно време да се разработят  различни ведомствени 

нормативни документи за действие при евентуална контрабунтовническа операция, да 

има ясно изградена командна структура и определени сили и средства, които да 

участват в тях, в т.число и ССО. В СКСО е необходимо да има документи, отчитащи 

особеностите на планирането на СпО, както и да регламентират възможни дейности и 

действия на ССО при участие в такива операции на национална територия. 

Контрабунтовническите операциите обикновено се провеждат в условия на 

недостиг на време и често променяща се обстановка, което изисква бързи и точни 

съвместни действия от участващите в операцията. Това се постига с използване на 

офицери за връзка и взаимодействие, провеждане на съвместни тренировки и учения. 

На последно място, но не и по-важност е планирането в съкратени срокове  и 

провеждането на операцията. 

В такъв тип операции от решаващо значение е не само съгласуване на различни 

дейности и процедури на ръководно и управленско ниво, но и наличието на 

предварително добре организирано и поддържано взаимодействие между всички 

участници в една такава операция, независимо от естеството и особеностите на техните 

действия. 
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Анотация: В съвременните операции срещу бунтовнически формирования, все 

по-често се използват военни формирования от силите за специални операции, които 

са отлично подготвени и екипирани, използват нестандартни техники, тактики и 

процедури и са в състояние продължително време (от няколко дни до няколко 

седмици) да действат самостоятелно в планинско-гориста местност във всякакви 

условия. Те са в състояние да подготвят, планират и проведат успешни действия и 

операции срещу бунтовнически формирования. Особено остра форма могат да 

придобият противоречията в райони, където религиозни, етнически и културни 

различия са съчетани с политически и икономически проблеми. Вследствие на тези 

причини при конфликти в някои страни се създават и започват да действат различни 

паравоенни формирования и радикални, религиозни и етнически организации за 

постигане на определени цели. 

Ключови думи: бунтовници, сили за специални операции, инфилтрация, 

наблюдение, търсене, засада, ексфилтрация. 

 

 

 

В съвременните операции срещу бунтовнически формирования, все по-често се 

използват военни формирования от силите за специални операции, които са отлично 

подготвени и екипирани, използват нестандартни техники, тактики и процедури и са в 

състояние продължително време (от няколко дни до няколко седмици) да действат 

самостоятелно в планинско-гориста местност във  всякакви условия. Те са в състояние 

да подготвят, планират и проведат успешни действия и операции срещу бунтовнически 

формирования. 

В Националната отбранителна стратегия (чл. 55) се казва: 

„Мисията „Принос към националната сигурност в мирно време“ включва 

поддържане на способности за ранно предупреждение за потенциални рискове и 

заплахи; дейности по контрола на въздушното и морските пространства; защита на 

стратегически обекти, включително системите за производство, доставка и 
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разпределение на енергийни ресурси; участие в операции по сдържане и 

неутрализиране на терористични, екстремистки и престъпни групи; защита на 

застрашени стратегически обекти; защита и подпомагане на населението при природни 

бедствия, аварии и екологични катастрофи; неутрализиране на невзривени боеприпаси; 

оказване на хуманитарна помощ; спасителни и евакуационни дейности; помощ, при 

необходимост, на други държавни органи и организации.“ 

Както се вижда, военното и политическото ръководство на отбраната не 

разглежда развитието на бунтовническо движение на територия на Република 

България. В същото време борбата с бунтовнически формирования е задача, която се 

изпълнява от органите на ССО при друга мисия. 

Мисията „Подкрепа на международния мир и сигурност“ включва изпълнение 

на международни и коалиционни ангажименти за участие в многонационални 

съюзнически и коалиционни операции в отговор на кризи, предотвратяване на 

конфликти, дейности по контрол на въоръженията, неразпространение на оръжия за 

масово унищожение, техните носители и материалите за производството им, 

международно военно сътрудничество, предоставяне на хуманитарна помощ и 

укрепване на доверието и сигурността. 

 

Подготовка на ССО на Българската армия 

 

Успехът или неуспехът по време на провеждане на контрабунтовнически 

операции зависи в голяма степен от начина на планиране и провеждане на самата 

подготовка. Съвременната среда на сигурност изисква фокусиране на подготовката 

върху планирането и провеждането ѝ с цел отговаряне на предизвикателствата на 

съвременните операции, както и нейната насоченост към бъдещи такива. 

Системата на подготовка на силите за специални операции на Република 

България се осъществява като индивидуална военна подготовка на личния състав, 

колективна подготовка в щатните формирования и съвместна подготовка в рамките на 

създадени национални или многонационални военни формирования.  

В системата за подготовка на въоръжените сили съществуват две подсистеми – 

индивидуална и колективна (част от колективната е съвместната). Взаимодействието на 

двете подсистеми е от изключителна важност за подготовката на военнослужещите и 

формированията за провеждане на пълния спектър от операции в кратки срокове и 

разнородна среда. Двете подсистеми включват дейности и процеси, които изискват време и 

ресурси за обучаване на военнослужещите за достигане на определени стандарти.  

Индивидуалната подготовка включва подготовка във военните академии, висшите 

военни училища и професионалните колежи, специализирани учебни центрове, които 

осигуряват първоначалното обучение и последващата професионална квалификация на 

военнослужещите и военните лидери. Индивидуалната подготовка осигурява основните 
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знания и умения. Тя е критерият за военнослужещите при кариерното им развитие и е в 

основата на изграждане на боеготови щабове и формирования.  

Колективната подготовка включва тренировки с различен мащаб, организирани 

в пунктове за постоянна дислокация, в тренировъчни центрове, при съвместни учения, 

в мобилизационни центрове и по време на оперативно развръщане. Тя надгражда 

придобитите основни индивидуални умения. Военнослужещите се подготвят във 

формированията по стандартите за индивидуалните и колективните задачи. 

Тренировките и ученията в бойните тренировъчни центрове и оперативното 

развръщане осигуряват бойното сглобяване на формированията.  

Подготовката на личния състав от ССО, трябва да започне първо с подбор, 

трябва да има ясни критерии за подбор на офицери, сержанти и войници. Войниците 

трябва да постъпват в редовете на ССО след като са служили минимум три години в 

друг вид въоръжени сили. Сержантите трябва да бъдат от войнишкият състав на СКСО. 

Офицерите трябва да минават предварителен подбор след завършване на военно 

училище, след което шест месечен курс за новоназначени офицери в ССО. Това се 

налага поради липсата на специалност „Специални сили“ в НВУ (Национален Военен 

Университет).  

 

Основни действия на силите за специални операции  

при участие в контрабунтовнически операции 

 

Инфилтрация. Особено важен за успешно изпълнение на задачите от ССО е 

изборът на способ за прехвърляне в противниково разположение. По опита от миналите 

конфликти и проведени специални операции от водещите страни в тази област е 

установено, че най-голям процент органи за СО се разкриват непосредствено след 

прехвърлянето им в зоната за провеждане на специални операции по различни причини 

– ако тази дейност не е била предварително много добре подготвена, своевременно не е 

бил съгласуван набелязания способ за прехвърляне със силите за сигурност, които 

участват в контрабунтовническата операция, сили и средства, имащи отношение към 

тази дейност, не е проучена местността (района) на прехвърляне и метеорологичните 

условията, не е избран най-подходящия способ и т.н. Известни способи за прехвърляне 

на ССО в разположение на противника или в условия на враждебна среда са по въздух, 

по суша, по вода и комбиниран. 

В контрабунтовнически операции за инфилтриране на органите за СО най-

вероятно ще се използва способът за инфилтриране по суша. Инфилтрацията по суша 

може да се осъществи пеша, на машини, а зимно време – на ски. Препоръчва се 

органите за ССО да бъдат инфилтрирани под някакъв вид прикритие, най-често с 

цивилни автомобили. В някой случай може да се използват автомобили на МВР (ГД 

„Пожарна безопасност и гражданска защита“). При инфилтрация на машини в ПГМ за 
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легендировка ще се използват представителите на горското стопанство, които 

разполагат с високо-проходима техника и няма да будят подозрение. 

Разглеждайки територията на Република България и районите, където са съсре-

доточени компактни маси от етническо население, най-подходящ вариант за развръ-

щане на ССО, които ще участват в контрабунтовническа операция, е показан на фиг. 1. 

 

 

 

Фиг. 1. Вариант за разполагане на ПОБ и ИОБ при провеждане на 

контрабунтовническа операция на национална територия 

 

ИОБ бази ще бъдат разположени в близост до зоната на специалната операция 

(ЗСО). Най-често ще бъдат използвани изоставени военни или полицейски райони за 

ИОБ. Тези бази няма да функционират целогодишно, ще се ползват при изпълнение на 

задачи в близост до тях. Основната роля на ИОБ бази, ще бъде възстановяване на 

личния състав, допопълване с материални средства и боеприпаси, получаване на 

допълнителни указания и информация. Външната охраната на ПОБ ще бъде от 

органите на МВР, а охраната на вътрешния периметър, ще бъде от формированията за 

охрана на ТгрСО. 

В случай, че инфилтрацията се провали, е възможно използването на редица 

предварително планирани средства като резервно средство за инфилтрация. 

Предвиждат се алтернативни методи за инфилтрация с отчитане на възможно 

закъснение. Винаги трябва да се има предвид толеранса от време за закъснение. Ако е 

малък, може да се наложи използването на по-бърз метод за инфилтрация, в случай, че 

закъснение така или иначе ще има. 

Резервни сили. Наличието на достатъчно сили дава възможност за планиране и 

подготвяне на два ВСС в тандем, което осигурява възможност да се въведе втори ВСС, 
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ако първият се провали. 

Водене на наблюдение. Наблюдението на заповядан район (вероятния район за 

местоположение на бунтовнически формирования) е най-разпространеният способ за 

добиване на информация и представлява събиране на информация за наличието и 

характера на действията на бунтовнически формирования в целия район от временни 

или стационарни пунктове за наблюдение, при пълна маскировка и секретност. Води се 

кръгово и непрекъснато през цялото време на изпълнение на поставената задача. 

Определящо за успеха на воденото наблюдение от подразделенията за 

специални операции е много добрата маскировка на наблюдателните пунктове, 

търпеливостта и издръжливостта. Прагът на търпението на личния състав в 

способността дълго време да се издържа в положение на неподвижност на тялото на 

студ или пек, болка, безсъние, глад, жажда, независимо от това, че и при тренирания 

професионалист той не е безграничен. Този праг при опитния боец винаги трябва да е 

по-висок, отколкото на селянина, гражданина, интелигента партизанина, т.е. на члена 

на паравоенното формирование. На „бойната пътека“ в планинско-гористата местност 

побеждават търпеливите и издръжливите. 

Местността в района за действие се изучава пунктуално, разузнава се за 

наличието на бунтовнически формирования, маршрутите за движение, водоизточ-

ниците и скритите подходи към тях. Основно внимание се обръща на черните пътища 

който излизат от населените пунктове и водят към райони за които имаме информация, 

че се използват от бунтовническите формирования. Води се наблюдение върху 

ежедневната дейност на местното население с особено внимание на разкриване на 

куриерите, свръзките, ятаците. Много важен момент е доброто взаимодействие с 

органите на МВР и по-точно ползването на информация от техни оперативни 

работници (за информация и свръзка) и сътрудници – чрез тайници, за да се избегне 

евентуалното им засветяване (разкриване). Този прийом на действие е много ефективен 

при пълно пазене на всякакво техническо комуникационно мълчание от страна на 

органите на МВР, работещи под прикритие в дадения район и взаимодействащи със 

Силите за Специални операции. 

В отделни случаи наблюдението може да се съчетае със способа следене, чрез 

който за определено време да се проследяват действията на бунтовнически 

формирования от назначена дозорна двойка по предварително набелязани маршрути 

или в район. 

С този способ се осъществява непрекъснато или периодично поддържане на 

„контакт“ с бунтовническо формирование с цел уточняване на неговия състав, дейност 

и направления за изнасяне. 

При определени условия – нощем, при ограничена видимост, добра маскировка 

и когато подразделението за Специални операции се намира в непосредствена близост 

до бунтовническо формирование, може да се осъществява и подслушване. 
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Подслушването се извършва по звукови признаци за определяне на местоположението 

и характера на действие на паравоенното формирование. За това е препоръчително в 

органите за специално разузнаване да има лица, владеещи езика на бунтовниците. 

Устройване на  засади. Като способ засадата се заключава в предварително и 

скрито разполагане на подразделението за Специални операции по маршрутите за 

придвижване на бунтовническите формирования. 

Основната цел на подразделенията за специални операции при устройване на 

засади на малобройни по състав бунтовнически формирования е внезапното нападение 

и залавянето на живи хора, а от засада това е най-успешно. По вече установените 

маршрути за придвижване на малобройни бунтовнически формирования и снабдителни 

групи безупречно се организират засади. 

Маскировката трябва да осигури максимална скритост на ССО. 

Задължително условие е всяка устройвана засада да се тренира при всякакви, 

включително и при неблагоприятни условия. При залавянето излишните се ликвидират, 

а в плен се вземат последните от колоната, които лесно могат да бъдат отделени от 

основната група. 

Движещите се в челото на колоната се ликвидират безшумно с приборите за 

безшумна стрелба или се обезвреждат с ножове. Всичко трябва да стане мигновено и 

безшумно. Следи не трябва да се оставят. Пленените и убитите по най-бързия начин се 

изнасят в страни и по-далече от мястото на засадата. По-късно телата на убитите се 

погребват и мястото се маскира старателно. Пленените се разпитват веднага, докато все 

още не са се опомнили от стреса. Опитът показва, че заловеният селянин започва да 

говори веднага. Той знае, че трябва да оцелее тук и сега т.е. да печели време, а не да 

бъде убит на място. Всички са приказливци. Тези, които мълчат, се изпращат в старшия 

щаб за разпит.  

Най-безкръвно пленници се залавят от базите на бунтовническите 

формирования т.е. от отходните места и местата за изхвърляне на отпадъци (ямите). 

Безшумно и безкръвно се пленяват на местата за явки, дошлите куриери от града 

или населеното място. Куриерите знаят извънредно много и трябва да се евакуират за 

разпит по най-бързия начин в старшия щаб. 

Чрез разпит на пленниците и местните жители могат да се изяснят важни 

въпроси относно силата, състава и замисъла за действие на бунтовническите 

формирования и да се направят важни изводи, подпомагащи командирите и щабовете 

при вземане на решения. Данните, добити от пленниците и местните жители, подлежат 

на проверка и доуточняване и са винаги вероятни, поради това че отговорите на 

въпросите при разпита могат да съдържат частична или пълна дезинформация, 

преувеличение, заблуждение или незнание. 

Подразделенията за специални операции може да устройват засади и на по-

големи бунтовнически формирования при придвижването по даден маршрут. Целта при 
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устройването на такава засада е не толкова да се неутрализира даденото формирование, 

колкото да се провали планираната от него акция. 

Мястото се избира съобразно местността, така че колоната на формированието 

да бъде притисната от релефа или да бъде ограничена от едната страна и да няма 

възможност за бързо развръщане в боен ред. По възможност – където пътеката или 

горския път правят остър завой наляво, за да може огневите точки да водят огън 

фронтално на колоната. 

Търсене (претърсване). Този способ широко се използва в борбата с 

бунтовнически формирования. Използването на различни методи за претърсване на 

райони е с единствената цел да се определи местоположението и да се осъществи 

контакт с бунтовнически формирования. След осъществяването на контакт търсещите 

(претърсващите) сили, обикновено в състав до рота Специални сили, се реорганизират 

в сили за неутрализиране (унищожаване). Ако силите на бунтовническо формирование 

превъзхождат по численост и огнева мощ подразделението за Специални операции, 

тогава то поддържа съприкосновение с бунтовническото формирование до 

подвеждането на резерви или специално назначено подразделение за бързо реагиране с 

окончателното унищожаване на бунтовническото формирование. Поддържането на 

съприкосновение е важен аспект на този тип операция. 

Търсене (претърсване) ефективно може да се използва и от подразделение за СО 

в състав взвод (ОСО). За целта подразделението устройва  база в заповядания район 

или в близост до него. От тази база се заделят дозорни, които да провеждат търсенето 

(претърсването) по предварително определен азимут и зададени разстояние или 

продължителност от време. 

Изхождайки от това, че бунтовнически формирования разполагат своите бази и 

биваци около източници на вода, следва да се определи и вероятното местоположение 

на базата за търсенето (претърсване) т.е. в края на заповядания район в долното течение 

на потока, като претърсването трябва винаги да се провежда по долината на главния 

поток и притоците, следвайки за наличието на следи (стъпки), отпадъци или други 

предмети и белези, посочващи присъствието на хора по-нагоре по течението. 

Претърсването може да се извършва от едната страна на потока и след това от другата 

или да се използват две дозорни на една линия едновременно, обслужващи двете 

страни. Претърсването може да се извършва и по редица други начини. 

Повечето следи в дадения район обикновено ще повтарят контурите на 

местността. Търсенето трябва да започва от дадена точка, а придвижването – по по-

рано набелязано направление или по проходи, при откриване на ясни следи или 

признаци за човешко присъствие по скритите пътечки и бродове на потоците. 

Необходимо е да се определи направлението за преместване и да се издирят следи, 

които в крайна сметка да водят до хора, причинители на тези следи. 

Търсенето следва да се провежда по следите или паралелно на тях, но по 
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направлението им. Абсолютно задължително е по всяко време, дозорните да знаят 

своята точка на стоене на местността по време на претърсването. 

ССО може да осъществяват претърсване и след проведена операция от други 

сили за сигурност, за откриване на оцелели след акцията. 

Ексфилтрация. Особено важен за успешно изпълнение на задачите от ССО е 

изборът на способ за ексфилтриране на органа от ЗСО. По опита от миналите 

конфликти и проведени специални операции от водещите страни в тази област е 

установено, че най-голям процент органи за СО са разкриват и са унищожени след 

изпълнение на основната задача. Причините са различни, но най-често е отслабване на 

бдителността на ССО. Друга причина е, че тази дейност не е била предварително много 

добре подготвена, своевременно не е бил съгласуван набелязания способ за 

ексфилтрация с останалите служби и ведомства, които имат отношение към нея, не е 

проучена местността (района) на изтегляне и не са отчетени метеорологичните 

условията, не е избран най-подходящия способ и т.н. Известни способи за 

ексфилтрация на ССО са по въздух, по суша и по вода. 

В контрабунтовнически операции за ексфилтриране на органите за СО най-

вероятно ще се използва способът за ексфилтриране по суша. Ексфилтрацията по суша 

може да се осъществи пеша и на машини. При спешна ексфилтрация може да се 

използват вертолети. Препоръчва се органите за ССО да бъдат изведени от зоната на 

операцията в тъмната част на денонощието под някакъв вид прикритие, най-често с 

цивилни автомобили. Целта е действията им да бъдат запазени в тайна. В случай, че 

ексфилтрацията се провали, е възможно използването на редица предварително 

планирани средства като резервно средство за ексфилтрация. 

Винаги трябва да има в наличност второ средство, в случай на технически 

проблеми с основното, както и алтернативни методи за ексфилтрация при невъзможност 

основният да бъде осъществен поради лошо време или промяна в обстановката. 

Тук също се отчита вероятността за закъснение. Общо казано, закъснението при 

ексфилтрация на ВСО е по-маловажно от закъснението при инфилтрация. 

Извеждане пешком. При екстремни условия може да се наложи ВСО да се 

изтеглят на сигурно място пеша, с използване на предварително подготвените планове 

за действия при изплъзване и извеждане. 

При Загуба на радиовръзката и пропускане на два заповядани радиосеанса ВСО 

се явява на пункт за ексфилтрация или се предприемат действия съгласно плана за 

изтегляне и бягство. 

Спешно извеждане. Силите и средствата за бойно търсене и спасяване  и силите 

за бързо реагиране са в готовност за действие. Непосредствена авиационна поддръжка. 

Използване на специална екипировка за извеждане. 

Изплъзването и извеждането е конвенционално и неконвенционално. 

Конвенционалното е извеждане на органа за СО в предварително определени зони за 
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извеждане или в определен коридори за изплъзване. Неконвенционално е извеждането 

от канали и безопасни райони или непланирано извеждане с външна помощ и 

импровизирано извеждане. 
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Анотация: За защита на суверенитета и целостта на страната и сега като 

част от военния алианс на НАТО за изпълнение на задачи в съответствие с членовете 

на договора за присъединяване, страната е развила капацитети (способности) за 

изпълнение тези задачи. 

Въоръжените сили са част от тези способности, които се организират, 

подготвят и обучават за въоръжена борба и други бойни действия и защитават 

териториалната цялост и независимостта на държавата. Армията на Република 

Северна Македония е част от въоръжените сили. Състои се от команди и 

формирования с различни намени и със една цел – навременно изпълнение на всички 

задачи както за отбраната на страната, така и при участие в съвместни 

многонационални операции и операции за поддръжка на мира. 

Най-ценният компонент на националната отбрана, който се определя като 

отбранителна способност, е личният състав на въоръжените сили. Осигуряването с 

личен състав е да задоволи по рационален начин основните изисквания на 

въоръжените сили за покриване на основните задачи на военните формирования. Но 

осигуряването на персонал не означава автоматично изпълнение на задачите. 

Изпълнението на задачите зависи много от качеството на оборудването и 

способността да се използва това оборудване, а за максимално и правилно използване 

е необходим напълно и максимално подготвен персонал. Това означава, че 

качественото образование и обучение са изключително важни за генерирането на 

ефективни военни сили. 

Целта на този проект е да се разкрият специфичните особености в 

планирането, провеждането, отчитането и анализирането на подготовката на 

щабовете и формированията, т.е. да се определят и обсъдят предизвикателствата 

пред формиранията от Армията на Република Северна Македония. Тази цел ще се 

постигне след извършване на преглед на подготовката на формированията и техните 

щабове и на базата на това да се определи в каква посока трябва да се насочат 

усилията за организиране, планиране и извършване на подготовката. 
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За да се генерират ефективни военни сили, съвместими с други сили на НАТО, 

трябва да се планира, организира и изпълнява качествено обучение на персонала. 

Подготовката на въоръжените сили е процес за придобиване на знания и умения, 

необходими за реализиране на възложените им функции и задачи. Добрата подготовка 

е основата на повишаване способностите на щабовете и формированията за изпълнение 

на целия спектър от мисии и задачи. 

Подготовката трябва да постигне целта за изграждане на способности, които ще 

бъдат в крак със съвременните армии и ще могат да отговорят на следните цели: 

– възпиране и защита срещу въоръжена агресия и защита на териториалната 

цялост и независимост на Република Северна Македония; 

– участие в операции в рамките на колективната отбрана на НАТО, 

управлението на кризи и кооперативната сигурност; 

– ангажиране на военни способности за подкрепа на други компоненти на 

отбранителната система в подкрепа на гражданските власти и гражданите. 

Планирането, организацията и провеждането на обучението на персонала днес 

се извършва въз основа на доктринални публикации на националните въоръжени сили в 

организационно и функционално направление. 

Ръководенето, управлението и организацията на подготовката са разработени в 

публикациите „Ръководство за управление на подготовката в АРСМ“ (мак. Упатство за 

раководење со обуката во АРМ – б.а.) и „Ръководство за учения в АРСМ“ (Упатство за 

вежби во АРМ – б.а.), които представляват цялостна методология за разработване, 

прилагане и оценка на процесите на подготовката по определените цели за изпълнение 

на мисиите на Армията. 

Ръководството за управление на подготовката в АРСМ дава насоки на 

командирите за разработване и прилагане на планове за подготовката на 

военнослужещите, щабовете и формированията на AРСМ и регламентира системата за 

подготовка на армията, която включва: индивидуална подготовка на личния състав, 

колективна подготовка на щабовете и формированията на Армията и осигуряване на 

подготовката.  

Ръководството за учения в АРСМ съдържа основни характеристики, форми, 

методи и процедури за планиране, подготовка и провеждане на учения в Армията. 

Управлението на подготовката на Армията се осъществява от началника на ГЩ 

на Армията и от командирите на всички нива. За осъществяването на тази дейност той 

издава свои указания, разработва годишен план за подготовка на Армията и предлага 

на министъра на отбраната годишен план за образование и професионално обучение на 

военнослужещи от Армията. 
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Управлението на подготовката в подчинените формирования на ГЩ на Армията 

се осъществява от непосредствените им командири. 

Ръководенето и управлението на подготовката в Армията е непрекъснат процес 

на дейности и се състои от следните четири основни етапа:  

 Разработване на списък с основни задачи; 

 Процес на планиране на подготовката; 

 Процес на провеждане на подготовката; 

 Процес на оценка и анализ на подготовката. 

Реализацията на всеки един от тези етапи е своеобразно предизвикателство за 

всички структури на АРСМ. 

 

Разработване на списък с основни задачи 

Разработването на списъка с основни задачи като предизвикателство и в бъдеще 

трябва да се осъществява с голямо внимание, защото тези задачи са същността на 

правилното обучение. Редът за изготвяне на списъка и в бъдеще трябва да се реализира, 

както следва. 

Командирът на Сухопътния елемент на Армията, и останалите командири 

определят списък с основните задачи за планиране и водене на подготовката през 

следващата година и предоставят за утвърждаване от непосредствения командир – в 

случая, от началника на генералния щаб. 

Същите командири определят мисията на подчинените им формирования и 

дават свои указания за провеждане, отчитане и ресурсно осигуряване на подготовката. 

Указанията се изпращат до подчинените им формирования и служат за изготвяне на 

техен списък със задачи. 

Процес на планиране на подготовката 

Планирането на подготовката е най-важната дейност на щабовете и 

формированията от Армията и представлява съществена част от управлението им. 

Мисиите и редът за провеждане на подготовката са уточнени в Списък на основните 

задачи. На основата на тези задачи ръководните планиращи звена трябва да 

разработват конкретни указания за подготовка за всяко отделно формирование. 

Процесът на планиране на подготовката е необходимо да се състои от 

дългосрочно планиране (годишно), краткосрочно планиране (тримесечно) и месечно 

непосредствено планиране, а планирането на подготовката да се извършва като се 

изготвят дългосрочни и краткосрочни указания и планове за подготовка. 

Дългосрочно планиране. 

Дългосрочното планиране означава изготвяне на Годишен план за работа, който 

се изработва въз основа на следните документи: 

 Годишен календар за обучение които се изготвя въз основа на годишните 

насоки за обучение от НГШ и регламентира основните мероприятия по подготовката на 
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щаба и пряко подчинените формирования, както и най-важните мероприятия по 

подготовката на формированията две степени надолу, а се разработва до ниво батальон; 

 Годишен план за изпълнение на военно професионално обученние на 

военнослужещите от щаба и щабни тренировки; 

 Годишен план за осъществяване на физическата подготовка на персонала; 

 Годишен план за работа на щаба; 

 Годишен план за контрол и проверка на подчинените. 

Чрез обединяване и хармонизиране на дейностите от тези документи в началото на 

четвъртото тримесечие от годината се изработва Годишния план за работа за следващата 

година, който е основа за подготовката на щабовете и формированията от АРСМ. 

Краткосрочно (тримесечно) планиране. 

Тримесечните планове трябва да се разработват на основата на Годишния план 

за работа, и тримесечните указания на непосредствения командир. Съдържанието на 

тези планове трябва да бъде в съответствие с годишния план и да съдържа подробности 

за дейността на щаба и подчинените формирования. 

Непосредствено (месечно) планиране. 

Непосредственото планиране на подготовката трябва да детайлизира 

мероприятията, които следва да се изпълнят за постигане целите на плановете за 

краткосрочна подготовка, разпределя ресурсите и намира израз в разработването на 

подробни разписания за подготовката на формированията. 

За организиране и провеждане на подготовката във формированията до ниво 

рота, от страна на командирите за всяка седмица трябва да се разработват разписания, в 

които занятията ще се планират в съответствие с програмите за подготовка на 

формированията. В процеса на планиране командирите трябва да вземат решения къде 

да насочат усилията си при провеждане на подготовката. 

Тези планове включват и подготовката на декларираните формирования за НАТО. 

Функционалните задължения на щабовете на пряко подчинените на НГЩ 

формирования са: събиране, анализ и оценка на информацията, предвиждане на събитията, 

информиране, подаване на предложения, координация и контрол на ситуацията в 

подчинените звена и др., с цел правилно организиране и планиране на подготовката. 

Процес на провеждане на подготовката 

Организацията на подготовката на Армията и подчинените ѝ формирования 

трябва да се осъществява съгласно изготвения списък със задачи в съответствие с 

техните планове и програми за бойна подготовка и се заключава в определяне на 

мероприятия по време, място, ресурси и изпълнители за постигане на целите и задачите 

на подготовката. Мероприятията по подготовката се уточняват на брифинги по 

подготовката, които ще осигуряват информация на командирите за провежданата 

подготовка от долу нагоре. 
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Организацията на подготовката е необходимо да се осъществява в следната 

последователност: 

 Командирът на бригадата веднъж месечно да организира брифинг за 

подготовката пред началниците на отделения и командирите на пряко подчинените му 

формирования. Целта е да се разпредели учебно-материалната база и ресурсите за 

осигуряването на подготовката, да се уточнят основните занятия и други дейности, 

свързани с подготовката. 

 Командирите на батальони всяка седмица да дават указания на командирите 

на роти – главно по методиката за провеждане на занятията, конкретизират местата за 

провеждането им, разпределят учебно-материалната база между ротите и 

самостоятелните взводове, организират логистичното осигуряване на подготовката, 

контрола и помощта. 

Подготовката е необходимо да се провежда в разнообразни условия на 

обстановката, за постигане на определени стандарти, придобиване на знания, умения, 

навици и съвършенство в действията на личния състав и формированията в изпълнение 

на определена задача. Подготовката е необходимо да е насочена към придобиване, 

усъвършенстване и поддържане на способности и да не се обвързва с определена 

продължителност. 

Въз основа на досегашния опит и изследванията, процесът на провеждане на 

подготовката трябва да се реализира, както следва: 

– Индивидуалната подготовка на военнослужещите от Армията, да се провежда 

чрез обучение в училищата и центровете за обучение на Армията и НАТО, подготовка 

в щабовете и формированията на Армията и чрез участие в международни курсове, 

учения и тренировки. 

Военната академия, Командването за подготовка и доктрини (КПД), Центърът за 

военномедицинско обучение, Регионалният тренировъчен център за комуникации и 

Центърът за обучение на пилоти да формират военно-образователната система на 

Армията. 

ВА ,,Генерал Михаило Апостолски“ да провежда акредитирани, четиригодишни 

курсове на обучение за национални и чуждестранни курсанти. Обучението да включва 

и редица курсове за офицери на Армията. 

КПД да е отговорно за основното индивидуално обучение на сержантите, 

кадровите войници и за гражданите, желаещи да преминат доброволно военно 

обучение в Армията. Същото да сътрудничи с ВА, да определя стандартите за обучение 

и да е отговорно за разработването на доктрини, интегриране на поуките от практиката 

в подготовката и за поддръжката на подготовката в Армията.  

КПД след трансформацията на армията да се състои от Център за индивидуално 

обучение, Център за обучение на курсанти, Център за чужди езици, Център за обучение 
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на кучета, Център за поддръжка на обучението, Център за разработване на доктрини и 

поуки от практиката и Център за симулации. 

– Подготовката на офицерите и сержантите да е насочена за постоянно 

повишаване и усъвършенстване на професионалната им квалификация. Тя да се 

осъществява основно чрез самообучение, в ежедневната бойна дейност и в хода на 

ежедневния учебен процес, както и чрез самостоятелна работа. Основните дисциплини, 

по които ще се провеждат занятия би трябвало да са по физическа подготовка, строева 

подготовка, осигуряване и стрелби. Подготовката да се базира на усвоените от НАТО 

доктрини и стандартни процедури и същите да се прилагат в ежедневната работа и при 

участие в работата на Многонационални щабове. Подготовката на офицерите и 

сержантите в националните училища и центрове за обучение да се осъществява чрез 

преминаването на: 

 специализация на офицери за командни и щабни длъжности на оперативно 

ниво във Военната академия; 

 курс за щабни офицери на тактическо ниво във Военната академия; 

 курс за усъвършенстване и бойно-щабен курс за сержанти в Центъра за 

индивидуално обучение от състава на КПД; 

 курсове по чужди езици и курсове за специални цели в Центъра за чужди 

езици. 

При провеждането на обучението и подготовката на офицерите и сержантите 

широко да се прилагат и поуките от практиката от участието на личния състав на 

Армията в международни курсове, тренировки и международните операции. 

Процес на оценка и анализ на подготовката 

Резултатите от подготовката на щабовете и формированията на Армията е 

необходимо да се оценяват съгласно изискванията на националните документи за 

проверка и оценка на военните формирования от Армията. За провеждане на изпити в 

края на отделните етапи на подготовката със заповед на командира на съединението да 

се определя комисия. Те да се отчитат от командирите на формированията с ранг на 

бригада и надолу и да се водят в специални дневници. 

Физическата подготовка на военнослужещите от Армията да се проверява два 

пъти годишно, в съответствие с правилник, който ще определя начина на поддържане и 

проверка на физическата способност за служба в Армията, от Комисия за проверка на 

физическата способност.  

Оперативната способност на декларираните формирования да се проверява 

чрез стандартите на НАТО за оценка на степента на подготвеност на силите.  

Анализите на подготовката на пряко подчинените на НГЩ формирования и 

техните подчинени формирования се разработват на основата на анализите на 

подчинените щабове и формирования; отчетните данни на резултатите по подготовка 

на подчинените формирования и резултатите от извършените проверки през 
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анализирания период, проведените изпити, контролните занятия, ученията и стрелбите 

и други източници. 

Анализ на подготовката би трябвало да е елемент от дейността на всеки щаб, 

който ще се извършва периодично и годишно. Необходимо е в бригадата да се 

извършва посредством провеждане на, шестмесечни и годишни анализи, а в 

батальоните – тримесечни и годишни анализи под формата на брифинги.  

На годишния анализ да се извършва обобщен отчет на проведената подготовка. 

Да се отчитат нивото на подготовка на подчинените формирования, придобитите през 

годината способности за изпълнение на поставените задачи, изразходваните 

материални ресурси и необходими такива за следващата година, ако задачата е 

преходна и за следващата година. 

 

Заключение 

 

Ако всичко това е внедрено в ДПРОС и се реализира без компромиси, можем да 

кажем, че системата за подготовка на въоръжените сили на РСМ е насочена към изграждане 

на качествено образование и обучение, което ще генерира способности, гарантиращи 

национален суверенитет, както и принос към колективната отбрана на Алианса. 

Можем също да заключим, че: 

– образованието и обучението са качествени но все още има области, за които е 

необходимо по-нататъшно развитие; 

– планирането, организацията и изпълнението на обучението на персонала се 

извършва въз основа на доктринални публикации; 

– системата за подготовка включва индивидуална подготовка на личния състав, 

колективна подготовка на щабовете и формированията на Армията и осигуряване на 

подготовката. 

– подготовката на офицерите, сержантите и войниците е насочена за постоянно 

повишаване и усъвършенстване на професионалната им квалификация. 

Военнослужещи от Армията участват в различни форми на подготовка на 

територията на страната и в чужбина, но има възможност за увеличаване на 

сътрудничеството. 

Въоръжените сили имат ограничен капацитет за образование и подготовка, за да 

отговарят на стандартите на НАТО. Необходимо е модернизиране на капацитетите за 

образование и подготовка. 

Оценката и анализът на подготовката съгласно изискванията на националните 

документи за проверка и оценка на военните формирования от армията. 

–––––––––– 

Упатство за раководење со обуката во АРМ. Скопје, ГШ на АРМ, 2010. 
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ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЯТ ОПИТ КАТО КОНВЕРГЕНЦИЯ: 

СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА 

НА ПРОФ. ПЛАТОН ХЕЙСМАН И ПРОФ. КОЛИН ГРЕЙ 

 

доцент д-р Радослав Бонев 

 

 

Анотация: Изложението анализира конкретни особености от 

тълкувателната част в творчеството на проф. Платон Хейсман и проф. Колин Грей, 

свързани с развитието на Сухопътните войски в историята на военното изкуство и 

съвременната теория на мрежово-центричната война. Реализира се опит за 

херменевтична концептуална система на сравнение между възникването и 

развитието на тактиката на масовите армии и радикалните изменения в 

съвременното разбиране за водене на военни действия в тактически мащаб, като се 

съпоставят двама автори, имащи принос в развитието на военната наука.  

Ключови думи: сухопътни войски, стратегия, тактика на масовите армии, 

съвременна война, военноисторически опит, мрежово-центрична война. 

 

 

 

Английският вице-маршал от авиацията Едгар Джеймс Кингстон-МакКлори 

(Edgar James Kingston-McCloughry, 1886 – 1972) в книгата си Глобална стратегия 

(Global strategy.- London, 1957)
1
 посочва, че каквито и да са политическите 

изменения в бъдеще, основните изисквания към стратегията остават в сила.
2
 

Военният изследовател констатира, че могат да изчезнат едни държави и да се появят 

други, но географската среда си остава същата.
3
 Приемаме и мнението му, че 

времето и пространството определят до голяма степен стратегическите идеи и 

средствата за тяхното осъществяване, което пряко влияе върху развитието на най-

многочисления вид въоръжени сили – Сухопътните войски. 

                                                           
1
 Кингстон-Макклори, Э. Дж. Глобальная стратегия. Москва: Воениздат, 1959, 320 с. /Перевод с 

английского Черепанова В. Я. под научной редакцией кандидата исторических наук капитана 1  ранга 

Кулакова В. М. // Air vice-marshal E. J. Kingston-McCloughry. Global Strategy. — London, 1957.Вж. по-

подробно: Kingston-McCloughry E. J. Global Strategy. London, 1957. [online] 

http://militera.lib.ru/science/kingston_mccloughry_ej/index.html (достъпен на 30.06.2021). 
2
 Вж. по-подробно: Kingston-McCloughry E. J. Global Strategy… 

3
 Пак там. 
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Кингстон-МакКлори е категоричен, че факторите, влияещи на стратегията, 

могат да се изменят, но историята си остава необходимото свързващо звено по 

въпросите на стратегията.
4
 

По този начин военноисторическият опит чрез конвергенция в развитието и 

използването на Сухопътните войски придобива особена актуалност. Библиографското 

фундаментиране на тази отправна херменевтична точка ние приемаме с творчеството 

на проф. Платон Хейсман и проф. Колин Грей. Макар да се стремим да обобщим 

военнотеоретичното и военноисторическото наследство и на други автори. 

Професор Платон Александрович Хейсман (1853 – 1919) е руски военен историк 

и военен теоретик, генерал от пехотата (1913 г.). 

През 1878 – 1881 г. учи в Николаевската академия на Генералния щаб, която 

завършва по 1-ви разряд. Служи в Генералния щаб на Руската императорска армия, 

след което става преподавател по тактика в Елисаветградското кавалерийско 

училище. През 1892 г. защитава дисертацията по тактика на тема: „Паралели между 

нашествието на прусаците в Бохемия през 1757 г. и през 1866 г. Причините за 

провала на австрийците в Бохемския театър на войната през 1866 г.“. По-късно е 

избран за извънреден професор в Николаевската академия на Генералния щаб, а от 

1894 до 1907 г. е редовен професор по военна история в тази академия. През 1900 г. 

е повишен в звание генерал-майор, през 1902 г. е удостоен с избор „почетен 

професор“. През 1907 г. е повишен в звание генерал-лейтенант и е назначен за 

командир на 44-та пехотна дивизия, а на 31.03.1911 г. вече е командир на 16-и 

армейски корпус. 

От 14.04.1913 г. е генерал от пехотата, а от януари 1915 г. е командващ на 

Казанския военен окръг. След революцията от 1917 г. остава в Петроград и 

преподава в Санкт-Петербургския университет, работи и като архивист в Единния 

държавен архивен фонд – служител на 3-та секция. 

Най-значимото му произведение, което е обект на нашето внимание е „Опыт 

исследования тактики масовых армий“ (Опит за изследване на тактиката на масовите 

армии), издадено през 1894 г. и станало основа при формирането на възгледите за 

използването на Сухопътните войски от края на ХIХ и началото на ХХ век. 

Професор Колин С. Грей (1943 – 2020) е дългогодишен британски 

изследовател по геополитика и учен по международни отношения и стратегически 

изследвания в Университета в Рединг, където е директор на Центъра за стратегически 

изследвания. Преподавал е в Университета в Ланкастър, Йоркския университет, 

Университета в Торонто и Университета на Британска Колумбия. Грей публикува 30 

книги по военна история и стратегически изследвания, както и множество статии. 

Една голяма част от неговите военноисторически изследвания и произведения по 
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военна стратегия засягат съвременната война и използването на Сухопътните 

войски в тактически и оперативен мащаб. 

 

1. Военоисторическият опит за развитието на Сухопътните войски 

в епохата на масовите армии 

 

„Въоръжената нация“ от творческото съсредоточие върху тактиката на 

масовите армии на проф. Хейсман и произвежда войници, които притежават както 

лоялността, така и желанието да се бият в по-отворени и по-мобилни формации, с 

отделения, изпратени напред в разреден строй.
5
 С революционния си ентусиазъм и 

своята многочисленост те често просто превземат трудно подвижните редовни войски 

на старите режими, изправени срещу тях, обучени в боен стил и дисциплина, която 

пруската армия нарича kadavergehorsam (сляпа покорност). И тъй като новата френска 

армия била много по-малко застрашена от дезертьорство (пък и е била толкова 

многочислена, че няколко дезертьора надали са имали особено значение), за нея не 

съществувало задължението да стои непрекъснато заедно, така че е можела и сама да се 

изхранва, когато се налагало – ако хлябът привършел, войниците просто започвали да 

копаят по полетата, за да извадят наскоро донесените от Америка картофи. Този факт 

на свой ред означавал, че те вече не били толкова зависими от складовете и 

снабдителните вериги, което ги правело далеч по-мобилни и по-бързи – максималният 

обсег на придвижване вече не се ограничавал до сто и петдесет километра. 

Изходът от сраженията вече не бил лишен от победа, защото френските войски 

спокойно можели да бъдат пуснати да преследват и унищожат докрай противниковите 

сили, без страх, че някой може да дезертира. През 1794 година Карно, от Комитета за 

обществена безопасност, дава следните инструкции на френската армия: Действайте в 

масови формации и по възможност – офанзивно. Разгърнете боя колкото е 

възможно по-широко и преследвайте врага до пълното му унищожение. Карл фон 

Клаузевиц – пруски офицер, чийто първи сблъсък с революционните сили е през 1793 

година, когато е едва на дванадесет – си спомня: Върху ни се стовари с колосалната 

си тежест целият френски народ, полудял от политически фанатизъм.
6
 

След като Наполеон се провъзгласява за император през 1804 година, за 

демократичните идеали на революцията вече не се чува много често – целта на тази 

война е просто установяването на френска власт над цяла Европа (а оттам и 

създаването на световна империя). В периода между 1804 и 1813 той мобилизира 2,4 

милиона мъже. Докато са физически годни за служба, всички остават в армията, а 
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при рухването на империята само половината се завръщат у дома. „Войските са 

създадени, за да бъдат убивани“ — казва веднъж Наполеон, макар че с течение на 

времето доброволците драстично намаляват. Към 1810 година 80% от годишната 

квота донаборници не се явява по своя воля на военна служба.
7
 

Военните кампании и сраженията в оперативен мащаб по време на френската 

революция и Наполеоновите войни са били много по-ожесточени от водените през 

XVIII век и може би по-многочислени — в един-два случая Наполеон е разполагал с 

близо двеста хиляди войника на бойното поле и близо до него, въпреки че е срещал 

доста затруднения в контролирането на толкова голяма армия, — но по принцип си 

остават същите. Оръжията са били напълно идентични с тези от предишното столетие, 

а и тактиката надали може да се определи като особено променена. В действителност, 

типичната битка на Наполеон не се е различавала чак толкова много от битките на 

Александър Велики, с изключение на огнестрелните оръжия, които изземват повечето 

функции на хладните. Иначе приблизително същият брой мъже се подреждали в 

относително еднакви формации, върху почти същото компактно пространство, биели са 

се за приблизително същото време (може би с няколко часа повече през XIX век), като 

накрая оставяли на бойното поле горе-долу същия процент жертви.
8
 

Голямата промяна във войната обаче касае броя на сраженията. По времето на 

класицизма или дори през Тридесетгодишната война годишно са се водели от три до 

четири битки, като само в една-две от тях общият брой на двете армии надвишавал 

сто хиляди души. През периода 1792–1814 година се водят четиридесет и девет 

такива сражения, като по останалите фронтове на войната паралелно с основните е 

имало поне по една друга битка.
9
 

Мобилизацията на цялото годно мъжко население на държавите 

предоставя на генералите нечувани до този момент човешки ресурси – и те се 

възползват максимално от тях. През този период загиват най-малко четири 

милиона души.
10

 

Истина е, че това е само половината от загиналите по време на 

Тридесетгодишната война, но да не забравяме, че тук вече става въпрос за съвсем 

различен феномен. Преобладаващата част от хората, загинали по време на 

Тридесетгодишната война, са цивилни, жертви на глада, чумата или обикновеното 

убийство, когато продължителните периоди на ожесточени битки из Централна Европа 

причиняват социален и икономически срив на някоя и без това бедна държава. А по-

голяма част от загиналите по време на френската революция и на Наполеоновите войни 

са войници – безпрецедентна цифра в историята на човечеството до този момент. 
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Въпреки това европейското общество не се срива под този огромен натиск. Има 

трудности, но не и поголовен глад. Воюващите сили съумяват да владеят нещата на 

този етап, както и да задържат народа си – година след година, без да му се вижда 

краят. Европейските държави натрупали богатства, организационни умения и 

мотивационни методи, необходими за водене на масови войни – с процент на участие 

на цялото население, който никое цивилизовано общество до този момент не е 

постигал.
11

 

Другата важна промяна е от политическо, а не от военно значение. За първи път 

масовите общества са успели да намерят начин да се отърват от авторитарните си 

управници и да възродят старите човешки принципи на равенството. За по-малко от 

петнадесет години революциите свалят монарсите първо в Британските колонии в 

Америка (население 3 млн.), а след това във франция – най-голямата държава в Европа 

(население 30 млн.). Това са първите големи държави, чиито официални ценности са 

много по-близо до тези на нашите първобитни предци, отколкото на мравките. 

Знаменателен е и фактът, че те се появяват точно в момента, когато на историческата сцена 

излиза и най-ранната форма за масова комуникация – печатните книги, подпомагащи 

ограмотяването на масите. Щом масовите общества успяват да разрешат проблема с 

числеността и си възвръщат способността да обсъждат нещата и да вземат 

решенията колективно, пирамидалните структури на властта и привилегиите, които и 

без това не се радват на особена популярност сред народа, вече се оказват излишни. На 

обществата им предстои да се превърнат в саморегулиращи се – с други думи, в 

демократични – и веднага щом това става възможно, хората не закъсняват да си 

спомнят, че винаги са предпочитали точно този порядък. Единственият липсващ 

елемент за трансформацията на масовата война в тотална е технологията. Ала през 

1815 година Индустриалната революция обхваща вече цяло поколение, и съвсем скоро ще 

започне да наваксва и този последен пропуск. 

В продължение на четиридесет години след пълното поражение на Наполеон 

през 1815 година, между водещите европейски държави цари мир. Вероятно донякъде 

мирът се дължи на умората и изтощението, но по-съществената причина е друга – 

мирът е своеобразна консервативна реакция спрямо ексцесиите на френската 

революция. Сред опасните новости, които тя въвежда, държавите побързват да 

премахнат най-главната – задължителната военна служба. Повечето европейски 

държави скоро се връщат към старите си малки професионални армии. В Прусия – най-

малобройната от великите сили, задължителната военна служба не е премахната. Така 

чрез нея, както и благодарение на спомените, познанията за създаването на масовите 

армии се съхраняват. Затова с приближаването на поредния военен порой от средата на 

века (1854 – 1870), всички велики сили в Европа, с изключение на Великобритания, 
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която се радва на защитата на своя флот, отново въвеждат задължителната военна 

служба. Някъде по това време на сцената на войната започват да се появяват и новите 

оръжейни технологии. 

Но най-голямата война от средата на XIX век не се води на територията на 

Европа. Това е американската Гражданска война, в която загиват 622 000 американски 

войници – много повече, отколкото в двете световни войни, както и в Корея и Виетнам 

– при това от население, което е само една десета от сегашното. И двете страни във 

военния конфликт бързо прибягват до задължителната военна служба – 

Конфедерацията през 1862 година, а Съюзът – година по-късно, в резултат на което и 

двете армии стават огромни за времето си. През четирите години на войната в армията 

на Съединените щати влизат почти два милиона мъже, а в тази на Конфедерацията – 

почти милион, по време, когато общият брой на населението и от двете страни е само 

30 милиона. И една пета от зачислените в армиите умират. 

Избухналата в един преходен период война представлява странна комбинация 

между стария и новия начин за водене на бойни действия. Армиите започват 

войната с типична Наполеонова тактика, ала само след броени месеци 

пехотните защитници и от двете страни използват естествени прегради 

навсякъде, където това е възможно.
12

 

Преди и по време на Първата световна война 1914 – 1918 г, мобилизацията на 

новите масови армии минава точно по план. Германската армия нараства шест пъти 

само през първите две седмици на август 1914 година, тъй като всички запасняци 

постъпват на редовна служба в своите полкове, след което влаковете ги откарват бързо 

и ефективно към съответните фронтове. Към средата на месеца по германските граници 

с Франция и Белгия вече са разположени 1 485 000 немски войници, готови да влязат в 

бой, веднага щом слязат от влаковете. Французите, австрийците и дори руснаците 

извършват същите организационни чудеса. Но после всичко се обърква. 

Само за два месеца армиите започват да буксуват. Към Коледа на 1914 година, 

само шест месеца след началото на войната, загиналите са вече повече от милион, а 

мъжете в окопите са видели с очите си как другарите им умират – или по-точно, как са 

убити. 

Окопите просто не е можело да бъдат заобиколени. Единственият опит за 

стратегически обход по фланга – атаката, която целяла превземането на 

Дарданелите, после на Истанбул и накрая изхвърлянето на цялата Османска империя 

от войната, за да отвори директни връзки по море между англо-френските сили и 

техните руски съюзници – претърпява пълно поражение от мините, поставени в 

протоците, както и от турската пехота, действаща зад бреговата ивица на Галипол. 

Британските и немските флотове, съставени от гигантските бойни кораби „Дредноут“, 
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за които никой не щадял пари преди войната, в първата истинска надпревара във 

въоръжаването в света, само се гледали злобно в Северно море, с изключение на 

еднодневната битка при Ютландия през 1916 година. По време на тази битка немците 

печелят по точки, но тъй като така и не успяват да разкъсат британската морска 

блокада, всъщност губят. И през следващите три години нито една офанзива не успява 

да помести Западния фронт на повече от шестнадесет километра. 

Нито едно нововъведение във войната не съхранява задълго изненадващия си 

характер. Така, в разгара на Втората световна война, когато германските части вече се 

бият дълбоко навътре в Съветския съюз, изтощението отново се завръща, при това с 

още по-голяма сила. Изходът от блицкриг тактиката на скоростното нахлуване е 

максималното задълбочаване на отбранителната зона – много километри навътре, с 

последователни отбранителни окопни линии, минни полета, бункери, укрепления за 

оръдия и капани за танкове, които биха забавили движението на бронираните машини и 

накрая биха ги спрели. Понякога отбранителните съоръжения действат, понякога 

следват множество пробиви. Но дори и в такива случаи непрекъснатият фронт отказва 

да изчезне. Просто се връща няколко десетки или няколко стотици километра назад, а 

после отново се стабилизира. 

Новият стил на водене на бойни действия се превръща в мощен консуматор на 

хора и бойна техника. Например по време на Втората световна война в Съветския съюз 

са произведени приблизително 100 000 танка, 100 000 самолета и 175 000 артилерийски 

установки, от които минимум две трети биват унищожени по време на отделните 

битки. От друга страна способността на напълно мобилизираните индустриални 

общества да поемат огромни дози наказания и въпреки всичко да поддържат своята 

производителност изглежда неизчерпаема. Същата характеристика би могла да се даде 

и на цялостно въоръжените нации, с възгледи, затвърдени от патриотизма и 

пропагандата, с мозъци, промити от тоталитарните режими (които се установяват в 

почти всички воюващи страни, независимо от мирновременното им политическо 

устройство) да приемат спокойно и най-кошмарните саможертви, без дори да им трепне 

окото. Две трети от германското население от мъжки пол на възраст между осемнадесет 

и четиридесет и пет години се оказва във войските, три и половина милиона загинали. 

 

2. Военноисторическият опит за развитието на Сухопътните войски 

след края на Втората световна война 

 

Най-забележителната характеристика на въоръжените сили в епохата след 

Втората световна война е, че армиите отново станават малки. Например, ако през 

последното десетилетие от Студената война в Европа беше избухнала война, 

командващият войските на НАТО за Централна Европа щеше да изкара на бойното 

поле приблизително един милион войници и две хиляди военни самолета. Неговият 
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съветски противник щеше да има на разположение приблизително същия брой сили, 

плюс малко повече танкове и други бронирани бойни машини. Това са най-мощните 

механизирани армии в целия свят – минимум половината от най-мощното 

конвенционално оръжие в света е концентрирана в този иначе малък географски 

регион – при това войските и от двете страни биха получили масирана военна 

поддръжка още през първите седмици на евентуалната война. Повечето плановици 

приемат, че процентът на загубите би бил толкова висок, че нито една от двете 

противникови войски не би надвишила първоначалния си брой в който и да е момент от 

бойните действия. И макар че милионните армии не са нещо, на което някой би посмял 

да се присмее, тези войски в никакъв случай не могат да се сравнят с армиите, които 

великите сили разгръщат от двете страни на фронта по време на която и да е от двете 

световни войни на XX век. 

Това драстично свиване на обема на конвенционалните военни сили е световно 

явление, а основната причина за него е проста – пари. Конвенционалните оръжия 

стават толкова скъпи, че повечето държави не могат да оправдаят с нищо 

многочисленото им производство в мирно време, като същевременно не виждат 

никакъв смисъл да плащат на допълнителен брой войници, които не могат да си 

позволят да снабдят дори и с класически оръжия. Иначе, ако се окажат въвлечени в 

голяма война срещу друга велика сила, те не биха имали нищо против да похарчат и 

повече пари, но съвременните оръжейни системи са толкова сложни, а 

производителният им темп толкова бавен, че дори и след началото на евентуална война 

никой не би разполагал с време да увеличи кой знае колко тази продукция. Даже 

точно обратното – и двете страни почти автоматично ще започнат да губят 

основните си оръжейни системи, като например танкове и авиация, при това със 

скорост, която никога не биха могли да се надяват да наваксат. 

 

3.Военноисторическият опит за развитието на Сухопътните войски  

след края на Студената война 

 

Модерните технологии намаляват значението на географската отдалеченост, 

увеличават разнообразието от средства и броя на субектите, способни да извършват 

насилие. Показателен за това е фактът, че ако през 50-те години на XX век в света са 

регистрирани средногодишно по 10 – 12 военни конфликта, то в началото на 90-те 

години на миналия век техният брой нараства четирикратно. 

В резултат на тези промени възникват нови предизвикателства, рискове и 

заплахи за сигурността. Влизат нови „актьори“, редица нови „въоръжени субекти“, като 

разпадащи се държавни военни сили, полувоенни формирования (обикновено 

финансирани от правителства), части за самоотбрана, политически и други 

организации, финансово-икономически и бизнес корпорации, наемници, престъпни 
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мафиотски образувания и наркокартели, секти, терористични групи и други. В много 

случаи неправителствени организации подменят държавните структури или се опитват 

да излязат извън контрола на държавата. С отслабване на държавата недържавните 

формирования набират все по-голяма сила и авторитет. От 28 големи конфликта през 

1991 г. в 25 от тях едната от противоборстващите страни е от нередовни сили
13

. 

Към тях се отнасят: 

– полувоенни групи, организирани от харизматичен лидер; 

– военни барони, контролиращи определени райони; 

– терористични клетки, доброволци фанатици;  

– организирани криминални групи; 

– части и подразделения на редовни въоръжени сили и други силови ведомства. 

Ето защо, според изследването „Войната на бъдещето – поглед отвъд океана“ 

(Война будещего: взгляд из-за океана), което цитира проф. д-р Мартин ван Кревелд, 

„въоръжените конфликти днес не представляват класическо стълкновение между две 

армии на бойното поле, а избухване на кръвопролитно насилие“, поетапното 

осъществяване на т. нар. стратегии на „принудата“, „стратегически паралич“, 

„разрушаването“ („унищожаването“) и операции за „стремително доминиране“ в 

противниковата държава или недържавен актьор.
14

 

Следователно, според проф. Колин Грей върху развитието на видовете 

въоръжени сили, включително и върху Сухопътните войски, влияние оказват следните 

основни категории в природата на съвременната война:  

 Войната e постоянна по своята природа, но характерът ѝ се променя 

непрекъснато. 

 Всяка война има отличителни характеристики и обикновено се води по 

различен начин. 

 Войната има постоянни и универсални контексти, обясняващи и 

направляващи я в конкретната историческа специфика. 

 Клаузевиц обяснява доста добре устойчивата природа на войната в рамките 

на две неустойчиви „троици“: страст, шанс и разум, които той асоциира най-вече с 

народа, а също армията и нейното командване, и правителството или полицията, 

съответно. 

 Общата теория на стратегията предполага наличието на високообразовани 

стратези, интелектуално способни да лансират, проектират и реализират 

исторически специфични стратегии, които могат да доведат до успех. 

 Формулирането на стратегията е изключително трудно по много причини, 

една от които е, че тя не е въпрос толкова на политика или на военна мощ, а по-скоро 

                                                           
13

 Вж. по-подробно: Laffin John. The World in Conflict 1991. Oxford: Brassey’s, 1991. 
14

 Попов, И. Война будещего: взгляд из-за океана. Москва: Астрель, 2004, Глава 4. „Нетрадиционные” 

войны будущего. 
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на трансформацията на военното усилие в политическо завоевание, което е 

подчертано като значение и от Георги Бахчеванов и Ивайло Иванов.
15

 

 Водещият принцип в планирането на отбраната е то да е така направено, 

че да доведе до „минимум съжаления за пропуснатите възможности“ в бъдеще. 

 Съществува своеобразна „концептуална въртележка“ от стратегически 

идеи, някои от които са добри, други лоши, или пък и едното, и другото.
16

 

 

4. Мрежово-центричната война и Сухопътните войски 

 

Мрежово-центрична война (или „мрежово-центрични бойни действия“, 

„мрежово-центрични операции“; англ. Network-centric warfare) е военна доктрина, 

използвана за първи път от Министерството на отбраната на САЩ. В съвременните 

условия мрежовата центричност става достоен отговор на изникващите 

предизвикателства и заплахи.
17

 Ниската ефективност на общовойсковите операции е 

доказана в хода на войните и конфликтите след Втората световна война. Често 

вражеските сили не са концентрирани, а разпилени и в борбата срещу тях са по-

ефективни локалните операции с ограничени сили. Концепцията на мрежово-

центричната война включва точно такова използване на въоръжените сили. 

Локалното въздействие на ограничените сили е една от централните идеи на 

концепцията. Сами по себе си и като пример терористичните организации имат сложна 

мрежова структура. Тероризмът няма граници, което сериозно усложнява борбата с 

него и прави почти безполезни класическите методи за водене на война. Един от най-

показателните в това отношение е провалът на съветските войски в Афганистан (1979 –

1989). От друга страна, успешна специална операция е унищожаването на Осама бин 

Ладен (2011 г.). Срещу една мрежа най-ефективно действа друга мрежа. Това означава, 

че концепцията за мрежово-центричната война може отлично да се ползва в борбата 

срещу международния тероризъм и други недържавни предизвикателства и заплахи. 

При това не се обръща достатъчно внимание на факта, че съвременната война с 

използване на Сухопътните войски все повече се доближава до т.нар. „бунтовнически 

войни“ (или „метежни войни”) – термин, въведен от руския военен теоретик полковник 

проф. Евгений Меснер.
18

  

Според Меснер В света се води война, която ни заплашва с по-тежки 

бедствия, отколкото нахлуването на източните племена в Римската империя: 

                                                           
15

 Вж. по-подробно: Бахчеванов, Георги., Ивайло Иванов, Security Strategy in the contemporary conditions. 

– В: Сборник доклади: Globalism and Security. УниБИТ, София: За буквите - О писменехь, 2009, ISBN 

978-954-8887-66-3. 
16

 Вж. по-подробно: Colin S. Gray, The Strategy Bridge: Theory for Practice  New York: Oxford Univ. Press, 

2010. 
17

 Баталов, Иван. Реализация на концепцията за „мрежово-центрична война“ въз основа примера на 

Франция. 24.pdf (nbu.bg) (достъпно 30.08.2021). 
18

 Пак там. 
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защото някогашните варвари са рушели Рим и културата му, но в същото време са 

възприели и много неща от него, докато днешните само унищожават и то с такава 

фанатична упоритост, с каквато навремето културният Рим сравнил със земята 

съперника си Картаген.
19

 Анализирайки локалните конфликти и регионалните войни 

след края на Студената война, забелязваме, че начинът на воюване се съпровожда с 

нанасянето на асиметрични удари от страна на различни организации, терористични 

саботажни групи, или отделни индивиди, като подбудите им трудно се поддават на 

точна класификация – сред тях са политически мотивираното желание на една от 

страните (обикновено по-слабата във военно и/или социално-икономическо отношение) 

да „отмъсти на окупатора“, за „освобождаването на страната“, „осъществяването на 

политическо-социален преврат“ и т.н. Наличието на подобна смес от различни 

идеологии, принципен протест и безпринципна възможност за разрушаване, няма как 

да не определим като „метеж“ (или „бунт“). Евгений Меснер подчертава, че: именно 

този термин  започнах да използвам в трудовете си, издадени след Втората световна 

война.
120

 (…) Тази война приключи през 1945, но метежът продължи. През годините 

той се разширяваше, придобивайки такава сила и всеобхватност, че в крайна сметка 

се превърна в нова специфична форма на военни действия, която лично аз определям 

като „метежна“ или „бунтовническа“ война
21

. 

По-късно тезите на Меснер са развити от американския полковник Джон Бойд 

(1927 – 1997), известен като стратега на Първата война в Залива през 1991 г. 

Тълкувайки Меснер Бойд възприемаме, че „бунтовническата война“ е съвременната 

форма на война. Тя отхвърля традиционните военни норми и шаблони. Участниците в 

нея не признават класическите, грандиозни, масови сражения. Срещу масовите 

национални армии те използват „тактиката на комара“, а също терора, 

бандитизма, въстанията, уличните безредици и демонстрациите. Оперативният ход 

на „бунтовническите“ войни преминава през следните фази: деморализация, хаос, 

терор, постепенно приобщаване към революционната кауза и духовна трансформация 

на индивида. Крайна цел на стратегията на „бунтовническата“ война е разрушаването 

на държавната структура, защото, както е формулирал Сун Дзъ, разрушената държава 

не може да бъде възстановена, както и мъртвият не може да бъде върнат към 

живота. 

В една от последните си статии, озаглавена „Терорът“, Меснер отбелязва: 

„Налице са признаци, че в съвсем скоро време агресията на рушителите на Структурата 

значително ще се усили. Структурата (държавна, обществена, финансова и особено 

моралната) е обречена да загине, смазана от този натиск, ако не се съпротивлява срещу 
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 Хочешь мира, победи мятежевойну. Творческое наследие Е. Э. Месснера. Москва, Военный 

университет, Русский путь, 2005. с. 132 – 159. 
20

 Савов, Александър. Асиметрична война. – В: Геополитика, 2006, бр. 4. 

http://geopolitica.eu/2006/broi42006/547-asimetrichnata-voyna-?showall=1 (достъпен  на 16.04.2021) 
21

 Хочешь мира, победи мятежевойну…, с. 132 – 159. 
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него (терора – б.а.) и то с военни средства“. Днес светът се сблъсква тъкмо с такъв тип 

агресия на международната терористична мрежа като цяло.
22

 И в тази разгаряща се 

„бунтовническа“ война, партизанските действия, тероризмът и психологическата война 

(както предвижда и Меснер) играят ключова роля. В статията си „Тероризмът днес. 

Войната става асиметрична“
23

 проф. Херфрид Мюнклер подчертава, че: 

Терористичната заплаха се характеризира, по правило, с асиметричното 

разположение на силите. В миналото тероризмът и, разбира се, стратегията на 

партизанската война, също бяха форми на асиметрична война, но почти винаги тази 

асиметрия отразяваше слабостта на революционерите или партизаните. С 

нарастването на силите им, асиметрията постепенно изчезваше. Именно 

нарастването на силите и постигането на възможност за симетричен удар беше цел 

на почти всички партизански войни през ХХ век и основа на маоистката партизанска 

доктрина
24

. 

В заключение, съвременната „бунтовническа война“ (която мнозина не без 

основание определят и като най-голяма заплаха на ХХI век) е доминиращ компонент на 

постмодерния многополюсен свят, чиято характерна особеност е същественият спад на 

значението на такъв фактор, като междудържавните въоръжени конфликти и 

класическите бойни действия, в които участват Сухопътните войски. Вместо това, на 

преден план излизат други приоритети, произтичащи от очерталата се система на 

глобални и нетрадиционни заплахи, повсеместно изострящи се на различни нива 

етнически, конфесионални и социално-икономически противоречия, фрагментацията 

на съюзните (коалиционните) военно-политически взаимоотношения, факторът на 

многобройните „малки войни“ (асиметрични, „бунтовнически войни“, или „конфликти 

с ниска интензивност“). 
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 Савов, Александър. Асиметрична война. – В: Геополитика, 2006, бр. 4. http://geopolitica.eu/2006/broi42006/547-
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКТИЧЕСКИТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ КРИЗИ И КОНФЛИКТИ 

 

майор Ивайло Димитров 

 

 

Анотация: Анализа от възникналите въоръжени конфликти и кризи през 

последното десетилетие, тези в Източна Украйна, Сирия, Либия и Нагорни Карабах, 

като към тях може да се прибавят определени операции провеждани срещу 

паравоенни сили и/или признати терористични формации, показа едно от 

предизвикателствата пред формированията на тактическо ниво, а именно 

окомплектоването им със подходящо съвременно въоръжение/системи.  

Ключови думи: въоръжени конфликти и кризи, Украйна, Сирия, Либия, 

Нагорни Карабах, БЛА. 

 

 

 

Сложността на съвременните бойни операции налага тенденцията все по-често 

да се прилагат тактики, техники и процедури от специално сформирани за целта на 

операцията формирования, включващи не само класически маневрени формирования, 

но и елементи за специални операции, разузнаване, електронна война, безпилотни 

летателни апарати (БЛА) и др. По този начин се избягват неблагоприятни или постигат 

благоприятни условия за използването на многочислени и тежко въоръжени 

формирования, които могат да усложняват изпълнението на задачите, предизвиквайки 

неприемливи жертви сред местното население, предизвиквайки силен международен 

отзвук и/или да доведат до неприемливи загуби в личен състав и бойна техника. 

Такова въоръжение на което не само тактико-техническите данни са водещи, но 

и възможностите им за интегриране в единна система, в която на пръв поглед 

разнородни системи, да функционират в единно бойно пространство. Изискванията, 

предявявани към оборудването на бойните платформи със сензори и комуникационна 

апаратура, ги правят високотехнологични, скъпи и трудни за усвояване от 

военнослужещите, но след като бъдат разучени, усвоени и ефективно използвани, те 

стават значително по-ефикасни на бойното поле. Обикновено при провеждането на 

бойни операции се използват формирования от националните въоръжени сили (ВС, в 

определени случай съвместно с паравоенни сили), като все по-голямо значение за 

благоприятния изход придобива процесът на дефиниране на определени проблеми при 

използването на тактическите формирования. Това се потвърждава, особено когато 



201 

условията на средата изискват прецизно използване на въоръжението и военната техника 

от една страна, а от друга тези ограничения не важат за вражеските/ противостоящите 

сили. Това е един от показателите, които предразполагат въвеждането на нови методи, 

похвати и способи за водене на бойните действия в операциите. Всеки един от 

приложените се оказва строго специфичен за дадената операция (условията на 

обстановката) и много трудно приложим в други операции и среди.  

Предмет на настоящия доклад са актуалните проблеми при използване на 

тактическите формирования от Сухопътните войски (СВ), като фокусът ще бъде 

съсредоточен върху операцията на турските въоръжени сили (ВС) в Сирия и Либия, 

както и някой от проблемите на т.нар „сили за самоотбрана на Нагорни Карабах“ от 

последните бойни действия. 

 

Основната цел на проведените от турските ВС операции в Северна Сирия е 

създаване на буферна зона за сигурност по границата с дълбочина 30 – 40 км, населена 

предимно с кюрдско население и прочистването ѝ от кюрдски военизирани 

формирования, с което да се прекъснат връзките на кюрдите в Сирия с тези в Турция. 

Основният противник са кюрдските сили за народна защита и сирийската арабска 

армия (силите, останали верни на президента Башар Асад). Второстепенната цел е 

заселване в тази зона на част от сирийските бежанци, намиращи се на турска територия. 

Влияние върху маньовъра на маневрените и авиационните формирования, в повечето 

случаи, оказва присъствието на формирования от ВС на Русия и САЩ в района, от 

което се възползват кюрдските и сирийски сили. Но основното предизвикателство са 

поетите пред международната общност ангажименти за недопускане на неприемливи 

жертви сред мирното население. 

Основен проблем преди началото на операциите е събирането на достатъчно 

достоверна разузнавателна информация за противниковите цели и невъзможността в 

някои случай да се потвърждават (валидират) поради това, че са част от или са смесени 

с местното население. За преодоляването му масово са използвани БЛА и 

взаимодействащи си с тях сили за специални операции. Ежедневно във въздуха се 

намират до 6 – 8 БЛА Bayraktar TB2, което позволява с началото на операциите 

надеждно да се поразяват планираните цели, както и да се създадат условия за тяхното 

придвижване до зони, в които са поразявани с артилерийски огън.  

Друг проблем възниква с началото на операциите. Редица планове на 

батальоните и бригадите, в зависимост от приоритета за поразяване на целите, трябва 

да бъдат актуализирани, като някои формирования извършват маньовър или надеждно 

се прикриват за недопускане на жертви при огневото въздействие от собствените сили. 

При такива условия на средата и заплахата, за създаване на условия маневрените 

формирования да изпълняват задачите си с минимални загуби на личен състав, е водено 

интегрирано многокомпонентно разузнаване с обединяване на всички (въздушни, 
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земни, морски и космически) системи и са насочвани усилията им за създаване на 

достоверна опозната картина на бойното пространство. Това позволява командващите и 

командирите от всички степени своевременно да планират и провеждат операциите – 

бързо и с минимални загуби. В това отношение е показателен примерът при спиране 

настъплението на Сирийската арабска армия в Идлиб, когато възниква срещен бой, при 

който турското формирование дава неприемливи жертви, които предизвикват и 

вътрешнополитически отзвук и поставят под въпрос целесъобразността на военното 

присъствие в Сирия. 

Същото многокомпонентно разузнаване за пореден път демонстрира 

първостепенното си значение в Либия, където след поразяване на ключови елементи 

(елементи от зенитноракетни батареи HAWK, РЛС, инфраструктура и др.) на 

Либийската национална армия от турската групировка, се увеличават дейностите по 

осигуряване актуализацията на разузнавателната подготовка на бойното пространство и 

елиминиране на заплахите (противникови БЛА и ЗРАК), като се създават условия за 

спиране настъплението на ЛНА и изтласкването ѝ в дълбочина до 200 км. 

При изпълнение на заповяданите задачи формированията от сухопътната 

групировка изпълняват стандартните тактически задачи. Специфичен проблемен 

въпрос при тяхното използване е централизираното им управление при 

взаимодействието между компонентите и родовете войски, за което е въведено 

децентрализирано управление. Успешното преодоляване на този въпрос се извършва 

чрез използване на т.нар „управление през инстанция“, като в отделни случаи 

конкретни задачи, изискващи незабавно изпълнение от авиацията, са изисквани от 

формированията без съгласуване със старшата инстанция. Широко приложение 

намират и част от подходите за въвеждана на противостоящите в заблуда, които не 

навсякъде имат успех. 

За поддържане на действията на маневрените формирования широкото се 

използват БЛА, които извършват не само наблюдение, разузнаване и целеуказване, но и 

нанасят огневи удари. Актуален проблем при планиране и изпълнение на задачите е 

осигуряването на безопасността на техните полети, при невъзможност за прикритие от 

пилотируемата авиация. Независимо, че използваните от турските ВС БЛА, предимно 

“Bayraktar TB2”, имат 24-часова автономност на полета и близо 200-километров радиус 

за управление, оказва се, че те са уязвими за ЗРК с близък и среден обсег – основно 

96K6 „Панцирь-С1“. Основно предизвикателство е неутрализирането на тези системи, 

като за целта широко приложение намират системите за ЕВ, посредством които се 

нарушава и/или блокира работата на системата за командване и управление на ПВО от 

една страна, а от друга страна се нарушава правилната работа на радиолокационните 

средства на самите комплекси. Тези съгласувани по време и място, операции от силите 

за специални операции и с нанасяне на високоточни удари от артилерийски системи, 

свеждат загубите на БЛА до приемливи нива. 
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Проблемен въпрос при тахното бойно изпозлване е своевременното 

установяване на най-близкото до целите местоположение на приятелски сили или 

цивилно население. 

В заключение, може да се обобщи, че предимствата, които дават новите 

технологии, използвани във военното дело, са безспорни и прилагането им срещу 

противници, които не разполагат с такива или имат само единични образци, но 

неинтегрирани за съвместно пълно използване на техните възможности, води до 

провеждане на операции на различни скорости (пример за това е Нагорни Карабах) или, 

казано с други думи, високите технологии носят достоверна ситуационна 

осведоменост, позволяват своевременно (бързо и изпреварващо) вземане на решение за 

използване на формированията, увеличават гъвкавостта при водене на операциите, 

разкриването на слабите страни в хода ѝ и създават условия за нанасяне на 

изпреварващи удари.  

Основен проблем на тактическите формирования са качествената подготовка на 

личния състав, експлоатиращ сензори и бойни платформи, танкове и бойни бронирани 

машини, в чието оборудване са включени различни типове високотехнологични 

сензори, данните от които предоставят необходимата информация на командирите за 

планиране и водене на бойните действия. 

Друг проблем би възникнал ако военнослужещите, непознавайки недостатъците 

на сензорите при конкретните условия на средата, се доверяват безусловно на снетите 

данни и не ги проверяват с тези от други източници, а ги предоставят за основа за 

вземане на решение за използване на силите. 

 

–––––––––––– 

Градев, К., И. Хинов. Тактика на механизираните и танковите формирования. 

София: ВА „Г. С. Раковски“, 2021. ISBN 978-619-7478-54-9. 

https://defenceturkey.com 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2 Сравнение_потерь_ Bayraktar_TB2_ 

и_ЗРПК_Панцирь_С1. 
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИ КОНЦЕПТУАЛНИ И ДОКТРИНАЛНИ 

ДОКУМЕНТИ И РОЛЯ, МЯСТО И ВИДОВЕ ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ 

ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

капитан Иван Ножделов 

 

 

 

Анотация: Доктрините, концепциите, уставите и процедурите са знание, 

което произлиза от натрупания боен опит, наблюденията, изследванията и 

проведените анализи. В този смисъл, те описват и представят най-ефективните 

методи и способи за използване на въоръжените сили, извлечени от практиката, 

включително и военната история. Състоянието и развитието е един от основните 

проблеми при изграждането и развитието на способностите на армията. Обвързано 

с планирането на операциите и тяхната връзка, представя същността на този 

доклад. 

Ключови думи: доктрини, концепции, устави, процедури, въоръжени сили, 

планиране, операции. 

 

 

Класификацията на националните, концептуалните и доктринални документи може 

да се извърши въз основа на нивото, за което са предназначени и се подразделят на: 

 стратегически; 

 оперативни; 

 тактически. 

Като член на НАТО от 2004 г. и на Европейския съюз от 2007 г. Република 

България прие нови регламентиращи стратегически документи. Това са онези 

документи, които пряко влияят върху планирането на операции на стратегическо 

ниво, а именно: 

 Закон за отбраната и въоръжените сили; 

 Бяла книга за отбраната и въоръжените сили; 

 Стратегия за национална сигурност на Република България; 

 Национална отбранителна стратегия; 

 План за развитие на въоръжените сили. 

Тези документи определят ролята, мисията и задачите на въоръжените сили. 

Крайният резултат на процеса на планиране на операции на стратегическо ниво са 
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приетите от Министерския съвет и утвърдени от президента стратегически планове за 

действие на въоръжените сили (СПДВС). Важно е да се отбележи, че взаимовръзката на 

представената класификация с планирането е всеобхватна, и дори определянето им 

като една обща система не би било погрешно. Това значава, че документите на 

стратегическо ниво пряко влияят върху планирането на операциите, което напълно 

отрича „погрешността“. 

На оперативно ниво развитието на концептуалните и доктринални документи 

започва с разработването на Ръководството за развитие на националните концептуални 

и доктринални документи в областта на отбраната и въоръжените сили. Доктриналната 

йерархия тук включва три нива: 

 Ниво 1 – базови доктрини; 

 Ниво 2 – поддържащи доктрини; 

 Ниво 3 – приложни документи/публикации – тактики, техники и процедури; 

Нациналните публикации на всяко от трите нива изпълняват различно 

предназначение, като: 

– Ниво 1 – разпределят се по функционален признак в областите, възприети в 

националните и съюзни щабове – личен състав, разузнаване, провеждане на операции, 

логистика, планиране на операциите, комуникации, подготовка, финанси и гражданско-

военно сътрудничество, като им се присвоява и съответния номер (НП 1 до 9);  

– Ниво 2 – разпределят се тематично в завсимост от съответната доктрина от 

ниво 1, възприетата класификация на операции и действия на войските, като им се 

присвоява номер на област от ниво 1 (НП – 3 от ниво 1 – НП – 3.1, 3.2 и т.н.); 

– Ниво 3 – приложни документи/публикации – тактики, техники и процедури. 

Присвояването на номера следва логиката на документите от нива 1 и 2 (3.1.1; 3.2.2 и т.н.). 

Доктрината на въоръжените сили на Република България е 

основополагащият документ на най-високо ниво в йерархичната структура на 

доктриналните документи на въоръжените сили. Тя дава насоки за разработването на 

базовите и поддържащите доктрини. 

На функционално ниво тя се явява основа на разработването на базовите 

доктрини за личния състав, разузнаването , операциите, логистиката, планирането, 

комуникациите, подготовката, ресурсите и финансите, гражданско-военното 

сътрудничество, като те са и основата за развиването на следващото йерархично ниво – 

поддържащите доктрини.  

Поддържащите доктрини предоставят основните положения за видовете 

операции. В зависимост от техните характеристики като основни форми и способи за 

прилагане и подходи, се развиват в приложните документи – техники, тактики и 

процедури. Самите те могат да бъдат: 

 утвърдени и въведени доктрини за изпълнение; 

 доктрини в процес на преглед; 
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 доктрини в процес на съгласуване; 

 доктрини в процес на разработване. 

Съществен факт е, че една от сферите на изграждането на оперативната 

съвместимост е „Доктрини и концепции“. 

Доктрината на въоръжените сили в република България (ДВСРБ) разглежда 

планирането (глава 8), като съвкупност от: 

 Общи положения ; 

 Нива на планиране на операции; 

 Видове планиране на операции; 

 Предварително планиране в рамките на въоръжените сили; 

 Планиране при опасност от въвличане на Република България във военно-

политическа криза или въоръжен конфликт; 

 Планиране при военно положение и положение на война. 

 

Видовете планиране на операции конкретизират възможността за изпълнение на 

целия спектър от мисии и задачи и те се определят от два вида: 

 Предварително планиране; 

 Планиране в отговор на криза; 

Предварителното планиране се извършва с цел подготовка на въоръжените 

сили за справяне с възможни заплахи за националната сигурност. За своевременно 

реагиране на тези заплахи във въоръжените сили се разработват следните видове 

планове:  

 Постоянен план за отбрана (ППО);  

 План за извънредна ситуация (ПИС); 

 Общ план за извънредна ситуация (ОПИС).  

Планиране в отговор на криза е процес на планиране на операции, който започва 

при възникване на опасност от въвличане на страната във военнополитическа криза или 

в отговор на съществуваща или развиваща се криза. Този процес изисква разработване 

на детайлен и всеобхватен План за операция (ОПЛАН), който се привежда в 

изпълнение. За него са определени сили, ангажирани са средства на държавния апарат и 

са извършени подготвителни дейности за успешно изпълнение на възложената мисия. 

Като се отчита, че последователността, описана в ДВРСБ, е наличието и 

разработването на поддържащите планове, което от своя страна зависи от конкретните 

условия на обстановката, времевата рамка, комплектността и обхвата на основния план. 

В Доктрината за планиране на операции, която в разгледаната класификация, 

както става ясно, е на по-ниско йерархично ниво, но е документ, който доразвива и 

разглежда по-подробно дадената сфера, се представя и „Планиране при военно 

положение или положение на война“. 
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Основната особеност на Планиране при военно положение или положение на 

война е, че отбраната на страната и осигуряването на вътрешния ред преминават под 

ръководството на върховния главнокомандващ и се осъществява от създадените от него 

органи за ръководство на отбраната. С въвеждането на военно положение или 

положение на война, или с фактическото започване на военните действия президентът 

на републиката формира Върховно главно командване (ВГК). 

Ролята и мястото на планирането на операциите са представени в 

Доктрината за планиране на операции като структуриран процес, насочен към 

превръщане на намерението на командира в план за използване на въоръжени сили, за 

постигане на определени цели и крайно състояние.  

Планирането на операции създава условия за своевременна и ефективна 

подготовка на 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, анализ 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).  

Връзката между планирането на операциите с оперативното изкуство напълно 

описва важността и същността на процеса и се явява изражение на човешката 

способност да се интегрира творческо мислене, интуиция и въображение със знания, 

умения и  опит.  

Оперативното изкуство е „използване на войски и сили за постигане на 

стратегически или оперативни цели чрез планиране, организиране, интегриране и 

реализиране на стратегии, кампании и операции“. То обединява крайните състояния с 

подходите и средствата за тяхното постигане.  

Оперативното изкуство осигурява връзка между стратегията и тактиката, като 

отговаря на фундаменталния въпрос как най-ефективно и най-ефикасно да бъдат 

използвани определени военни способности за постигане на набелязаните цели. 

Основната задача на оперативното изкуство е да трансформира стратегическите цели в 

тактически действия. Тази задача се решава с помощта на модела (дизайна) на 

операцията и неговите елементи. Това включва:  

 ефективно използване на планиращите инструменти и оперативните фактори – 

пространство, време, сили и информация, при моделиране на предстоящите действия. 
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Моделът осигурява обща рамка, която подпомага командира да изрази своето виждане 

и да се разберат условията за успех;  

 отчитане на пълната гама от възможни едновременни операции в целия 

спектър на конфликта/кризата, като водещите особености на операцията се запазват във 

времето;  

 комбиниране на задачите, които могат да бъдат изпълнени едновременно;  

 адаптиране на плановете във времето, в съответствие с развитието на средата;  

 отчитане на влиянието на предходните операции и фази върху следващите.  

Посредством прилагане на оперативното изкуство командирите изграждат 

връзката между необходимите за постигане на определено крайно състояние 

способности, концепциите за тяхното използване и рисковете от неуспех. Постигането 

на това е свързано с намиране на отговорите на следните въпроси:  

– Какво е настоящото състоянието на средата на сигурност и оперативната 

среда? (среда) 

– Какви са поставените цели? Какви са връзките между тях? Каква е разликата 

между крайното състояние на средата и настоящото му такова? (крайно състояние)  

– Какви действия биха довели до търсената промяна в средата? Как да оценим 

наличието на промяна в средата в резултат на предприетите действия? (концепция за 

използване на способностите) 

– Какви ресурси и способности са необходими за осъществяване на 

определените действия? (способности/ресурси) 

– Каква е вероятността от неблагоприятно развитие на обстановката или провал? 

Как да бъде идентифициран такъв развой на събитията? Какво е приемливото ниво на 

неблагоприятно развитие? (риск) 

 

В заключение, представените национални, концептуални и доктринални 

документи са основа и знание на натрупания боен опит, наблюденията изследванията и 

анализите, като използват най-ефективните методи и способи за използване на 

въоръжените сили. 

Планирането на операциите, неговата ролята и неговото място се вписва в тази 

представена „военна“ картина със пряката връзка и обвързаност с тези документи. 

 

–––––––––––––– 

Доктрина за планиране на операции – НП-05. София, Министерство на отбраната, 
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СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ И ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА РАЗУЗНАВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ФАКТОР 

В ИНТЕРЕС НА ОПЕРАЦИИ ИЗВЪН ЧЛЕН 5-И 

 

капитан Иван Пенов 

 

Анотация: Съвремените аспекти и усъвършенстването на способностите на 

разузнаването през XXI в., породени от динамичните промени в средата за сигурност, 

пораждат необходимостта от непрекъснат процес на обновяване и осъвременяване 

на подходите, методите и способите за водене на разузнаване в интерес на 

операциите извън член 5-и на Вашингтонския договор. Това от своя страна води до 

придобиване на нови способности, което неминуемо е свързано с прилагането на 

съвременен подход при подготовката на кадрите за нуждите на разузнаването и по-

конкретно разузнаването с използване на човешки фактор. Като се отчитат 

съвремените тенденции в САЩ и НАТО, като водещи в областта на подготовката на 

този вид разузнаване, настоящият доклад поетапно проследява развитието на 

разузнаването от древността до наши дни, като представя и нови насоки при 

провеждане на подготовката на разузнавачите, участващи в мисии и операции зад 

граница. 

Ключови думи: съвременни тенденции, подготовка, разузнаване, информация, 

НАТО, САЩ, ЕС. 

 

 

Разузнаването възниква в дълбока древност, за да гарантира сигурността в 

живота на хората и да защити властта на тези, които я притежават. Счита се, че първите 

цивилизации – Древен Египет, Персия, Асирия, Вавилон и Хетската империя – са 

имали „информационни служби“ за събиране на информация за състоянието и 

намеренията на съседите, за реакциите на покорените народи и за настроенията сред 

поданиците. 

Първата „разузнавателна система“ е изградена в Персийската империя. Дарий I 

създава разузнавателна структура, за да може да осъществява контрол над сатрапите 

(структурни клетки за управление в огромната държава). Тази разузнавателна стуктура 

се формира паралелно с развитието на държавната администрация. Изгражда се широка 

и разклонена мрежа от информатори, които да ръководят разузнавателната структура. 

Заедно с това, на територията на цялата империя по маршрутите, водещи към 

столицата, се оборудват станции, снабдени с коне и конюшни, предназначени за 

вестоносците. 
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По-късно понятието „разузнаване“ получава разпространение в Римската 

империя. Октавиан Август – първият император на римската империя, поставя 

началото на тайните служби. Една от идеите, които взаимства, е за създаване на стражи 

– пожарникари, наричани вигилии, по образец на организация, съществувала в 

Александрия. За противодействие на външните и вътрешни противници в римската 

армия се оформя структурата на римските „специални служби“. 

Европейските владетели през късното Средновековие и Ренесанса свързват 

разузнаването с шпионажа и контраразузнаването. По този начин се създават тайни 

служби, които са длъжни да пазят устоите на властта и да следят за всяка дейност 

против законната власт. Тайните служби придобиват регламент и стават основен 

способ за решаване на вътрешни и външни конфликти. През XX век следва бурно 

развитие на разузнаването и на разузнавателните служби. Това е продиктувано от 

тоталното световно противопоствяне. 

Разузнаването играе важна роля в развитието на тактиката и стратегията на 

водене на бойните действия. Създават се и се развиват нови технически средства за 

водене на разузнаване. То действа по всяко време и във всяка точка на земното кълбо. 

Разузнаването става всеобхватно и е неделима част от политиката, икономиката, 

обществения живот и, не на последно място, от воденето на бойни действия. 

Организирането и воденето на разузнаване е началният етап на всеки военен конфликт, 

то определя начина за водене на бойните действия и е съпътстваща дейност по време и 

след преключването му. 

Присъединяването на Република България към Организацията на Северно-

атлантическия договор разширява пространствените параметри за евентуално 

използване на формирования от въоръжените сили. Освен военната страна на съюзната 

защита по член 5-и от Северноатлантическия договор
1
, средата на сигурност в отделни 

региони на други континенти все повече влияе върху сигурността на съюза. 

Операциите в отговор на кризи извън член 5-и са операции, които обхващат 

политически, граждански и военни действия, инициирани и изпълнени в съответствие с 

международното право, включително международното хуманитарно право, с цел 

предотвратяване и разрешаване на конфликти и управление при кризи или изпълнение 

на хуманитарни функции. 

Те са предназначени да отговорят на кризи във всяка част на света с навременни 

и координирани действия, когато тези кризи не се явяват директна заплаха за страните-

членки или територии обект на описаната в член 5-и „колективна отбрана“, но биха 
                                                           
1
 Според Чл. 5 от Северноатлантическия договор „Страните се съгласяват, че въоръженото нападение 

срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка, ще се разглежда като нападение срещу 

всички тях, и всяка страна се съгласява, че при такова нападение, в силата на правото за индивидуална 

или колективна самозащита, признато от член 51 на Устава на ООН, ще окаже помощ на нападнатата 

страна или нападнатите страни, предприемайки незабавни действия, каквито смята за необходими, 

индивидуално или съвместно с други страни, включително използването на въоръжени сили, за 

възстановяване и поддържане на северноатлантическата област.“ 
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имали ефект върху сигурността на страните членки или заплашват стабилността и 

водят до конфликти в периферията на Алианса. 

Операциите на НАТО в отговор на кризи извън член 5-и обхващат пълния 

спектър от операции, провеждани от Алианса или с негово участие. Те са 

експедиционни по своя характер и могат да се провеждат както само от Алианса, така и 

съвместно с други международни организации или партньори, които не са членове на 

Северно-атлантическия съюз. 

Все по-динамичното развитие на операциите в отговор на кризи извън член 5-и 

води до необходимостта от по-голямо количество и качество на информацията, която да се 

използва при изпълнение на задачите. Тази информация бива предоставяна основно от 

разузнаването. Все по-голямата по количество и с по-добро качество информация води до 

нови изисквания към разузнаването, което от своя страна се развива постоянно, за да 

достигне необходимото ниво за изпълнение на поставените му задачи. 

В годините на блоково разделение основно внимание се обръщаше на 

войсковото разузнаване, разузнаването с технически средства, агентурното и 

контраразузнаването. Тези видове разузнаване са характерни най-вече при 

конвенционални бойни действия и по-слабо приложими при операции в отговор на 

кризи извън член 5-и. Именно това пораждао необходимостта от нов вид разузнаване – 

разузнаване с използване на човешки фактор. 

Разузнаването с използване на човешки фактор представлява целенасочена 

разузнавателна дейност, в която човешкият фактор има определяща роля. По своята 

същност разузнаването с използване на човешки фактор е специфично разузнаване при 

което информацията се добива от или с помощта на обучени разузнавачи, чрез 

системно и/или контролирано общуване с различни хора/местни жители в зоната на 

операцията или чрез наблюдение на конкретна човешка дейност. Води се предимно в 

населени пунктове или на места, където има голяма вероятност за събиране на много 

хора на едно място: летища, пристанища, автогари и жп гари, бежански лагери, 

контролно пропускателни пунктове и др. в интерес на предявени разузнавателни 

изисквания от страна на командирите за своевременната подготовка и успешно 

провеждане на операциите. 

Информацията от човешки източници осигурява същинската част на критичната 

информация, но за оформяне на цялостната разузнавателна картина и определяне 

ролята, мястото и значението на разузнаването с използване на човешки фактор в 

операциите извън член 5-и, е необходимо да се осъществи сравняване и анализиране на 

информациите, добити от различни видове разузнаване. Всеки вид има своята важност 

за приоритетните разузнавателни изисквания на командира и вземането на най-

правилното решение. 

 Войсковото разузнаване добива информация чрез използване на способите 

наблюдение, подслушване, поиск, засада. Чрез разузнаване на маршрути, райони и 
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обекти. В съвременните условия, използването на този вид разузнаване трябва да се 

планира много внимателно, тъй като движението с войскови транспорт, оръжие и 

униформа се забелязва и може да доведе до невъзможност за изпълнение на 

поставената задача. 

 Електронното разузнаване предоставя информация чрез използване на радио-

локационни, технически и специални разузнавателни средства, която в повечето случаи 

е с висока степен на важност и достоверност. Трябва обаче да се отчете фактът, че 

противникът рядко използва интернет и телефони за постигане на своите цели и в 

повечето случаи предава информацията вербално. 

 Разузнаването чрез изображения дава много точна и своевременна 

информация за местоположението, характера на действията, оборудването на обектите 

за разузнаване, но не може да улови техните настроения, нрави, жестове и мисли. Дори 

и най-прецизната сателитна снимка се нуждае от допълнителен анализ или свързване с 

други процеси и събития. Трябва да се отбележи и, че за ефективност при това 

разузнаване говорим, когато имаме развити високи технологии, за което трябва да се 

разполага с необходимите средства и ресурси. 

 Разузнаването от открити източници дава информация за действия или 

събития, които в повечето случаи са в миналото и рядко предоставят индикатори за 

предстоящи заплахи и събития. Тя трябва да бъде анализирана много внимателно, 

защото много често е дезинформация. 

От написаното става ясно, че между разузнаването с използване на човешки 

фактор и другите видове разузнаване има поне две общи черти – ориентацията към 

националната сигурност, от една страна и информацията, от друга. При всичките 

видове разузнаване информация се добива в интерес на разузнавателните нужди на 

командира и за успешното провеждане на операциите. Различията обаче, поне що се 

отнася до разузнаването с използване на човешки фактор, се свързват с това, че при 

него се извличат точни и актуални сведения и данни от систематично добиваната 

информация, от обучени специалисти, чрез наблюдение или в директно комуникиране 

с хора, използвайки открити или дискретни методи.
2
 

Ролята на разузнаването с използване на човешки фактор е именно в това: 

извличане на достоверна и своевременна разузнавателна информация от хора, 

посредством подготвени (обучени) за тази дейност разузнавачи. 

Въпреки че става въпрос все за разузнаване, разузнаването с използване на 

човешки фактор се различава от останалите способи за агрегиране на информация, като 

различията са особено съществени по отношение на разузнаването чрез изображения 

(Imagery Intelligence, IMINT) или електронно разузнаване (Signals Intelligence, SIGINT). 

В последните два случая, събирането на информация се базира на високите технологии 

                                                           
2
 Лазаров, В. Разузнаване с хора (HUMINT). София: ВА „Г. С. Раковски“, 2009. 
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и това, безспорно, са съвременни и точни методи. Но често, дори и в съвременни 

условия, когато информацията до голяма степен е дигитализирана, тези източници не 

могат да бъдат достатъчно надеждни, що се отнася до самата оперативна обстановка, 

социалните ѝ компоненти, общественото мнение, ключовите субекти и други. 

Технологиите трудно могат да предадат готовността на местното население да 

сътрудничи или пък да предоставят картина за отношението към даден проблем.  

Подобна информация може да бъде осигурена именно единствено и само от 

човешки източници. Ето кое определя мястото на разузнаването с използване на 

човешки фактор измежду най-важните категории, необходими за добиване на 

информация при провеждане на операции в т.ч и в национална среда. То е най-важният 

фактор, допринасящ за разбиране на населението, неговата култура и потребности и 

как те са свързани с оперативната обстановка. 

Мястото на този вид разузнаване се изразява преди всичко в приложимостта му 

в приграничните населени пунктове и в нетрадиционни условия, тъй като полевите 

разузнавачи се движат в средата на опериране на носителите на заплаха, кореспондират 

с множество източници на информация, извличат информация и на нейна база могат да 

извлекат заключения за насоки, настроения, тенденции, намерения – нещо, което не 

може да бъде доловено посредством технически средства. 

На фона на бързопроменящата се обстановка, развитието на новите технологии 

и вследствие нарастващото прилагане на асиметрични рискове и заплахи в 

съвременните кризи и конфликти военните аспекти на съвременната среда на сигурност 

придобиват нови измерения. Чрез координирана тайна или явна употреба на широк 

набор от дипломатически, икономически, информационни и други неконвенционални 

инструменти, хибридният модел предоставя възможност за оказване на влияние и 

натиск или за дестабилизиране на определени страни, без да се стига до използване на 

военна сила и завземане на територия.  

Това налага НАТО и Европейският съюз (ЕС), като основни фактори за 

сигурност и стабилност в Европа и света, да търсят пътища и подходи за своето бъдещо 

развитие, адекватни на изискванията на средата. В този смисъл страната ни и 

респективно въоръжените ни сили следва да са в състояние да посрещнат различни 

видове заплахи, като съхранят и нараснат потенциала си за осигуряване на 

националната сигурност и приноса към колективната отбрана на Алианса и към 

процеса на изграждане на отбранителни способности в рамките на общата политика за 

сигурност и отбрана на ЕС.  

В глобален мащаб съвременната среда на сигурност запазва сложния си и 

динамичен характер, с тенденция към влошаване. Умелото и координирано използване на 

тактики, в които основно се откроява ролята на невоенните способи с широко използване 

на политически, икономически, информационни, хуманитарни и други мерки, реализирани 
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със съдействането и помощта на местното население и водещи до постигане на 

стратегическите цели, променя правилата за водене на съвременната война. 

НАТО и ЕС дефинират подобни действия като хибридна заплаха, под която 

следва да се разбира използване от държава или недържавен участник на хибридна 

стратегия, която се основава на широка, комплексна, адаптивна и често силно 

интегрирана комбинация от конвенционални и неконвенционални средства. Тези 

действия се осъществяват с целия спектър от инструменти на националната мощ и са 

насочени към органите за държавно ръководство.  

Направената, в резултат на проведения от двете стратегически командвания на 

НАТО анализ, оценка на хибридните заплахи показва, че най-често атакуващата страна 

използва свой собствен „хибриден модел“ – специфична проява на хибридна стратегия, 

която е уникална и всеки отговор следва да бъде съобразен с нея. В повечето случаи се 

търси възможност за подкопаване и дестабилизиране на опонента чрез принудителни и 

подривни тактики, които могат да включват различни форми на саботаж, затрудняване 

на комуникациите и енергийните доставки, създаване и подпомагане действията на 

паравоенни формирования и др. 

Както и да се разглеждат тези проблеми, за всеки който взема решение е ясно, че 

разузнаването е решителен фактор за спечелване на война или за излизане от криза. То 

е необходимо условие за добро планиране и задължителен инструмент в арсенала на 

ръководните фактори. Всеки командир не би предприел операция, без да разкрие 

замисъла и потенциалните възможности на конкретния противник. В настоящия 

момент за много страни в света от първостепенно значение не е създаването и 

поддържането на система за разузнаване, а ефикасното ѝ функциониране. 

Съвременото развитие и насоките за усъвършенстване на способностите на 

разузнаването с използване на човешки фактор зависят основно от предварителната 

подготовка. 

Според Доктрината за подготовката на въоръжените сили на Република 

България (НП-7), подготовката има за цел да осигури изграждането и поддържането на 

необходимите оперативни способности за изпълнение на целия спектър от мисии и 

задачи, поставени пред ВС и постигане на пълна оперативна съвместимост с 

партньорите от НАТО и ЕС при участие в съвместни операции. 

В същата публикация се подчертава, че подготовката на ВС е процес за 

придобиване на професионални компетентности, необходими за реализиране на 

възложените функции и задачи. Това е активен процес, насочен към повишаване на 

ефективността, развитието и интегрирането на доктрини и концепции.  

В Доктрината за подготовката на ВС на РБ е посочено, че за правилното 

планиране и провеждане на подготовката командирите (началниците) се ръководят от 

следните основни насоки:  
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– усвояване на процедурите за планиране и управление на силите в отговор на 

кризи с различен характер, в съответствие с критериите и стандартите на НАТО и ЕС; 

– формиране на необходимите знания, навици и умения у командирите и 

щабовете за подготовка на формированията; 

– подготовка на формированията за изпълнение на бойни задачи в щатен и 

модулен състав, за участие в изпълнение на операции под ръководството на НАТО, ЕС 

или ООН, за участие в операции в отговор на кризи и ликвидиране на последствия от 

възникнали бедствия, аварии, катастрофи и терористични актове; 

– изграждане и поддържане на съвременни средства за моделиране и симулации и 

разработване на необходимите програмно-методически документи за тяхното използване. 

Като се вземе в предвид провеждането на качествена подготовка и участието на 

екипи за разузнаване с използване на човешки фактор в операции извън член 5-и, можем 

да определим някои конкретни насоки за усъвършенстване на тяхното обучение: 

– съвременен и правилен подход за подбор на участниците в екипите за 

разузнаване с използване на човешки фактор; 

– екип и екипна дейност – усъвършенстване на работата в екип и екипно начало; 

– прилагане на съвременен подход за тактиката, техниката и процедурите в 

подготовка на екипи за разузнаване с използване на човешки фактор и активно прилагане 

на опита, придобит от участие в операции от подобен характер (поуки от практиката). 

Подготовката на екипи за разузнаване с използване на човешки фактор е 

целенасочен процес, формиращ у тях съвкупност от професионални индивидуални и 

колективни качества, позволяващи тяхното ефективно използване в зоната на 

операцията. Спазването и прилагането на принципите на съзнателност, активност, 

последователност, достъпност, трайност, екипност води до придобиване на 

професионални знания, навици и умения у разузнавачите. 

Разузнаването с използване на човешки фактор е гъвкав и прецизен процес, 

характеризиращ се с динамични действия при бързо променящата се среда, което 

налага прилагането и осъществяването на обновен, съвременен и правилен подход за 

изграждане, подготовка, използване и прилагане на разузнаването с използване на 

човешки фактор. 
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Анотация: Автоматизираната система представлява използване на 

компютърни технологии и база данни за детайлно планиране, т.е. за ускоряване и 

прецизиране на разработването, съхранението, разпространението и използването на 

информация осигуряваща процеса на вземане на решение, чрез оптимизиране на 

стъпките. Есенцията на автоматизацията на планирането на огневата поддръжка е 

осигурената възможност на планиращия състав за прецизно и бързо разработване, 

съхранение и разпространение на продукти от тяхната работа. 

Автоматизираната система позволява по-пълно интегриране на усилията на 

всички участници в процеса на планиране на огневата поддръжка чрез два основни 

компонента – модули, реализиращи концепцията за интегрираност на елементите от 

оперативния дизайн и целите, както и база данни, която е изградена на основата на 

таблици, описващи данните за елементите от дизайна на операцията, целите и 

списъците на целите. Те спомагат за протичане едновременно и последователно на 

процесите на много различни нива и на различни физически места. За да обслужва 

такава разнородна маса от потребители, автоматизираната система трябва да 

осигуряват двупосочна връзка между разузнавателните структури и потребителите, 

имащи различни нива на достъп до информация и използващи различни инструменти.  

Ключови думи: Таргетинг, Joint Targeting System, JTS 

 

 

Съвместният таргетинг е процес на подбор на цели и избор на подходящия 

отговор спрямо тях, като се вземат предвид правните ограничения и ограниченията на 

операцията. Той включва идентифицирането на система, структура, личност, група или 

предмет, в които е избран подходящ критичен елемент или уязвима точка, срещу която 

прилагането на възможно най-малко военна сила следва да постигне желаната 

политическа/военна цел. Основната функция на Таргетинг
1
 и Weaponeering

2
, е да се 

                                                           
1
 Таргетинг – Процес на определяне и приоритизиране на цели и определяне на въздействие върху тях, в 

съответствие с оперативните изисквания, наличните способности и правните рамки 
2
 Weaponeering – дефинира термина като процес на определяне на количеството на конкретен вид 

летални или неубийствени оръжия, необходимо за постигане на конкретно ниво на щети на дадена цел, 
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даде възможност на разузнавателен анализатор да събере приоритизиран, определен и 

по оръжейни системи списък с цели (както съоръжения, така и единици) за включване в 

мисийните задачи (напр. ATO) за следващия ден.  

JTS предоставя възможности за интегрирани съвместни ефекти − базов 

таргетинг, управление на списъците на целите и бойна оценка на операциите на 

оперативно и тактическо ниво в мирно време, по време на учения, при кризи и 

конфликти. По този начин JTS напълно поддържа съвместния таргетинг между 

съвместното командване на силите (СКС), по-старшите командвания, различните 

компонентни командвания (КК) и подчинените командвания. JTS може да се използва 

във всяка стъпка от процеса на съвместен таргетинг и на всяко ниво. Тя е в 

съответствие със съвместната таргетинг доктрина на НАТО и структурата за 

командване и управление.  

JTS основно е инструмент за таргетинг на: 

 съхраняване на данни за целите;  

 създаване/поддържане на списъци на целите; 

 създаване/поддържане на цели; 

 съхранява доклади за оценка на щетите. 

JTS е разработен и притежаван от НАТО софтуер за поддръжка на процеса на 

съвместния таргетинг. Разработването на софтуера за таргетинг започва през 2001 г. по 

протекциите на SHAPE J3 Air’s Integrated Command and Control System (ICC).  

C3 агенцията на НАТО (NC3A) произвежда, а програмният център на НАТО 

поддържа софтуера JTS. Всяко издание на JTS се разпространява в НАТО и националните 

щабове. Всички щабове от командната структура на НАТО и щабовете на силите на НАТО 

трябва да могат да използват JTS в своите операции, учения и обучения. 

Група на потребителите на JTS осъществява надзор върху развитието му от 

гледна точка на потребителя. Тя провежда заседанията си веднъж на две години, за да 

преглежда, валидира и приоритизира заявките за промяна към JTS софтуера. 

Потребителските заявки са на различни нива на сложност, например фиксиране на бъг 

в полевия софтуер или искане за напълно нова функционалност поради промяна в 

доктриналните документи. Тъй като оперативните нужди непрекъснато се променят, 

софтуерът също се очаква да приложи предложените подобрения, за да се справи с 

динамиката в заявените актуализации. 

 

1. Възможности на JTS 

 

JTS наследява стабилната ICC архитектура, която позволява обмен на данни на 

няколко сайта. По тази функция всяко местоположение (Съвместно командване на 

                                                                                                                                                                                     
като се има предвид уязвимостта на целта, ефектът от оръжието, точността на доставката на боеприпаси, 

критериите за повреда, вероятността за убиване надеждност на оръжието. 
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силите, планиране на операциите и изпълнители) използва едни и същи данни за 

таргетинг. Всяка промяна, възникнала на едно място, автоматично се прилага към 

другите места за съхранение на данни. По този начин се постига съгласуваност на 

данните и всеки участник в процеса на съвместния таргетинг използва най-новите и 

най-добрите разузнавателни и оперативни данни. 

JTS подкрепя изискванията за таргетинг на стратегическо, оперативно и 

тактическо ниво по време на всяка фаза от таргетинг-цикъла по интегриран начин с 

други цикли за командване и управление. Тя предоставя разузнавателните приложения 

в подкрепа на планиращите операцията и на вземащите решения конкретна 

информация, която се изисква в подкрепа на таргетинг-цикъла, от разработването на 

концепция, през изпълнение на операцията, до докладването. 

 

2. Модули в JTS 

 

JTS се състои от редица софтуерни модули за поддържане на процеса на 

стратегическо, оперативно и тактическо ниво по време на всяка фаза от цикъла. 

Модулите осигуряват създаването, интегрирането и интерпретиране, прегледа 

(визуализирането) на данни от базите данни. Модулите в JTS поддържащи таргетинг 

процеса са JTS Main, Target List Editor, DPI Editor, Target Editor, CAEDIT и CAREP. 

Предназначението на всеки модул подпомага командира и щаба със специфични 

функции. Чрез модула „JTS Main“ се поддържа структурата на кампанията 

(операцията) и фазите. Target List Editor е модулът за управление на списъците, където 

се подготвят и актуализират всички видове списъци с цели и се поддържат. Модулът 

Target Editor има основна цел да управлява данни, където се вписват, изтриват и 

актуализират данните за целта в базата данни за целите. DPI Editor се използва за 

управление на данните по целта/обекта. CAEDIT и CAREP са модулите за определяне 

на оценка на мисията, където към всяка фаза се правят доклади за оценка на мисията. 

Работни процеси в различните модули на JTS осигуряват на планиращите 

операцията/вземащите решения конкретна информация, необходима за поддържане на 

таргетинг-процеса от разработване на стратегия, през изпълнение на мисията, до 

завършване ѝ. 

 Модул JTSMain. С помощта на модула JTSMain (фиг. 1) се създава, 

актуализира и изтрива кампания/фаза. Използването на модула осигурява прегледа на 

съществуващите цели въз основа на йерархията на кампанията и фазите. Дава 

възможността за преглед на съществуващите списъци въз основа на йерархията в 

кампаниите и фазите. Преглед на целите на кампанията (JTL на кампанията). Осигурява 

информация за бойни оценки на цели в списъка на целта. Предоставя сведение за ПС и 

на зоните. 
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Фиг. 1. Модул JTS Main 

 

 Модулът за управление на таргет списък (TGTLIST) (фиг. 2) осигурява на 

планиращия състав визуализиране на информацията от данните за целите в съответните 

таблици от базата данни и интерфейса, с възможност за създаването, актуализирането и 

изтриването на различни списъци (JPTL, PTL, JTNL, TNL, MTL, NSL, RTL). 

Използването на модула е приложимо по всяко време, на всеки етап и стъпка от 

планирането на операцията, като предоставя възможност за въвеждане на цели в 

работен лист, позволяващ включване в списъка с цели и един или повече списъци могат 

да бъдат обединени в друг списък. 

 

 

 

Фиг. 2. Модул за управление на таргет списък (TGTLIST) 

 

Система JTS позволява определена цел да бъде редактирана с TGTEDIT, 

номиниран и приоритизиран. Списъци за номинации от компоненти се обединяват в 

комбиниран списък на целите, дублиращите се елиминират и целите се приоритизират 

за създаване на JPTL. 
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 Целеви модули за управление на данни (TGTEDIT, DMPIEDIT, WSEDIT, 

TGTWS, TGTFILTER). Те са поделемент от модула за управление на таргет списък 

(TGTLIST) (фиг. 3) и осигуряват среда, представляваща всички данни за целите, 

включително несмъртоносните и мобилните цели, поддържащи се в JTS. Използването 

на модула TGTEDIT, DMPIEDIT, WSEDIT, TGTWORKSHEET и TGTFILTER (фиг. 4) е 

приложимо по всяко време, на всеки етап или стъпка от процеса на планиране на 

огневата поддръжка. Когато е необходимо, той добавя, изтрива и актуализира целите, 

включващи подробности, свързани с информация за идентифициране на целта 

(идентификационен номер на целта). Използването на модула осигурява интегрирана 

възможност за картографиране по време на редактирането и прегледа на целта. 

 

 

 

Фиг. 3. Целеви модул за управление на данни (TGTEDIT) 

 

 

 

Фиг. 4. Целеви модул за управление на данни (DMPIEDIT) 

 

 Модул за обективно управление (JOE) (фиг. 5) осигурява възможности за 

създаване, поддържане, преглед и обработка на целите с насоките на кампанията, 
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фазата и мисията, свързана с различните нива на командване през целия цикъл на 

въздействие. С цел интегриране, необходимата съхранявана информация модула 

позволява целите да имат своите подцели и приоритети. Използването му позволява на 

потребителя да разглежда/променя целите и указанията за ръководство, които са били 

въведени, свързва избраните цели с целите и насоките, приоритизира целите в списъци 

според целите на кампанията и фазата, преглежда целта и свързването на целите въз 

основа на кампанията и фазите, създава желания ефект. 

 

 

 

Фиг. 5. Модулът за обективно управление (JOE) 

 

 Модулите за оценка на бойните загуби (CAEDIT, CAREP) (фиг. 6) и 

модулът за отчитане на бойната загуби (CAREP) (фиг. 7) предоставят възможности за 

въвеждане на нов доклад за оценка на бойните действия срещу цел или DMPI, 

позволява на потребителя да прикачва към фазите на операцията докладите за оценка 

на целта. Използването им е приложимо по всяко време, етап или стъпка от 

планирането на огневата поддръжка, като подготвя докладите за оценка на бойните 

действия с различни критерии за филтриране, напр. цели в конкретна зона, всички 

доклади за оценка на бойни цели за конкретен списък на целите, всички оценки на 

бойните действия, доклади за неформално създадени от потребителя цели или отделни 

цели, всички доклади за оценка на бойните цели свързани с определени цели. 
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Фиг. 6. Модул редактор за оценка на бойните загуби (CAEDIT) 

 

 

 

Фиг. 7. Модул за отчитане на бойната загуби (CAREP) 

 

 Автоматизация на информацията за ефектите. Информацията за ефектите 

(фиг. 8) се организира в нормализирани таблици със съответните отношения помежду 

си, които осигуряват достъп до информацията, филтрирана по определен критерий и 
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цялостност в процеса. Модулът за ефектите е интегриран модул, който осигурява данни 

от съответни таблици в базата данни и визуализира интегрираната информация за 

отношенията между елементите на дизайна на операцията и списъците на целите. 

 

 

 

Фиг 8. Автоматизация на информацията за ефектите 

 

–––––––––––––– 

FM 3-06. Urban operations, Washington, D.C.: headquarters, department of the army, 

2006, 315 р. 

Joint Targeting School, Virginia, 2017, 251 р. 

JTS − NATO Joint Targeting System, Software User Manual, 2018, 994 р. 
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ЗАПЛАХИ СРЕЩУ ЛИНИИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИИ 

В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ 

 

подполковник д-р Иво Захариев 

 

 

Анотация: Новите реалности и разширяването на НАТО налагат познаването 

на евентуалните нива и видове на заплахи срещу линиите за комуникации, осигуряващи 

развръщането на коалиционните сили в отговор на възникнали кризи и конфликти. 

Ключови думи: линии за комуникации, заплахи, операции. 

 

 

Съвременните операции и военни конфликти през последните години добиват 

съвсем ново измерение, наблюдава се значителна промяна в характера и значението им. 

Центърът на тежестта се измества от така наречените тотални войни, в които се 

изправят едни срещу други въоръжени сили на две или повече държави, към 

съвременните операции. В една конфликтна точка по света много често се сблъскват 

интересите на няколко държави или коалиции. През последното десетилетие се водят 

повече от седем активни въоръжени конфликта в Близкия изток и Северна Африка: 

Египет, Ирак, Израел и Палестина, Либия, Сирия, Мали и Йемен.[4] Много от тези 

конфликти са взаимосвързани и включват регионални и международни сили, както и 

многобройни действащи лица на недържавно ниво. Това налага да погледнем по 

коренно различен начин на провежданите операции. Тези нови операции коренно 

променят наслоените традиции и разчупват схващанията на военните теоретици за 

водене на бойни действия. В редица кризисни и конфликтни райони са имали или имат 

място и т. н. хибридни конфликти (войни). В тези случаи се използва комплекс от 

невоенни мерки – политически, икономически, информационни, психологически и др., 

реализирани с помощта на военните действия. [2] 

Вследствие на анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и нарастването на 

предизвикателствата за сигурността на НАТО от въвличане в един бъдещ конфликт е 

поставен въпросът за бързото развръщане на съюзническите сили. Приемането на нови 

членки и разширяването на НАТО на изток поставя на дневен ред защитата на линиите 

за комуникации, както и използването на инфраструктурата на новите членки. 

Създадени са щабни елементи за интегриране на силите на НАТО в България, Естония, 

Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния. [1] Основната мисия на тези 

щабни елементи е да насърчи сътрудничеството между националните сили и силите на 

НАТО за висока готовност по време на военно-политически кризи. По-конкретно, тези 
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малки звена предоставят широка подкрепа за планиране, за да улеснят бързото разгръщане 

на съюзническите сили в източната част на Алианса и да подкрепят колективното 

планиране на отбраната. Те работят и с приемащите нации за идентифициране на 

логистичните мрежи, транспортните маршрути и подпомагане на инфраструктурата. 

В същото време следва да се индентифицират заплахите срещу осигуряването на 

бързо развръщане на силите на НАТО. Преминаването на коалиционните сили през 

териториите на различни държави, наличието на различни вътрешни малцинства в тези 

страни, както и близостта на държавите до източния фланг на НАТО поставят нови 

изисквания за сигурността на развръщането в зоната за операция. 

Заплахите срещу линиите за комуникации и свързаните с тях действия няма да 

се появят в точно определен ред при ескалация на напрежението. Много от заплахите 

могат да се появят едновременно и могат да бъдат свързани или не помежду си. 

Затова е необходимо да се идентифицират заплахите в тилната зона на НАТО, 

които ще повлияят негативно върху провеждането на операциите. 

Заплахите в тилните райони се категоризират, в зависимост от необходимите 

нива на защита, които им се противопоставят. Всяко ниво поотделно, или всички нива 

едновременно могат да съществуват в тилните райони. Всяка заплаха в тилните райони 

на формированията води до нарушаване на линиите за комуникация и снижаване на 

бойния потенциал на войските. [5] 

Съществуват три нива на заплаха срещу линиите за комуникации: 

– заплахи от първо ниво; 

– заплахи от второ ниво; 

– заплахи от трето ниво. 

Най-ниското ниво на заплаха, която се характеризира с инциденти, аварии, 

криминални действия, епидемии и пожари, както и повишена заплаха от липса на 

законов ред, саботаж и атаки от нетрадиционен противник това е заплахата при първо 

ниво. Следва да се има предвид и използването на импровизирани взривни устройства. 

Заплахите от първо ниво включват: 

– враждебно местно население – шпионаж, кражба, ограничени саботажи; 

– противникови агенти – политически убийства и взривявания; 

– саботажи от противникови симпатизанти - палежи, саботажи, кражби, 

политически демонстрации; 

– терористични организации – терористични актове. 

Заплахите при второ ниво могат да варират от нестандартни военни действия до 

ограничени атаки с конвенционални оръжия както от войскови формирования, така и 

от нетрадиционен противник. В задачите им влизат разузнаване и атака на особено 

важни обекти и формирования в тилната зона.  

Заплахите от второ ниво включват : 
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– диверсионни операции с неконвенционални сили – специални сили, атака на 

специфични цели с висок приоритет; 

– засада и разузнавателни операции от бойните части – проникващи 

разузнавателни единици, рейдове, засади; 

– паравоенни, специални и неконвенционални специфични мисии – тактически 

въздушни десанти, разузнаване, саботажи, атаки с висока стойност на целите; 

– тактически въздушни десанти – размер на десанта до рота, важни райони от 

местността, тилни обекти. 

Трето ниво на заплахата се характеризира със специфични заплахи от войскови 

формирования, които имат за цел критични обекти от инфраструктурата и войските в 

тилните райони. 

Те могат да бъдат: 

– въздушни десанти – размер на десанта батальон-дивизия, важни райони от 

местността, конкретни цели, свързване с маневрените формирования; 

– амфибийни операции – с малки единици или батальон, важни райони от 

местността, специфични обекти, рейд, саботажи, разузнаване; 

– сухопътни преднамерени операции – проникващи, обхождащи, съединяващи 

действия; 

– проникващи операции – батальон или по-големи единици, проникващи в 

малки елементи.  

Основната задача на противника е да неутрализира и деморализира личния 

състав от военния обект, но и гражданското население от района и да печели 

симпатизанти. Ръководни мотиви могат да бъдат получаване на известност, 

насърчаване на поддръжниците да се присъединят към терористичната организация и 

сплашване на местното население. 

За да се организира защитата на тилната зона от въздействията на противника, е 

необходимо да се разкрият основните способи за въздействие върху тях. Видовете заплахи за 

въздействие по военните обекти, в това число и линиите за комуникация, ще използват 

тактики, вариращи в целия спектър на дейност. Такива действия се явяват: саботаж, пасивна 

съпротива, безредици, терористични действия, психологическа война, диверсия, действия на 

паравоенни формирования, проникване, въздушни десанти и амфибийни операции. 

Саботажът е слабо-разрушително действие, извършено от лица с обикновени 

приспособления с голям икономически ефект. Целта на саботажните действия не е 

непременно да се причинят разрушителни действия, а точно в определен момент, 

временно да се осуети използването на атакуваните обекти. Целите на саботажните 

действия се подразделят на две групи. Към първата група спадат граждански стопански 

предприятия, промишлени съоръжения, транспортно-комуникационни системи, 

рудници, мини и обогатителни станции, петролни и газови находища и др. Към втората 
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група се отнасят военните съоръжения, самолети, кораби, оръжия, пътища, мостове, 

комуникационни системи и др. [5] 

Поглеждайки назад във времето може да се направи извод, че тази форма на 

действие е особено предпочитана при провеждането на настъпателни операции. 

Пасивната съпротива се организира от паравоенни формирования, в тясна 

връзка с останалите техни мероприятия и местно население с друго етническо 

самосъзнание, без да е непременно и директно свързано с активните им действия. [3] 

Безредиците са нарушение на обществения ред, проява на негодувание и 

неподчинение от страна на масите (големи групи хора) срещу властта или подчинените, 

или срещу някакви мероприятия, намиращи израз в по-ограничен, местен характер. 

Обикновено хората са обхванати от нервна възбуда в резултат на отрицателна реакция, 

на постъпка или действие на обществения субект. Участниците изразяват остро чувство 

на недоволство поради несправедливост или нередност, към която имат отношение, 

както и несъгласие с някаква постъпка или действие. 

Организациите с престъпен характер – терористичните организации са 

структурирани като мрежа с един или повече ръководители и няколко подчинени 

подразделения на голяма територия. Целта е незаконно придобиване на оръжие, 

боеприпаси, парични средства и други, за да си осигурят власт, като се пренебрегват 

съществуващите закони в страната. Терористичните организации прибягват до 

отвличания, шантаж, кражби и обири. [3] 

Преките цели на терористичните действия могат да се сведат до пет: 

Признание. Терористичната кампания може да цели държавно или 

международно признание на някаква кауза. Групите, преследващи тази цел имат нужда 

от широко медийно отразяване, затова най-характерните действия са отвличане на 

самолет, или на известна личност, превземане на сграда, вземане на заложници и др. 

Принуда. Принудата е опит с насилие да се подтикне към определено поведение 

индивиди, групи или правителства. Тази цел изисква избирателни удари, които 

представляват взривове на обществени места, предшествани от предупреждение, 

унищожаване на собственост и други подобни действия.  

Заплаха. Опит да възпре индивиди или групи от определено действие. Заплахата 

може да служи за намаляване на обществената подкрепа за правителството, или да 

накара гражданите да го бойкотират.  

Провокация. Има за цел да предизвика прибързана и неадекватна реакция на 

правителствените сили. Атаките се съсредоточават върху полицейски, военни и други 

официални учреждения. 

Подкрепа на бунтовническо движение. Тероризмът в подкрепа на бунт, 

въстание или сепаратизъм използва всички методи от спектъра на провокациите, 

заплахите, принуда и в някаква степен е борба за признаване. 
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Психологическата война, целта ѝ е да въздейства върху морала на войските, за 

да се влоши бойния им дух. Наличието на паравоенните формирования в собствения 

тил спомага, чрез тактически набези, засади, саботаж, разпространение на лъжливи 

слухове, разпространяване на брошури, афиши, вестници, излъчване на радио и 

телевизионни предавания, публикуване на записи и разпространението в интернет 

пространството и пасивни съпротивителни действия от страна на паравоенните 

формирования да бъде предизвикван страх, съмнения, недоверие и безнадеждност във 

войските, а с това и спадане на неговия морал. 

Диверсията се провежда с цел причиняване на разрушително въздействие върху 

отделни елементи на атакувания обект. Съставени от подготвени бойци, диверсионните 

групи са в състояние да действат при всички метеорологични условия, денем и нощем. 

Целите които могат да им бъдат поставени за диверсия са ограничени.  

Действията на паравоенни формирования се заключават в извършване на 

нападения, устройване на засади, провеждане на нальоти, организиране на безредици 

сред гражданското население, саботажи, заплахи с цел психологическо въздействие, 

издаване и разпространяване на позиви и други пропагандни материали и др. Такива 

действия се провеждат предимно в гъсто населени градски райони. Действията на 

паравоенните формирования може да се провеждат както в големите градове, така и в 

ненаселените райони на страната. Организирането на паравоенните формирования, 

начините и формите на техните действия не могат да бъдат точно определени. Те се 

променят в зависимост от целите, характера на местността, особеностите на 

населението, неговата гъстота, наличието на оръжие и снаряжение, наличието на силни 

и авторитетни водачи, провежданите срещу тях действия и др.  

Паравоенните формирования прилагат тактиката на специфични нападения, 

бърза маневреност, маскировка и децентрализация на управлението. Като класическо 

военно действие тактиката се основава на заемането на район от местността и 

възпрепятстване на дейността на войските  по снабдяването, огневата поддръжката и 

управлението, чрез извършването на нальоти и засади. Действието на малки групи и 

използването на тактиката на нанасяне на удар и оттегляне, с малко жертви 

паравоенните формирования могат да нанасят тежки загуби на войските. 

При специфичните нападения се използват методи, различни от класическата 

атака. Обикновено се провеждат нощем или в условия на ограничена видимост, като се 

използват умело условията на местността и незаетите от войските райони. 

Високата маневреност в условия на силно пресечена местност осигурява бързо 

предвижване на малки и издръжливи формирования и пренасянето на леко въоръжение 

извън наличните пътища. 

За маскировка се използва облекло, еднакво с това на неприятелските сили, 

прилага се хитрост, използват се взривни вещества с голяма разрушителна сила, 

поставени в безобидни предмети, трупове на убити животни, войници и др. 
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При децентрализацията на управлението, бойните действия се провеждат от 

разпръснати в цялата зона малки формирования. Рядко се практикува събиране на 

големи сили за по-продължителни действия. 

Съставът на паравоенните формирования варира от малка група до стотина 

души. Трябва да се отбележи обаче, че използването на големи по състав 

формирования не е целесъобразно за водене на такива действия, защото осигуряването 

им с материални средства ще бъде затруднено и ще може лесно да бъде унищожено от 

добре въоръжени и екипирани редовни войски. Поради трудностите със снабдяването с 

материални средства, те не могат да провеждат продължителни операции. В случай на 

унищожаване на техните снабдителни бази, те изпадат в много тежко положение. 

Паравоенните формирования може да се използват за решаване на различни 

задачи от тактическо, оперативно и стратегическо значение. Използването им зависи от 

степента на координацията и подкрепата, която получават от собствените войски или 

съюзниците и от възможностите на войските в района. 

Главните условия за водене на действията на паравоенните формирования са две 

– първо, наличие на силен съпротивителен дух и второ, наличие на смели и решителни 

командири. Успехът зависи също от характера на местността, от готовността на 

населението да помага и от мерките които собствените войски са взели срещу техните 

действия. В райони, където населението е дружелюбно настроено към действията на 

паравоенните формирования и техните задачи, те могат да водят много по-успешни 

действия. Като правило паравоенните формирования се нуждаят от добра поддръжка и 

снабдяване, особено с оръжие и боеприпаси. Ако това бъде възпрепятствано, може да 

се наложи прекратяване на операцията. [3] 

Проникването е техника и процес, в който чрез свободно индивидуално 

придвижване или на малки групи противникови подразделения преминават през, 

покрай или отвъд отбранителните позиции, без да бъдат разкрити. 

Обикновено целите на проникването са командни пунктове и комуникационни 

възли от равнище съединение и нагоре, складове и средства за доставяне на 

боеприпаси, ключови логистични центрове, центрове за управление на 

противовъздушната отбрана и въздушния контрол, големи електроцентрали и 

електроразпределителни съоръжения, язовири и напоителни системи, важни 

пристанища и железопътни гари, ключови инсталации или съоръжения, като летищни 

писти, мостове, диги и тунели. 

Най-често прилаганата тактика за проникване е изпращането в района на 

противника на разузнавачи, които да събират сведения за дислокацията и състоянието 

на неговите части и съединения. При тази форма на проникване главната цел е 

събиране на информация без влизане в съприкосновение с войските. 
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Използването на техническите методи за навлизане в тиловите райони са много 

и разнообразни. Техният набор зависи от метеорологичните условия, местността и 

състоянието на войските. 

Проникването бива: по въздух, вода и суша. 

Проникването по въздух е най-бърз и практичен. По въздух може да бъдат 

транспортирани и стоварени в географски район личен състав с необходимото оборудване. 

Проникване по вода се осъществява с надводни и подводни транспортни 

средства. Надводните лодки са подходящи, но подводниците са по-сигурни.  

Проникването по суша в много случаи е най-малко желаният вид и представлява 

форма на ограничено проникване на малки разстояния. Проникването по суша е най-

добре да се извърши в труднодостъпна местност при ограничени условия на видимост. 

Проникването по суша има повече шансове при твърде голяма ширина на линията на 

бойните действия на войските, при активни действия на бойното поле или при 

недостатъчно прикритие на част от противниковите рубежи. 

Съвременните бойни действия изискват провеждане на широкомащабни 

операции, гъвкави сили, при които се създават широки линии, които не могат да се 

контролират и отбраняват в необходимата степен. Не покриването на цялата линия на 

операцията улеснява проникването без разкриването на неговата страна. 

Наличието в района на операцията на трудни за пресичане места като просторни 

гори, планини, блата и силно пресечена местност, обезпечава и прикрива проникващите 

по протежение на маршрутите за движение. Войските и силите се затрудняват в 

ограничаването или вземането на мерки срещу проникването. 

Проникването се облекчава от страна на противника с използването на личен 

състав с еднакъв произход, нрави и обичаи с тези на войските и силите.  

Противниковата страна, ако е по-слаба от гледна точка на логистичното 

осигуряване, огнева мощ и други възможности, може да използва проникването по-често. 

Паравоенните формирования, диверсионно-разузнавателните групи, специалните 

сили използват проникването, за да могат да действат успешно в тила на войските. След 

проникване в тила на войските действията им са добре координирани с действията на 

собствените им войски и отначало не разчитат на помощ от симпатизиращо население. 

Важна роля за бъдещата война, особено в началния период, ще играят 

въздушните десанти с различно предназначение – оперативни, тактически, и на 

диверсионно-разузнавателни групи. Тяхна задача ще бъде да съдействат на 

настъпващите или отбраняващите се формирования от СВ. 

Диверсионно-разузнавателните десанти се хвърлят или стоварват на територията 

на страната по въздушен, морски и речен път. 

Въздушнодесантната операция с диверсионно-разузнавателна цел може да се 

провежда за поддържане и оказване на помощ на въоръжените вражески групи, 

действащи на територията на страната. 
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Въздушнодесантните рейдове са прехвърляне на въздушнодесантни войски на 

територията на страната за изпълнение на задачи по унищожаване на съоръжения, 

щабове и други обекти. След изпълнение на задачата се оттеглят чрез прехвърляне по 

въздуха или по друг начин. 

Широко приложение в бъдещата война намират диверсионно-разузнавателните 

десанти в дълбокия тил на противника, където една от целите им ще бъде прекъсване 

на линиите за комуникация. 

За провеждане на въздушнодесантна операция се използват диверсионно-

разузнавателните отряди групи. Те се създават за действие на територията на страна, в 

близкия и дълбокия тил както по време на война, така и при усложнена обстановка. 

Диверсионно-разузнавателните групи обикновено отбягват боя с 

превъзхождащи ги сили при изпълнение на поставените им задачи. Те могат да 

действат във форма като на войските и органите на МВР. Диверсионно-

разузнавателните групи са въоръжени с леко оръжие. С отделни парашути се хвърлят 

взривни пакети и вещества, запаси от продоволствие, радиостанции и др. 

Основа на действията на такива групи е изненадата и скритостта. Обикновено се 

прилагат два характерни способа за нападение – неочаквано нападение и планомерно 

нападение. При неочакваното нападение десантът, хвърлен с парашути или стоварен с 

вертолети, извършва нападение с бързо овладяване на набелязания обект. При планомерното 

нападение десантът се хвърля вън от зоната, в която е разположен обектът. След 

стоварването десантът се събира на подстъпите към обекта и се подготвя за извършване на 

атака, която по същество малко се отличава от атаката на пехотните подразделения. 

Тактическият въздушен десант може да се очаква само ако противникът 

разполага с необходимите за въздушен десант самолети или вертолети, има подготвени 

десантни части и налични изходни бази. Дори и да няма силна въздушна подкрепа, 

противникът може да проведе един внезапен и малък по мащаби десант, но за да 

извърши успешно широкомащабна десантна операция, е необходимо да има въздушно 

превъзходство в района. 

Когато флангът на отбраняващите се войски опира на море, е възможно 

противникът да проведе амфибийна операция. Амфибийните операции могат да се 

осъществят с неголеми сили – до батальон, специално формиран и екипиран за 

провеждане на самостоятелни действия в тила на отбраняващите се войски. 

Амфибийните операции могат да се осъществят както самостоятелно, така и в участъка 

на главните и спомагателни десанти и се провеждат по крайбрежие, непригодно за 

стоварване на значителни десанти, а също така и в труднодостъпна местност. Силите 

назначени за амфибийни операции изпълняват задачи по нарушаване свръзката и 

дезорганизиране резервите по метода на нападенията и засадите, овладяване на летища 

и унищожаване на бази, складове и съоръжения. Придвижването до брега става с 

амфибийни танкове, бронетранспортьори и други бойни машини. Специалната 
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подготовка и снаряжение на личния състав, действащ в амфибийните операции дава 

възможност за бързо и внезапно проникване в тила на отбраняващите се. 

И в заключение, нивата и видовете заплахи срещу линиите за комуникации 

трябва да се познават детайлно и да се вземат адекватни мерки за действия във всяка 

една възникнала ситуация. Това ще се постигне чрез предварително планиране на 

мерки в зависимост от заплахите. 

Защитата на линиите за комуникации е съвместна дейност на всички нива на 

управление. Съвместните дейности следва да се вземат под внимание от командира при 

определяне на способностите за защита на собствения тил. Защитата на линиите за 

комуникация обхваща определен брой способности на войските и силите за достигане 

на желаните цели. Приносът на войските ще се определи от заплахата, обхвата на 

операцията, климата и гражданската среда. 

Защитата на линиите за комуникации балансира противоречивите приоритети, 

породени от нуждата да се запазят и повишат до максимална степен способностите на 

войските и силите за осигуряване свобода на маньовъра. Малко вероятно е да има 

налични способности за осигуряване в еднаква степен на защита на всички елементи. 

Приоритет трябва да се дава за защита на определени критични точки към центъра на 

тежестта на войските, които могат да са осезаеми (логистика) или неосезаеми 

(оперативна съгласуваност, политическо желание и тези, които се влияят от 

общественото мнение). Защитата на линиите за комуникации изисква прилагането на 

комбинация от превантивни мерки, които следва да се приоритизират на базата на 

заплахата и за изпълнение целите на мисията. Такива превантивни мерки са 

контраразузнаване, разузнаване, обезопасяване на периметър, разпръскване, 

маскировка и скриване. 

Чрез провеждането на учения по поддръжка от страната домакин, можем да 

идентифицираме проблемите, стоящи пред защитата на линиите за комуникации на 

наша територия и да подготвим адекватно за действия формированията от сухопътни 

войски, при поддръжка на операция на НАТО в източно направление. 
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ВЛИЯНИЕ НА НОВИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЙНА ТЕХНИКА В РАЗВИТИЕТО 

НА СХВАЩАНИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА ОПЕРАЦИИ 

 

капитан Асен Атанасов 

 

Анотация: В доклада се разглежда влиянието на новите оръжия и бойна техника 

за развитие на схващанията за водене на бойни действия. Целта на разработката е да 

представи активното внедряване на изкуствения интелект във военната сфера, което 

ще доведе до появяването на нови заплахи за човечеството. 

Развитието на технологиите насища сухопътните войски със съвременни 

средства за въоръжена борба и предизвиква еволюция в доктриналните схващания за 

подготовката и провеждането на бойните операции. Резултатът на внедряването на 

робототехнически комплекси, безпилотни летателни апарати и системи за изкуствен 

интелект ще доведе до съхраняване живота на военнослужещите и икономисване на 

финансови ресурси, свързани с тяхната защитата. 

Автономните бойни системи следва да се използват само в краен случай и тази 

крачка може да бъде призната за законна, само ако бъде управлявана от човек, тъй като 

единствено човек трябва да прави избор между живота и смъртта. 

Ключови думи: внедряване, изкуствен интелект, смъртоносни автономни 

оръжия, Трета революция, дрон, поразяваща мощ, система за управление на огъня, 

робототехнически комплекс, вседеход, екоскелет, енергозагуби, баражиращи боеприпаси. 

 

 

През последните две десетилетия военните технологии са съществено изменени. 

Ако първата революция във военната сфера е белязана с изобретяването на 

огнестрелното оръжие (откриването на барута), втората – от появата на ядреното 

оръжие, сега всички виждаме началото на третата революция в света на въоръжението 

– появяването и внедряването във военната сфера на изкуствен интелект. 

Смъртоносните автономни оръжия заплашват да се превърнат в третата 

революция, която да въведе нови принципи на войната. Когато бъдат разработени, те 

ще позволят на въоръжените конфликти да ексалират по-бързо от всякога и то по-бързо 

отколкото хората биха могли да разберат. 

 

Новите оръжия и бойна техника и предизвикателствата 

пред въоръжените сили 

 

Известният американски учен от тайвански произход в областта на 

компютърните технологии Ли Кайфу нарича изкуствения интелект трета революция 
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във военното дело. Изкуственият интелект ще даде възможност за водене на 

пълноценен бой без участие на човек. По мнението на експерта активното внедряване 

на изкуствения интелект във военната сфера ще доведе до появяването на нови заплахи 

за човечеството. Така например голяма опасност представляват малките дронове, които 

могат да се използват за отстраняване на политически противници и командири на 

противостоящите сили. През 2018 г. подобен дрон се е използвал за покушение над 

президента на Венецуела.  

Благодарение на БЛА първо можем да съхраним живота на войника и второ – да 

икономисаме финансови ресурси, свързани с необходимостта от защита на членовете 

на екипажа. През декември 2020 г командването ВВС на САЩ съобщава за първо 

използване на системи за изкуствен интелект като пълноценен „втори пилот“ в хода на 

полета на разузнавателния самолет U2. През ноември 2020 г. федерацията на 

американските учени (FAS) представя пред конгреса специален доклад, посветен на 

изкуствения интелект и националната сигурност. В него се казва, че МО на САЩ 

разработва около 600 проекта с използване на изкуствен интелект. 

Развитието на технологиите насища сухопътните войски със съвременни 

средства за въоръжена борба и предизвиква еволюция в доктриналните схващания за 

подготовката и провеждането на бойните операции. Достиженията на науката и 

техниката предоставят в ръцете на командирите от всички степени по-съвършени 

средства за управление, автоматизация и разузнаване, системи от оръжия с по-голяма 

далекобойност и точност, бойни припаси с интелигентно насочване и изключителна 

поразяваща мощ. Тези фактори оказват съществено влияние върху характера на 

съвременните операции. 

В резултат на еволюция на технологиите и навлизането в ухопътните войски на 

нови образци въоръжение и техника, се повишават значително мобилността и бойната 

мощ на формированията в операциите. В сравнение с миналите бойни действия 

сегашните ще се характеризират с увеличение на размаха, с участието в тях на 

практически всички видове, родове и специални войски, наситени с принципно нови 

системи оръжие и бойна техника. Разработването и приемането на въоръжение на нови 

бойни машини с качествено ново въоръжение и система за управление на огъня, 

повишава бойните възможности на механизираните формирования. 

Започнала е разработката и употребата на робототехнически комплекси (РТК). 

Основна част от тях постъпват в инженерните формирования. Създават се 

робототехнически комплекси за механизираните формирования. Един такъв Уран-9, 

въоръжен с 30-мм оръдие, картечница и управляеми ракети е изпитан в Сирия. Той 

може да води огън по земни и въздушни цели. На завършилите стратегически учения 

„Запад-2021“ на Русия с участието на още няколко държави са използвани 

робототехнически комплекс „Уран-9“ съвместно с робот Нерехта непосредствено в 

бойния ред на формированието. РТК „Нерехта“ е въоръжен с 12,7-мм голяма 
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картечница, 30-мм автоматичен гранатомет, както и със 7,62-мм картечница, способен е 

да открива нарушители на голямо разстояние и да ги унищожава, както и да води борба 

с неголеми БЛА. 

В САЩ разработват Robotic Combat Vehickle – Ripsaw M5. Компанията iRobot 

представя няколко военни роботи, които могат да се използват за обезвреждане на 

мини и други взривни устройства от разстояние. 

Компанията Guardbot е разработила мини-робот вседеход в сферична форма. 

Той може да следи за движещите се обекти по суша и вода, да патрулира в територия 

или периметър, да разкрива несанкционирани прониквания, взривно устройство или 

други опасни обекти. 

Разработените за войниците така наречени екоскелети понижават натоварването 

на опорно-двигателния апарат на човека до 50% и намаляват енергозагубите при 

ходене с 15%. Вследствие на това товарът на боеца може да достигне 60 кг. При 

стрелба с автомат, за сметка на преразпределението на натоварването на тялото, се 

увеличава точността с 20%. 

В резултат на постъпването на нови системи за поразяване нараства 

възможността за нанасяне на ефективни удари, в резултат на което рязко се увеличава 

размахът и се съкращава продължителността на действията. Относителната тежест на 

огъня по отношение на удара и маньовъра все повече нараства. Нещо повече, огънят 

започва да прониква в съдържанието на удара и маньовъра. За това спомага повишената 

точност на новите средства за поразяване, тяхното бързо действие, голяма 

далекобойност и рязкото увеличаване на мощността на боеприпасите. Системите за 

залпов огън съществено увеличават далекобойността на поражение, някои достигат 

300 км (като M142 HIMARS). С появата на баражиращи (скитащи) боеприпаси се 

повишава ефективността на поразяване на целите. 

Повишената точност в нанасянето на огневите удари с автоматизирано 

управление на средствата за поразяване дава възможност за по-кратко време и с по-

малко сили и средства да се решават по-голям брой огневи задачи. Това се отразява на 

способите за масиране на силите и средствата. Насищането на формированията с нови 

оръжия, включително и високоточни, променя и нормативите за артилерийска плътност 

на най-важното направление. Вече е необходимо да се отчита изключителната роля на 

качественото превъзходство над противника в поразяваща огнева мощ на главното 

направление и в решителния момент. Използването на новите оръжия ще окаже 

влияние и на темпа за настъпление. 

Завоюването на въздушното пространство дава възможност в кратки срокове да се 

осъществява маньовър със сили и средства, да се овладява инициативата и да се удържа в 

хода на операциите от формированията на Сухопътни войски. Това се потвърждава и от 

опита от бойните действия в Нагорни Карабах и Сирия. Така например Въоръжените сили 

на Азербайджан завоюват превъзходство във въздушното пространство на Нагорни 
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Карабах, което им позволява безпрепятствено да нанасят удари и да унищожат голяма част 

от бойната техника на въоръжените сили на Нагорни Карабах. 

Бързите и резки изменения в обстановката, широката размяна на огневи удари, 

неравномерното придвижване напред на настъпващите формирования, използването на 

разнообразни способи при решаването на задачите и развръщането на бойните 

действия едновременно във всички пространствени сфери са най-характерните черти на 

съвременните бойни действия, което се обуславя от използването на качествено нови 

средства за въоръжена борба. 

За това ще съдейства организирането на постоянна борба с разузнаването на 

противника. Сложността при решаването на тази задача се заключава в това, че 

напоследък в системата за разузнаване се въвеждат нови комплекси радиоелектронна 

разузнавателна апаратура, които са бързо действащи, с голяма маневреност и скритост 

при работа, способни бързо да откриват на големи разстояния земни подвижни и 

стационарни обекти от въздуха (400 км и повече), от земята (до 50 км), които при 

радиоизлъчващите цели достигат 1000 км. Всичко това поставя въпроса за нарастване 

възможностите на формированията за оказване противодействие на противниковото 

разузнаване. Увеличаващите се способности на всички видове разузнаване налага да се 

организира постоянна борба с тях. Голям ефект може да даде добре организираната 

дезинформация от радиоелектронните средства на настъпващите. 

В условията на водене на операции актуално значение придобива огневото 

поражение на противостоящите сили, чиято ефективност нараства. Но постигането при 

неговото използване на високи резултати с помощта на стари методи при новите 

условия на водене на бойни действия е твърде сложно. 

Разработените нови разузнавателно-ударни комплекси, самонасочващи се 

боеприпаси с по-голяма мощ, както и на артилерийски системи за залпов огън с голяма 

огнева производителност и с пасивно насочване на боеприпасите към целите дават 

възможност да се нанасят по-мощни огневи удари по обекти с ограничен брой ракети и 

артилерийски средства, значително да се съкрати времето за изпълнение на огневите задачи. 

В огневото поражение преобладаващо значение придобива далечният огневи 

бой на средствата за поражение. Насищането на войските с оръжие с голяма точност, 

което е в състояние да поразява цели на големи разстояния от първия изстрел, ще 

доведе до съществени изменения в способите на бойни действия.  

Първо, създават се условия за по-ефективно далечно огнево поразяване на 

обектите при по-малко загуби. 

Второ, отпада необходимостта от масиране на огромни групировки от сили и 

средства, които се привличат за огнево поразяване, върху площ.  

Трето, съкращават се сроковете за изваждане от строя на голям брой обекти и 

цели, включително и средства за ПВО, пунктове за управление, свързочни възли, 

средства за РЕБ и други маломерни цели, разположени на бойното поле и в дълбочина. 
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Следователно, появата на качествено нови средства за борба налага да се 

разработват съответни способи за огнево поразяване на противника. В същото време е 

необходимо да се отделя по-голямо внимание на маскировката и скритостта при 

съсредоточаването на живата сила и бойна техника, особено на направлението на 

главния удар, на други удари и на провеждането на маньовъра. 

Развитието на средствата за електронна война довеждат и до промяна в 

способите и начините за водене на операции. Формированията за електронната борба 

разполагат с такива средства, които позволяват в най-важния момент да се 

дезорганизира системата за управление на войските и оръжията на противника и да се 

осигурят условия за нанасяне на внезапни огневи удари по противника. Опитът от 

бойните действия в Донбас през 2014 – 2015 г. показва, че са проявява стремеж за 

нарушаване на управлението на голям фронт и дълбочина. Съвременните средства за 

ЕВ са способни да въздействат на глобалната система за позициониране (комплекс 

„Красуха-4“). Това ще доведе до затруднение в насочването на всякакви видове 

високоточно оръжие и безпилотни летателни апарати, привързването на огневите 

системи и др. Опитът от войната в Сирия сочи, че нарства ролята на успешната борба 

на средствата за ЕВ с БЛА. Развитието на съвременните средства за ЕВ позволяват да 

бъде успешно нарушавана работата на системите за управление на войските, на 

разузнаването и управлението огъня, както и на самите огневи системи. 

Напоследък бързо се развиват радиоелектронните, оптикоелектронните, 

инфрачервените, лазерните, телевизионните и други системи, които увеличават 

способностите за радиоелектронно подавяне и за защита на собствените сили и 

средства. По такъв начин радиоелектронните средства се превръщат в ново оръжие, 

твърде ефективно, което лишава противника от възможност да управлява войските си в 

съответствие с взетото решение и разработения план. Масираните радиоелектронни 

удари осигуряват своеобразно превъзходство в управлението на войските, от което 

зависи успешното водене на операциите. Електронната война по своето значение 

очевидно ще излезе от рамките на вид осигуряване и ще се превърне в една от най-

важните части на съдържанието на бойните действия. 

Военните системи с изкуствен интелект и техните възможности трябва да се 

разработват и внедряват по такъв начин, че персоналът да има съответното ниво на 

разбиране на технологиите, процесите на разработване и методите за използване на 

тези системи. За военния персонал трябва да са достъпни методологиите, данните и 

документацията, отнасящи се за използваните системи с изкуствен интелект. 

Възможностите на бойните системи с изкуствен интелект трябва да бъдат 

еднозначни и ясно формулирани. Безопасността и ефективността на тези възможности 

трябва да се проверяват постоянно от изпитания и да се потвърждават в течение на 

целия срок на използване. 
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Военните системи с изкуствен интелект трябва да изпълняват предназначените 

за тях задачи, но военните трябва да имат възможност да откриват и да предотвратяват 

нежелателни последствия от използването на изкуствен интелект. Те трябва да са в 

състояние и да извеждат извън бойните действия, и да изключват системи с изкуствен 

интелект, при които са забелязани отклонения от нормалното функциониране. 

Автономните бойни системи следва да се използват само в краен случай и тази 

крачка може да бъде призната за законна, само ако бъде управлявана от човек, тъй като 

единствено човек трябва да прави избор между живота и смъртта. 
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СПОСОБНОСТИ НА АРТИЛЕРИЯТА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

НА КРИТИЧНИ СПРЯМО ВРЕМЕТО ЦЕЛИ 

 

капитан Константин Димитров 

 

 

Анотация: Най-важните фактори за постигане целите на операцията са 

надеждната огнева поддръжка, завоюването и непрекъснатото удържане на огнево 

превъзходство над противника при всякакви условия на обстановката. Това може да се 

постигне чрез непрекъснато търсене и поразяване на най-важните цели за противника, 

наречени цели за незабавен отговор или цели чувствителни към фактора време. Това са 

такива цели, от които противниковия командир жизнено се нуждае, и същевременно те 

се явяват най-голяма заплаха за собствените войски. Такива цели следва да се поразяват 

незабавно с тяхното разкриване, най-често в реален мащаб на времето. 

Ключови думи: способности, методи, характеристики, ефективност. 

 

 

 

Нужни са малко умения или въображение, 

за да се прецени на какво място и кога бихте желали 

да видите вашата армия, изискват се много повече познания 

и упорита работа, за да разберете къде трябва 

да разположите вашите сили 

и дали сте способни да им осигурите 

необходимата поддръжка на това място. 

Генерал Уейвъл 

 

 

Критични спрямо времето цели са тези обекти, които изискват незабавна 

реакция поради обстоятелството, че представляват (или след време ще представляват) 

заплаха за собствените сили или се появяват за кратко време в изгодна за въздействие 

позиция. Такива цели могат да бъдат: мобилни установки за изстрелване на ракети; 

мобилни зенитно-ракетни комплекси „земя-въздух”, представляващи висока степен на 

заплаха; мобилни средства и съоръжения за командване и управление; военни или 

невоенни плавателни съдове, които представляват заплаха и изискват незабавни 

действия за тяхното неутрализиране; натоварени с ракети транспортни средства, 

повдигачи и пускови установки; разставени на местността балистични ракети; 
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съоръжения за изстрелване на оръжия за масово поразяване; неидентифицирани 

предварително органи за командване и управление (изискващи незабавно провеждане 

на информационна операция); стационарни цели (ненабелязани предварително, които 

предстоят в кратък период да бъдат използвани от противникови сили); лидери от 

командната верига на терористични организации; мобилни радио и телевизионни 

предаватели. 

Сухопътният компонент има няколко способни актива за атака/въздействие на 

критични спрямо времето цели – всеки със своите уникални възможности и 

ограничения. Нито една оръжейна система обаче не обхваща най-доброто от всички 

тези характеристики при всякакви условия. Никоя единна оръжейна система не винаги 

е „най-способна“ да се справи със заплахата от критичните спрямо времето цели. Най-

общо основните системи подходящи за въздействие по критични спрямо времето цели 

в зоната за операциите са бойните самолети, вертолети, тактическите ракетни системи, 

реактивните системи за залпов огън, артилерийски средства, средствата за нанасяне на 

удари по земни цели на Военноморския компонент (ВМК) и силите и средствата на 

компонент от силите за специални операции [1, 2, 3]. 

В частност ще бъдат разгледани силите и средствата на въоръжение в 

сухопътния компонент и тяхната ефективност при въздействие на критични спрямо 

времето цели. 

За ефективното използване на ударите на ракетните войски (РВ) и огъня на 

артилерията е необходимо всестранно да се познават бойните им възможности, 

способите за решаване на задачите по огневото поразяване, методите за определяне на 

бойната ефективност, особеностите в подготовката и управлението, организацията на 

всестранното осигуряване и т.н. 

Оценката на ефективността на огневото поразяване трябва да се извършва в 

процеса на планирането на операцията, като прогноза и по разузнавателна информация 

в процеса на провеждането му след всяка задача. Методите за оценка на бойната 

ефективност позволяват да се изберат и обосноват най-подходящите и целесъобразни 

способи за бойното използване на ракетните войски и артилерията. Те дават 

възможност да се направи количествена оценка на ефективността на ракетните удари и 

огъня на артилерията, като се отчитат техническите характеристики на въоръжението, 

различните способи на организация и изпълнение на огневите задачи и броя на 

привличаните средства. Всяко подценяване на разчетите, необходими за вземане на 

правилно и целесъобразно решение за изпълнение на огневите задачи и за огневото 

поразяване, като цяло може да доведе до недостатъчно ефективно използване на РВ и 

артилерията или неуспех в боя. 

Ефективността на ударите и на огъня се оценява по нанесените на противника 

загуби, което по същество представлява и бойната ефективност. Стойността на 
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показателя за ефективност и времето за неговото достигане оказват решаващо 

въздействие върху изхода на боя и операцията. 

Основните фактори определящи ефективността на ракетните удари и огъня на 

артилерията са: характерът, вида и устойчивостта на целта; подвижността на целта; 

точността на данните за пуск и за стрелба за поразяване от артилерийските системи; 

характера на техническото разсейване на ракетите, снарядите и мините; 

характеристиките на поразяващото действие на ракетите, снарядите и мините; 

количеството на пусковите установки и оръдия за стрелба от закрити огневи позиции; 

разхода на ракети и снаряди по целта; реда и способа за нанасяне на ракетните удари; 

реда за водене на огъня и способа за обстрела на целта от артилерията; 

своевременността на нанасяне на ракетния удар и откриването на огън от артилерията; 

точността в определянето и въвеждането на корекциите през време на стрелбата на 

артилерията; надеждността в работата на ракетния комплекс и на артилерийските 

системи; времето за престояване на целта. 

Влиянието на всеки един от изброените фактори върху ефективността на 

ракетните удари и огъня на артилерията може да се оцени по изменението на 

стойността на показателя за ефективност при зададени условия на изпълнение на 

задачата. Една част от горните фактори, като точността на данните за пуск и за стрелба 

за поразяване, техническото разсейване, поразяващото действие на ракетите и 

снарядите и времето за престояване на целта при всеки конкретен удар и стрелба за 

поразяване от артилерията се проявяват случайно. Друга група фактори, като 

количеството на пусковите установки и оръдията привличани за изпълнение на 

задачите, реда и способа за нанасяне на ракетните удари и за водене на огъня, 

своевременността и внезапността, количеството ракети и снаряди, определени за 

поразяване на целта се определят от ГПВЕ. Доколкото пълно, точно и вярно са 

определени от вземащите решението за изпълнение на задачата, толкова по-висока 

стойност ще приеме показателят за оценка на бойната ефективност [4]. 

При определяне на показателите за ефективност се отчита характера на обекта 

(целта). В общия случай обектът представлява съвкупност от отделни цели, 

разположени върху ограничен участък от местността. 

Отделна цел е такава цел, която не може да се поразява частично. В резултат на 

огневото въздействие върху нея тя ще бъде поразена или не поразена. Такива цели 

могат да бъдат разставени на местността балистични ракети, лидери от командната 

верига на терористични организации и др. 

Груповата цел представлява обект, състоящ се от определен брой отделни цели. 

Обектите се различават един от друг по характера на отделните цели, тяхното разполагане 

на местността, а също и по плътността на разпределение, степента на защитеност, 

конфигурацията и размерите. За разлика от отделните, груповите цели могат да бъдат 

частично поразявани. Към тях се отнасят мобилни установки за изстрелване на ракети, 
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мобилни зенитно-ракетни комплекси „земя-въздух”, представляващи висока степен на 

заплаха мобилни средства и съоръжения за командване и управление, съоръжения за 

изстрелване на оръжия за масово поразяване и др. 

По форма обектите могат да бъдат кръгови, правоъгълни, линейни и с 

произволна конфигурация. Една част от целите са неподвижни, а другата, по-голяма 

част самобилни, което усложнява изпълнението на задачите по тяхното огнево 

поразяване и определяне на ефективността на ракетните удари и огъня на артилерията. 

Много важна характеристика на мобилните цели, от която в голяма степен 

зависи ефективността на въздействието е средното време за престояване на целта на 

заеманата от него позиция.  

Средното време за престояване на целта се изменя от няколко минути до 

няколко часа. Момента на разкриване на целта е случаен, както е случайна величина 

времето на престояване на заеманата позиция. Остава неизвестно времето на заемане на 

позицията, задачата, която щеизпълнява и общо колко време ще престои на тази 

позиция. За това и времето от момента на разкриването на целта до момента на 

напускане на позицията, за което време следва да се нанесе огневото поразяване, остава 

случайна величина. 

Освен разгледаните характеристики обектите (целите) могат да бъдат активни и 

пасивни. Активни са тези, които имат възможност със своя ответен огън да нанасят 

загуби на нашите войски. Такива са управляемите и неуправляеми ракетни и 

противотанкови комплекси, артилерията (подразделения, стрелящи от закрити ОП или 

с право мерене, РСЗО), танковете и др. Следователно при определянето на 

ефективността на огневото поразяване е необходимо да се отчита и огневото 

противодействие на противника, тъй като със своя огън той нанася определени загуби 

на нашите РВ, артилерията и средствата за стрелба с право мерене и намалява тяхната 

бойна ефективност. 

Освен активни обекти (цели) съществуват и пасивни, които не водят огън, а се 

използват за управление или осигуряване на бойните действия. Такива са различните 

командни пунктове, пунктове за управление и оповестяване и т.н. 

Всяка от противоположните (противостоящите) страни има свои бойни 

възможности. Когато едната страна реализира бойните си възможности, тя изважда от 

строя определени бойни единици на другата страна. Всяка бойна единица на 

противника притежава своя огнева производителност за единица време, тоест боен 

потенциал или ефективна скорострелност – λ, изразена в разчетни единици (РЕд), 

поразявани за единица време (например за една минута и тогава λ е 
РЕд

𝑚𝑖𝑛
 ). 

Обектите (целите) на противника притежават бойни потенциали, като бойните 

потенциали на пасивните обекти са част от тези на управляваните или осигурявани от 

тях огневи средства (активни обекти или цели). Стойностите на бойните потенциали на 
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различните обекти (цели) се определят предварително, което дава възможност на 

артилерийските командири и щабове при планирането и нанасянето на огневото 

поразяване да избират тези обекти на противника, притежаващи най-висок боен 

потенциал, с цел максимално снижаване на бойния потенциал на противостоящата 

групировка, като цяло. 

Ракети с осколъчно-фугасна бойна част със съсредоточено действие се използват 

за поразяване на открито разположена жива сила, огневи средства и небронирана 

техника, командни пунктове и пунктове за управление на обединения и съединения, 

пускови установки УР и НУР, артилерийски батареи, батареи РСЗО и ЗУР, самолети и 

вертолети на летища и площадки за кацане, свързочни възли, радиоелектронни 

средства, постове за управление на тактическата авиация и други обекти (цели). 

Полевата артилерия (нарезна, минохвъргачна, реактивна) поразява различни по 

характер обекти (цели), с привличането на различно количество подразделения, на 

различни разстояния на стрелбата, от закрити огневи позиции или с право мерене, при 

различни способи за подготовка на изходните данни за стрелбата за поразяване. Затова 

и характеристиките на условията на стрелбата на артилерията при огневото поразяване 

на обектите (целите), които предстои да бъдат разгледани, се изменят в достатъчно 

широки предели. 

Основно артилерията поразява отделни и групови цели (обекти), каквито са 

например: отделните огневи средства, танкове (бойни бронирани машини), 

отбранителни съоръжения, взводни (ротни) опорни пунктове, артилерийски батареи, 

различни по характер колони и т.н. 

Груповите цели (обекти) обикновено се представят във вид на правоъгълни 

участъци, ориентирани с една от страните по направлението на стрелбата. Размерите на 

тези участъци (обектите) за дивизион от нарезната артилерия са до 500 m по фронта и 

до 400 m в дълбочина (до 20 ha), а за дивизион от реактивната артилерия – до 800 m по 

фронта и до 700 m в дълбочина (до 56 ha). 

Системата от грешки за артилерията зависи от количеството подразделения, 

привличани за стрелба (за изпълнението на огневата задача), от способите за 

подготовка на изходните данни (пълна, съкратена, и т.н.), от възможностите за контрол 

на стрелбата и от други условия. 

Колкото е по-сложна системата от грешки, толкова по-трудно се отчита тя при 

оценката на бойната ефективност. Затова стремежът в теорията на стрелбата е колкото 

е възможно да се опрости системата от грешки и да се сведе към схема обикновено към 

две (дори една) групи грешки, но така, че при разчетите да не се допусне значителна 

грешка при определянето на действителната (реалната) бойна ефективност. 

Поразяващото действие на боеприпаса зависи от една страна от свойствата и 

мощността на неговите поразяващи фактори (осколки, ударна вълна и др.), а от друга – 

от съпротивляемостта (устойчивостта) на целта, т.е. от нейния вид и степента й на 
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защитеност. При оценката на действието на боеприпаса в целта като правило се отчита 

комбинираното въздействие на всички негови поразяващи фактори върху отделната цел 

или отделните цели от състава на груповата цел (обект) [4]. 

За проверка ефективността на стрелбата по критични спрямо времето цели 

появяващи се на бойното поле с вече възприети норми разход на снаряди („Единните 

норми разход на снаряди утвърдени за формированията от артилерията (ЕНРС) 

съгласно формулен апарат. Първоначално се определят необходимите норми разход на 

снаряди и ракети по различните видове цели съгласно ЕНРС и по разгледан 

математически апарат. На база сравнение и анализ на получените резултати от 

изчисленията извършени чрез математическия апарат ще са определи основата за 

крайния резултат.  

В резултат на проведеното изследване е разработен алгоритъм включващ: 

определяне и събиране на необходимите литературни източници [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]; 

модел на различните по характер цели; определяне на района за изпълнение на задачата 

(характера на местността); определена норма разход на снаряди за унищожаване на 

различните видове цели на степен на поразяване 20 и 30% съгласно ЕНРС; изчислена е 

нормата разход на снаряди за унищожаване на различните видове цели на степен на 

поразяване 20 и 30% съгласно математическия апарат; определяне на компонентите на 

изследване разхода на снаряди в зависимост от степента на укритост и степента на 

поразяване; сравняване на получените резултати. 

На база на разработения алгоритъм са представени примери, при който 

противостоящите сили не противодействат.  

В пример 1 и 2 се определя вероятността за поразяване на пускова установка на 

противника с групов удар на четири ракети 9М79Ф и със 122-мм дивизион БМ-21 

„ГРАД”. Получените резултатите са показани в таблица 1. 

 

Таблица. 1 

 

Вероятност за поразяване на пускова установка на противника 

 

Артилерийска 

система 

Разход 

на снаряди/ракети 

Вероятност 

за поразяване (Р) % 

9К79 с 9М79Ф 4 73 

БМ-21 „Град“ 223 сн/hа 84 

 

В примери 3 и 4 се определя разходът на ракети 9М79Ф и необходимото 

количество боеприпаси за 122-мм дивизион БМ-21 „ГРАД” за поразяване на 

противникова жива сила и огневи средства. 

Получените резултатите са показани в таблица 2. 
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Таблица 2 

 

Поразяване на противникова жива сила и огневи средства 

с разход на снаряди по формулния апарат 
 

Артилерийска 

система 

Разход 

на снаряди/ракети 

при искана степен 

на поразяване М=20% 

Разход 

на снаряди/ракети 

при искана степен 

на поразяване М=30% 

9К79 с 9М79Ф 1 2 

БМ-21 „Град“ 146 сн/hа 257 сн/hа 

 

Изследванията за ефективността на огневата поддръжка показват, че в борбата с 

критични спрямо времето цели следва да се възприемат определени критерии на 

показателя за ефективност. Като такива е целесъобразно да се приемат три показателя: 

времето за престояване на целта, понесените загуби от целите и времето за 

небоеспособност на целта след края на огневото въздействие. 

 От така направеното изследване, в което се включват различни методи за 

определяне на ефективността за поразяване, може да се подчертае, че в борбата с 

критични спрямо времето цели на противника тактическия ракетен комплекс (ТРК) 

9К79 изпълнява различни по характер и обем задачи и то такива, намиращи се извън 

пределите на далекобойността на артилерията. За постигане на определена ефективност 

от ударите на ракетния комплекс следва да се възприемат две степени за поразяване 

20% и 30%, при което времето за небоеспособност е максимално. Това е така, защото 

поразяваните от ТРК обекти се намират на значително отдалечение от линията на 

съприкосновение и резултатите от поразяването се използват след продължителен 

период от време. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА МОБИЛНАТА ОТБРАНА 

В САЩ, НАТО И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ 

 

капитан Красимир Дамянов 

 

 

Анотация: Анализът на съвременните доктрини, войни и конфликти показва, 

че в бъдеще конвенционалната маневрена война, непрекъснатите отбранителни 

линии, фиксираните системи от инженерни заграждения, изграждани за отбрана, 

нямат място в теорията на маневрения подход за водене на операциите. 

Позиционната отбрана не трябва да се явява като догма при воденето на бойните 

действия. Същевременно промяната във въоръжението, системите за огнева 

поддръжка, и способите за водене на бойни действия налагат необходимостта от 

разглеждане на мобилната отбрана, която съчетава използването на широк 

маньовър със сили, средства и огън, съчетано с висок темп на действията и изненада. 

Ключови думи: развитие, отбрана, мобилна, НАТО, САЩ, Русия, FM 100-5. 

 

 

 

Още от древността използването на маньовъра в настъпателните кампании е от 

решаващо значение за спечелването на войните и сраженията. Въпреки това някои 

пълководци успяват да използват маньовъра успешно в отбранителните бойни действия 

при превъзхождащи сили. Мобилната отбрана е сравнително нов термин, който може 

да се срещне в доктриналните документи на водещите във военно отношение държави 

от средата на миналия век до сега. Унищожаването на противостоящите сили, 

използвайки отбранителни действия, не е нова концепция. Всъщност тя е използвана в 

редица решителни битки, които са спечелени чрез прилагането на отбранителни 

действия. Примери за прилагането на отделни нейни съставни части могат да бъдат 

открити в битките при Кана
1
 и Маратона

2
. И при двете битки отбраната не е статична, а 

всъщност се разчита на силни контраатаки от достатъчно силни сили. Друг основен 

момент, използван и при двете битки е заблудата. И в двата случая командирите 

избират да отслабят целенасочено своите центрове и да усилят фланговете, като по този 

                                                           
1
 Битката при Кана е ключово сражение от Втората пуническа война между Картаген и Римската 

република, проведено на 2 август 216 пр. хр., където Римската република понася своето  най-тежкото 

поражение в историята си. 
2
 Битката при Маратона е ключово сражение през първата Персийска инвазия срещу Гърция между 

Атина и Персия проведено през 490 пр. хр., където Гърците нанасят тежко поражение на Персите. 
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начин принуждават противостоящите сили да съсредоточат основните си усилия за 

разгром на центъра и да отслабят своите флангове. 

Отделни съставни части на мобилната отбрана може да открием при 

провеждането на операциите при Наполеон I. Основа на неговата стратегия е бързото 

придвижване и атакуване на противника преди той да успее да се организира, 

обкръжаването и използването на блокиращи сили, които да попречат на използването 

на резерви. 

Когато Наполеон е изправен пред превъзхождащ противник, основна задача е 

разделянето на противниковата армия и унищожаването ѝ на части, чрез използване на 

резерви в точния момент. Както при мобилната отбрана Наполеон се е стремял да спечели 

инициативата и да определи мястото на решаващия сблъсък. При превъзхождащ 

противник е използвал по-голямата част от армията в една критична точка, където да 

унищожи противниковите сили. 

Мобилната отбрана оставя значителна следа в концептуалното развитие на 

отбранителните действия. Централен проблем през годините на развитие на мобилната 

отбрана е свързано с множеството промени, които претърпява определението и начина 

по който се възприема. През годините мобилната отбрана остава позната под едно и 

също наименование, но променя характеристиките и акцента си. Проследяването на 

различните промени, през които преминава в резултат на доктриналните промени, е от 

съществено значение за разбирането, защо мобилната отбрана се дефинира по различни 

начини от различни хора и защо към този момент продължава да бъде в „мъгла“. 

Важно е да се спомене, че мобилната отбрана среща своето най-голямо развитие 

под влияние на САЩ. Под тяхното влияние продължава и развитието на военните 

доктрини след края на Втората световна война и във времето на Студената война. 

Водещото влияние на САЩ в НАТО и в общата визия за отбрана на Европа, както и 

военните конфликти, в които тя участва през следващите години, до голяма степен 

обуславят развитието на доктриналните схващания за водене на бойни действия. 

Същото може да се каже и за еволюцията на мобилната отбрана през годините 

след Втората световна война. Основен момент в тази еволюция е, че мобилната отбрана 

се появява от германския опит през Втората световна война като силно гъвкава 

отбрана, която се използва срещу превъзхождащ противник. По-късно, в разгара на 

Студената война, под натиска на заплахата от Съветския съюз, мобилната отбрана 

отстъпва място на „активната отбрана“. В контекста на студената война мобилната 

отбрана се явява „крехка“ и не може да отговори на растящата дълбочина на модерното 

бойното поле и по-късно е заменена от доктрината „Въздушно-земно сражение
3,4

“. В 

рамките на разбирането за провеждане на дълбоки операции, съпътстващи „въздушно-

                                                           
3
 Богданов, П. Н. Военната стратегия на САЩ по време на Студената война. с. 10. 

4
 Позната още под английското наименование „Airland Battle“ 
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земно сражение“, мобилната отбрана се появява отново в доктриналните документи, 

със съвсем различна концепция от първоначалната.  

Внедряването на танковете, самолетите, моторизирането и механизирането на 

пехотата изискват и нов начин на воюване. Като доказателство за използването му е 

немската доктрина за маневрено водене на бойни действия Bewegungskrieg (Blitzkrieg). 

Това е метод на воюване, при който атакуващите концентрират превъзхождащи сили, 

съставени от бронирани и моторизирани или механизирани пехотни формирования, 

поддържани от авиация, с намерението да пробият противниковата защитна линия с 

къси, бързи и мощни атаки, с което да го принудят да заеме нови позиции, вследствие 

на което, използвайки бързината и изненадата, да го обкръжат с помощта на въздушна 

поддръжка. Чрез използването на комбинация от танкове, пехота, артилерия и авиация 

Bewegungskrieg (Blitzkrieg) цели да извади противника от баланс, като го затрудни да 

поддържа бързо разширяващия се фронт. 

Невъзможността на немската армия през 1943 г. да изпълни поставените си 

задачи чрез настъпление, изискват преминаването към отбранителни действия. 

За първи път концепцията за мобилна отбрана, като производна на 

Bewegungskrieg, се използва през Втората световна война от Ерик фон Манщайн при 

третата битката за Харков. Мобилната отбрана позволява на германската армия, 

въпреки че провежда отбранителни бойни действия, да се възползва в най-голяма 

степен от моторизираната, механизираната пехота и бронетанковите формирования и 

тяхната мобилност. 

След тази битка Манщайн става привърженик на използването на мобилната 

отбрана на Източния фронт. Той стига до заключение, че германската армия не може да 

победи, използвайки традиционната позиционна отбрана, а трябва да въвлекат 

Съветската армия в серия от битки, използвайки мобилната отбрана. 

Манщайн формулира план за лятото на 1943 г., където твърди, че всички 

механизирани сили трябва да бъдат разположени на юг от Харков и да очакват 

съветската лятна офанзива, която се смята, че е насочена към завоюване на басейна на 

Донецк. Механизираните сили провеждат офанзива на юг към Азовско море, след като 

басейна бъде превзет от руснаците. Адолф Хитлер отхвърля това и предприема по-

конвенционална стратегия – двойна атака срещу Курск. 

Разглеждайки FM 100-5/1944 г. се открива само един вид отбрана. Тя се разбира 

като вид бойни действия, при които отбранителните позиции трябва да бъдат удържани 

на всяка цена, използвайки сили за прикритие, които да забавят и дезорганизират 

противниковото настъпление, като същевременно заблудят противника относно 

истинския преден край на отбраната. 

Най-близо до концепция за мобилна отбрана е, че бронетанковите 

формирования „обикновено не са ангажирани с позиционна отбрана“, а по-скоро 
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„действат подобно на конна кавалерия, като същевременно по-големите резерви се 

държат първоначално с цел провеждане на контраатака“. 

Концепцията за използването на бронираните формирования, като резерви в 

отбранителните операции е използвана през 1944 г. от Генерал Брус Кларк
5
 в битката за 

свети Вит. Тя е една от многото битки, водени по време на немската контраофанзива в 

Ардените, и е забележима с използването на бронираните формирования при 

провеждане на мобилна отбрана. Генерал Кларк организира подчинените си 

формирования, за да попречи на атакуващите германски сили да напредват с повече от 

километър на ден, давайки време на съседите си по фланговете да укрепват своята 

отбрана и да проведат контраатака. Тези забавящи действия са от решаващо значение 

за предотвратяване на бързото проникване на германските сили през района и е една от 

причините, поради които германската офанзива се проваля. 

Въпреки успехите на бронираните формирования в отбрана при Ардените в 

доктриналните документи на САЩ от този период продължава да се споменава 

единствено за позиционна отбрана като основен вид отбранителни действия и почти 

нищо не се споменава за мобилна отбрана. Причината за това може да се търси в 

начина на водене на бойните действия. От момента на влизането на САЩ във Втората 

световна война, те се намират постоянно в настъпление и рядко прибягват до 

отбранителни действия в голям мащаб, смятайки, че отбранителната им доктрина е 

достатъчно адекватна и няма смисъл да се променя
6
. 

В по-късните доктринални документи, въпреки че не и по наименование, 

мобилната отбрана започва да навлиза в практиката. В FM 100-5/1949 г. се представя 

като теория за „Отбрана на широк фронт“. Основни характерни черти на „отбраната на 

широк фронт“ са
7
: 

 преминава под формата на прикриващи действия; 

 заделят се по-малко сили в първи ешелон; 

 широчината на заповяданите зони на отговорност на формированията от 

главните сили по целия фронт изключват взаимното им поддържане с огън; 

 резервът е съставен от по-голямата част на силите и средствата, с които 

командирът разполага. 

Основните разлики между „отбрана на широк фронт“ и съвременната теория за 

мобилната отбрана, е че в „отбрана на широк фронт“ от 1949 г. командирът е принуден 

да създаде по-слаба защита в първи ешелон, поради недостига на сили; заповядан му е 

фронт в пъти по-голям от нормалното; създава голям резерв, за да остане гъвкав, което 

му позволява да задържи или унищожи всеки пробив в зоната му за отговорност. В 

съвременната теория, командирът избира да отбранява по-малък фронт в зоната си на 

                                                           
5
 Brigadier General Bruce Cooper Clarke – Служил в армията на САЩ (29 април 1901 – 17 март 1988). 

6
 Major Walters G.L. Mobile Defense: Extending The Doctrinal Continuum 1994, р. 6. 

7
 Пак там. 
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отговорност, за да позволи на противника да прониква контролирано, което излага 

фланговете му на мощен контраудар. С развитието на технологиите само един вид 

отбранителни действия не са достатъчни, което налага съчетаването на различни 

тактически действия за осъществяване на желаното крайно състояние. 

През 1951 г. излиза важна статия, свързана с еволюцията на мобилната отбрана, 

написана от майор Хофинан
8
 и озаглавена „Мобилна отбрана“. Статията улавя добре 

въпросите на деня по отношение на мобилната отбрана. Тя е написана на базата на 

сценария “Fulda Gap”
9
. Концепцията за голяма танкова битка в местността „Fulda“ 

представлява съществен елемент от планирането на НАТО в периода на Студената 

война. Превъоръжаването на страните, членки на НАТО се извършва на базата на този 

сценарии. 

Според статията съюзните сили са недостатъчни за провеждане на 

традиционната позиционна отбрана. За да бъдат успешни бойните действия, 

операцията трябва да се проведе в 3 фази: стратегически отбранителни действия, 

последвани от стабилизация на всички фронтове и провеждане на настъпателни бойни 

действия. Мобилната отбрана е неразделна част от първите две фази на операцията. 

Според Хофинан в първата фаза съюзните сили трябва да са подготвени да провеждат 

свързващи операции и мобилна отбрана или отбрана на широк фронт. Това е 

продиктувано от недостатъчните сили на съюзниците. 

Мобилната отбрана, официално получава това си наименование през 1954 г. в 

FM 100-5
10

: „В мобилната отбрана, основната част от силите се държат като мобилен 

ударен елемент, а останалата част от силите са разположени на предния край на 

отбраната. Предните защитни позиции може да се състоят от отделни „острови на 

съпротивата“, укрепени възли или наблюдателни постове, или всяка комбинация от 

посочените, като същите може или не да се поддържат взаимно с огън. Ударният 

елемент служи като формирование за контраатака, целяща да унищожи противника на 

най-благоприятните тактически места.“ 

Това става възможно благодарение на използването на концепцията за „Отбрана 

на широк фронт“ във войната във Корея от Генерал-лейтенант Лоутън Х. Уокър
11

. При 

река Пусан
12

, Уокър доказва, че мобилната отбрана е осъществима и демонстрира на 

практика как се прави. Тази победа – защитата на периметъра Пусан през първите 

                                                           
8
 По-подробно е описано в статията на Major Robert J. Hoffman, "Mobile Defense" в сп. Military Review, 

(May 1951). 
9
 Подробно описан в книгата на Dieter Krüger и Volker Bausch „Fulda Gap: Battlefield of the Cold War 

Alliance“. 
10

 Mobile defense is that method of defense in which the forward defensive area is occupied by the minimum 

forces necessary to warn of impending attack, canalize the attacking forces into less favorable terrain, and block 

or impede the attacking forces, while the bulk of the defending force is employed ill offensive action to destroy 

the enemy at the time and place most favorable to the defender. If conditions are * * * warrant such employment. 
11

 Lieutenant General Walton H. Walker – Американски четири звезден генерал участвал в Първата и 

Втората световни войни и Корейската война. В Корейската война командва 8
-а

 Армия. 
12

 Битката за периметъра Пусан (4 август – 18 септември 1950 г.). 
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месеци на Корейска война
13

 – дава време на ООН да прегрупира своите сили, средства 

и оборудване, необходими за справяне с първото голямо комунистическо военно 

настъпление през Студената война. 

През 1976 г., с появата на новия FM 100-5 Operations, се слага краят на 

понятията „мобилна“ и „позиционна“ отбрана и се заменят с термина „активна 

отбрана“, и нейните пет основни принципи
14

: 

 Разбиране на противника; 

 Поглед върху бойното поле; 

 Концентрация на основните усилия върху критичното време и място; 

 Воювай като съвместна бойна група; 

 Използване на предимството на отбраната; 

Появата на „активната отбрана“ е в резултат на опита на САЩ и нейните съюзници 

да отговорят на проблема с превъзхождащите ги в сили и средства съветски войски и 

невъзможността на мобилната отбрана да изпълни петте основи на „активната отбрана“. 

За да разберем защо в този период „мобилната отбрана“ спира да съществува, 

трябва да разберем как действа „активната отбрана“. Идеята на активната отбрана е 

първоначално да се определи бойният ред на противника, да се определят маршрутите 

за изнасяне и от къде ще нанесе първи удар, чрез задълбочено познаване на 

противниковите варианти за действие и доктрини за използване на силите, изграждане 

на система за събиране на информация от стратегически и тактическите нива (първи и 

втори основни принципи). От критично значение е познаването как и от къде 

противникът ще настъпи, за да може командирът правилно да разпредели силите си и 

да създаде необходимото съотношение (трети основен принцип), както на сили така и 

по отношение на средствата, предназначени за борба с противниковите формирования 

в различните ешелони (трети основен принцип). И накрая, важно е да се създаде 

правилното построение на отбраната и организиране на маскировката преди 

противника е предприел действия. 

Мобилната отбрана, опитвайки се да подложи противниковите флангове на 

контраатаки, не успява адекватно да запази предния край на отбраната (германската 

граница), и още по-важно – не успява да използва петата основа, да се възползва от 

отбраната и по този начин не успява да постигне необходимото съотношение на сили и 

средства, а следователно и успех в отбрана. 

„Активната отбрана“, подобно на „мобилната отбрана“, е създадена да се справи 

със силите на СССР. Съветската заплаха не включва само предимство в съотношение 

на силите, но и по отношение на ешелонирането им и използването им за развитие на 

успеха на предните ешелони. За разлика от „мобилната“, „активната отбрана“ е 

                                                           
13

 Корейската война (25 юни 1950 – 27 юли 1953) се води между Северна Корея, подкрепяна от Китай и 

Русия и Южна Корея, подкрепяна съответно от ООН и САЩ. 
14

 Major Walters G. L. Mobile Defense: Extending the Doctrinal Continuum. 1994, р. 15-16. 
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предназначена да унищожи превъзходството на съветските сили без загуба на терен. 

Въпреки че „активната отбрана“ взема предвид способността на противника за дълбоко 

ешелониране на силите и средствата, не взема необходимите мерки за справянето с тях. 

Тази основна слабост я прави неефективна и позволява на противостоящите сили да 

използват първоначалните си успехи и да развият настъплението си, използвайки част 

от останалите ешелони. Поради тази причина „активната отбрана“ e заменена в 

следващите доктринални документи. 

С отпадането на „активната отбрана“ от доктрините, нейното място се заема от 

доктрината „Въздушно-земно сражение“. Подобно на активната отбрана концепцията 

за „Въздушно-земно сражение“ се развива на базата на сценария „Fulda Gap“. 

Въпреки че активната защита изчезва от доктриналните документи, 

позиционната и мобилната отбрана не правят пълно завръщане. Авторите на новата 

доктрина предпочитат използването на термините „статични“ и „динамични“ действия. 

С появата на FM 100-5/1986 г. мобилната отбрана официално се завръща след 

осемнадесет годишно отсъствие. В новите документи под мобилна отбрана се разбира: 

„Комбинация от настъпателни, отбранителни и забавящи действия с цел да се унищожи 

противника. Точния им дизайн варира според различните ситуации и трябва да бъде 

описан детайлно във всяка заповед. Командирът, провеждащ мобилна отбрана 

развръща сравнително малки сили на предния край и използвайки маньовър поддържан 

от огън и препятствия, да отнеме инициативата от атакуващите след като те влезнат в 

отбранителните позиции“. 

Следвайки развитието на мобилната отбрана стигаме до 1993 г. и следващото 

издание на FM 100-5, където в определението от този период се появява ново изискване 

към мобилната отбран, а именно: мобилност, по-голяма от тази на противника, а не 

равна или по-малка. Проблемът е какво се има предвид, когато се говори за мобилност 

– сложен комплекс от фактори, които трябва да се вземат предвид или относителната 

скорост, с която формированията могат да се придвижват по бойното поле. Ако под 

мобилност се има предвид вторият вариант, тогава ръководните документ надвишават 

изискванията, защото това включва вече и техническите параметри на техниката, която 

се използва. При провеждането на отбранителни операции, мобилността е важен 

параметър, но не винаги определящ фактор. 

Друг основен проблем е терминологията относно използването на „ударния 

елемент като голям, мобилен резерв“. Счита се за неоснователно ударният елемент да 

се нарича резерв, защото успехът на мобилната отбрана зависи от успешното 

въвеждане на ударния елемент. Следователно, резервът в този случай е предварително 

ангажиран и не може да бъде резерв. На базата на тези изводи в по късните 

определения терминът „мобилен резерв“ се заменя със „ударен елемент“. 

През годините Русия и Съветският съюз водят редица големи войни, 

използвайки стратегическата отбрана в съчетание с оттегляне. Такава форма на бойните 
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действия е маневрената отбрана. Маневрената отбрана, подобно на мобилната, е 

предназначена да създаде благоприятни условия за унищожаването на противника, чрез 

нанасяне на контраудар и последващо възстановяване на оперативната инициатива. 

Маневрената отбрана предполага преднамерено загубване на големи части от терена в 

хода на бойните действия. По този начин ще се позволи на противника да напредва в 

дълбочина на отбраната, като същевременно се контролира скоростта му, особено в 

критични за зоната направленията за подход, като му се попречи да осъществи пробив 

в отбранителните позиции и да проведе неконтролируем тактически и оперативен 

маньовър в дълбочина. 

Маневрената отбрана се появява за първи път в средновековна Русия, но се 

реализира като нова форма на бойни действия в края на Първата световна война. 

Първото широко използване на маневрената отбрана е по време на гражданската война 

в Русия, когато в началния етап са използвани няколко неподготвени позиции и 

инженерни препятствия, на които се прилага маневрена отбрана. За кратко време тази 

тактика еволюира в използването на позиционна отбрана в съчетание с формирования 

за контраудари, които провеждат флангови удари и обкръжения. 

В бойните устави на Червената армия от 1929 г. се появява терминът „подвижна 

отбрана
15

“. Съгласно него „мобилната отбрана се използва когато собствените сили не 

се отбраняват до край, а по-скоро се изплъзват от врага и се придвижват до нова 

укрепена позиция, когато оперативната концепция налага жертването на част от 

територията, за да се спечели необходимото време и да се опази животът на 

собствените сили
16

“. 

През 1941 г. терминът „мобилна отбрана“ отпада от бойните устави и се заменя 

от „маневрена отбрана“. „Маневрената отбрана включва провеждането на серия от 

отбранителни битки, синхронизирани с кратки изненадващи контраатаки. 

Отбранителните сили са въвлечени в провеждането на маньовър с огън в съчетание с 

широкото използване на инженерни заграждения
17

“. 

С нахлуването на Германия в Съветския съюз се оказва, че в ранния етап на 

войната нито позиционната отбрана, нито маневрената успяват да спрат германското 

настъпление. След направени необходими промени и подробното планиране, 

Съветският съюз успява да проведе успешна маневрена отбрана в някои сектори и да 

изгради по-добра отбрана и да бъдат въведени повече резерви. Червената армия успява 

успешно да използва маневрената отбрана на ниво дивизия и полк. 
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 „Подвижна отбрана“ в Съветския съюз е еквивалент на „мобилната отбрана“. 
16

 Шеломскийя А., Д. Максимов. Маневренная оборона: История и современность. – В: Армейский 

сборник, № 5, 2020, с. 34. 
17

 Пак там. 
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Въпреки успешното използване на маневрената отбрана от Червената армия в 

бойните устави от 1948 г. тя е заменена от концепцията за „единна отбрана
18

“. 

В края на 1980 г. с развитието на технологиите, техниките за водене на бойни 

действия, дълбоките огньове, средствата за дистанционно миниране, засадите, 

въздушно-щурмовите операции, използването на дълбоки маньоври налагат 

въвеждането на маневрената отбрана отново в бойните документи
19

. 

С разпадането на СССР и края на Студената война, мобилната отбрана се 

завръща в теорията и претърпява нови промени в определенията в различните водещи 

страни. Това налага разглеждането на съвременната теория за  прилагането на 

мобилната отбрана  както във водещите страни така и в Доктриналните източни 

използвани в България, и на базата на този анализ да се изведат характерните черти на 

мобилната отбрана. 

Направеният анализ на схващанията за мобилната отбрана в доктриналните 

документи на САЩ и Русия до 1993 г. доказва сложността на теорията за нея и 

затрудненията в разбирането как да се прилага в действителност. Мобилната отбрана се 

явява основен вид отбранителни действия. Първоначално тя навлиза като механизъм за 

отбрана на САЩ, НАТО и Съветския съюз, а по-късно – като основна форма на 

отбрана. 

Мобилната отбрана претърпява редици промени при дефинирането ѝ, след като 

за първи път навлиза в доктриналните източници след края на Втората световна война. 

От този момент и до днес дефиницията за мобилна отбрана е претърпяла над 40 

промени и ще продължава да се изменя с промяната на модерното бойно поле, формите 

и способите за водене на бойни действия. 
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ЛИБИЯ – МОДЕРНАТА ВОЙНА НА ДРОНОВЕ И НАЕМНИЦИ 

 

Кръстю Кръстев 

 

 

Анотация: Предмет на настоящия доклад е гражданският конфликт в Либия. 

Обект на доклада са новите тенденции при използване на съвременните военни 

технологии на тактическо ниво. Основна цел на доклада е да се анализират новите 

способи за използване на безпилотните летателни системи в зоната на 

тактическите действия. 

Ключови думи: Либия, танкове, дронове, наемници 

 

 

Кrastyu Кrastev. LIBYA - THE MODERN WAR OF DRONS AND CONTRACTORS 

 

Abstract: The subject of this report is the civil conflict in Libya. The subject of the 

report are the new trends in the use of modern military technologies at the tactical level. The 

main purpose of the report is to analyze the new methods used to use unmanned aerial 

vehicles in the area of tactical actions. 

Key words: Libya, tanks, drones, contractors 

 

 

Въведение 

 

Либия, която се намира в граждански конфликт от няколко години, има 

население от само 6,5 млн. души, огромни природни ресурси, стратегическо 

местоположение и крайбрежие с огромен потенциал, разделени между две 

съперничещи се правителства в Западна и Източна Либия. При тази ситуация, не е 

учудващо, че все повече държави търсят начини да получат договори и влияние в 

епохата след падането на режима на oбявения за диктатор Муамар Кадафи. Събитията в 

Либия предизвикаха също така тежки трусове в Средиземно море и обвързаха военните 

конфликти в Сирия и Нагорни Карабах. Ето защо все повече международни 

наблюдатели предупреждават за нуждата да се следи динамиката в Либия. 

На 23 януари 2021 г. всички чужди сили на територията на Либия трябваше да 

напуснат страната по силата на международно споразумение, подписано през октомври 

и подкрепено от ООН. 
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Сделката акцентира най-вече върху наемническите части, които по различни 

данни варират от 10 000 до 20 000 бойци от Русия, Чад, Сирия и Судан. 

Споразумението обаче се оказа още дипломатически провал, съпътстващ конфликта в 

Либия през последните години, в който се сблъскват интересите на няколко държави, 

сред които Франция, Италия, Русия, Турция и Обединените арабски емирства (ОАЕ). 

Месеци след като изтече поставеният срок – 23 януари – няма дори намек, че 

наемническите сили ще се изтеглят от Либия, което подсказва, че намирането на 

дипломатическо решение остава само мираж в коридорите на залите за преговори.  

Настоящият доклад разглежда гражданския конфликт в Либия с основно 

внимание на новите тенденции при използване на съвременните военни технологии на 

тактическо ниво. Основната цел е да се анализират новите способи за използване на 

безпилотните летателни системи в зоната на тактическите действия. 

 

1. Анализ на геополитическите взаимовръзки между основните фактори в региона 

 

1.1. Обща обстановка 

 

С огромна територия и мащабни петролни залежи, Либия изпомпва над 1,3 млн. 

барела на ден, въпреки активните военни действия. Дългият средиземноморски бряг на 

страната е само на 400 км от Италия и дълго време служи за отправна точка на стотици 

хиляди мигранти и бежанци, бягащи от насилието и бедността в Субсахарска Африка. 

По думите на бившия специален пратеник на ООН, Гасан Саламе, близо десет държави 

участват в конфликта в Либия. Всеки от тези чуждестранни играчи има своя схема как 

да изпълни целите си и да влияе пряко на войната. 

Сегашният етап на гражданската война в Либия започва през 2014 г. и 

преминава през две кулминации през последвалите години. Първата усложнена 

обстановка е през април 2019 г., когато силите на генерал Халифа Хафтар, командващ 

Либийската национална армия, подкрепени от Обединените арабски емирства, атакуват 

столицата Триполи в опит да свалят признатото от ООН и подкрепено от Турция 

Правителство на националното съгласие, водено от живелия дълги години в изгнание в 

Италия Файез ал Сераж. Второто преломно събитие е в началото на 2020 г., когато по 

силата на сключен в края на 2019 г. договор с либийското правителство, е извършена 

военна намеса от страна на Анкара срещу силите на Хафтар. 

 

1.2. Ролята на Русия 

 

Русия, чиито действия трябва да се следят отблизо, заема особено интересна 

страна в конфликта. Макар и да не е жизненоважна за Москва, Либия представлява 

интерес за Кремъл по икономически и геополитически причини. Падането на режима 
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през 2011 г. поставя в неизвестност бъдещето на подписани и обещани от Кадафи 

договори на стойност от около 6,5 милиарда долара. Възползвайки се от липсата на по-

голяма активност от страна на европейските държави, Москва е решена да събере 

задълженията под формата на инфраструктурни проекти, оръжейни сделки и продажба 

на селскостопански стоки. Кремъл също така се стреми да упражни по-голям контрол 

върху потока на въглеводороди към Южна Европа. На политическо ниво, укрепването 

на руските интереси в Либия помага на Москва да прокара път към богатите на ресурси 

райони южно от Сахара в ущърб на историческото присъствие на Франция. И на 

последно място, но не по важност, Либия заема ключова стратегическа позиция по 

южния фланг на НАТО. След украинската криза, избухнала през 2014 г., Кремъл 

възприема Алианса още по-враждебно и по тази причина Москва се стреми да го 

отслаби по всякакъв начин. 

За разлика от европейците, Русия проявява търпение към стремежите на Турция. 

Анкара и Москва често са на противоположни страни, като например в Сирия, Либия, 

Украйна и Нагорни Карабах, но въпреки това Русия полага усилия да остане 

прагматична и податлива на преговори, тъй като Турция е удобен партньор за Кремъл. 

Москва оценява възможността за сключване на временни споразумения с Анкара като 

полезни, тъй като помагат на Русия да избегне ситуации, при които трябва да води 

интензивен и скъпоструващ конфликт в продължение на дълъг период. Друга полза, 

която Москва извлича от запазването на партньорството си с Анкара е, че така 

допринася за разрушаване на диалога във вътрешността на НАТО. 

 

1.3. Ролята на Турция 

 

Целите на друга много видима сила в Либия – Турция, са сходни с тези на Русия. 

Анкара се интересува от възстановяване на всички или поне на част от сделките за 

повече от 20 млрд. долара от преди 2011 г., сключени с Кадафи в сферата на 

енергетиката, строителството и машиностроенето. Турция също вижда нарастващото си 

военно присъствие в страната като стъпка към разширяване на турското влияние в 

Африка и по-специално в Западна Африка. Също толкова важен фактор е, че 

амбициите на Анкара в Източното Средиземноморие изискват да гарантира, главно с 

военни средства, оцеляването на правителството в Триполи. Анкара вярва, че 

меморандумът за разбирателство, подписан през 2019 г. с Правителството на 

националното съгласие, може да помогне за оправдаването на турския експанзионизъм, 

докато Гърция отстъпи и приеме прекрояване на зоните в Средиземно море. 

Показателно е, че през 2020 г. турските проучвателни кораби, придружени от военни 

фрегати, са все по-настойчиви в търсенето на природен газ в близост до 

териториалните води на Гърция. Анкара смята, че тези води трябва да бъдат част от 
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собствената изключителна икономическа зона на Турция. В тази рамка Анкара 

използва своя меморандум с Триполи като легитимиращ аргумент. 

 

1.4. Ролята на ОАЕ 

 

В очите на третата по влияние сила в Либия, Обединените арабски емирства, 

икономическите и геостратегическите съображения имат значение, но тяхната основна 

грижа за Либия – надделяваща над всички останали – е идеологията. Богатството и 

геополитическите предимства на северноафриканската държава са само бонус за 

Емирствата. Политическото развитие на Либия се следи отблизо от партии, движения и 

фракции в останалата част от региона. Това означава, че ако на власт в Триполи се 

задържи форма на управление, която предоставя известна степен на влияние на сили на 

политическия ислям, Абу Даби се притеснява, че съседните държави могат да бъдат 

вдъхновени от либийския прецедент.  

ОАЕ разглежда Турция като основен подстрекател на политическия ислям още 

от времето на управлението на Мохамад Морси в Египет. Страхува се от ефекта на 

доминото в Северна Африка, който може да се разпростре и върху Арабския 

полуостров, и в крайна сметка да застраши местните управленски институции. Ето 

защо лидерите в Абу Даби целят изкореняването на каквато и да е възможност за нещо 

подобно още в зародиш. Неотменима последица от това е, че Абу Даби не смята да 

прекрати опитите си да направи присъствието на Турция в Либия скъпо, болезнено и 

неустойчиво. 

Въпреки че Абу Даби знае добре, че Москва разглежда Анкара като партньор, 

ОАЕ търсят стратегически контакти с Русия. Емиратите виждат руското влияние в 

арабския свят като желано, особено в светлината на подкрепата на Москва за 

правителството на Башар Асад в Сирия. През последните години те предприемат все 

повече ходове за влияние върху Дамаск с цел отдалечаването му от Иран, а руснаците 

са преки конкуренти на Техеран. Всичко това има значителни последици за Либия, 

където Абу Даби смята, че ако накърни интересите на Турция, Москва ще заеме по-

малко помирителна позиция спрямо Анкара. Ако не действа, Русия и Анкара могат да 

постигнат споразумение, чрез което двете сили да съжителстват в Либия и да споделят 

влиянието си – резултат, който Абу Даби счита за неприемлив. 

 

1.5. Ролята на други страни с геополитически интереси 

 

В допълнение към тези три държави, които са единствените, ангажирани с 

разполагане на военни сили директно върху либийска територия, в Либия участват и 

други играчи като Египет, Катар, Алжир, Италия, Франция, Саудитска Арабия и 

Йордания. 
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Фиг. 1. Карта на регионалните съюзи и интереси 

спрямо Либия и Средиземно море 

(source© De Re Militari, jan 2021) 

 

В геополитическо поле, пренаселено от чужди интереси, е трудно за една или 

друга държава да следва последователна стратегия без компромиси. Почти всеки 

значим политик или лидер на милиция в Либия е бил ухажван от повече от един 

външен спонсор. Това прави либийските командири капризни и трудно управляеми. За 

да увеличи контрола си над местните жители и да намали зависимостта си от тях, 

Москва използва комбинация от инструменти, вариращи от политическа 

дезинформация през дипломация и намеса в банковия сектор, до военна намеса с 

разполагане на наемнически сили още в началото на гражданския конфликт. Така 

например, оръжейните доставки за Либийската национална армия са свързани с руски 

структури от края на 2014 г. Това се случва отчасти по подбуда на Египет, който поиска 

от Русия да подкрепи военната кампания на Хафтар, тъй като Кайро се притеснява от 

идването на враждебна сила по западната си граница. 

 

2. Анализ на тактическите действия 

 

2.1. Тактическа обстановка 

 

Към началото на 2021 г. усилията на ООН да организира избори и да спре 

боевете са все още неуспешни. Без реален резултат са и преговорите с 

посредничеството на Германия през 2019 г., а също и поредицата от регионални срещи 

в Тунис и Мароко. 
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Към всички останали проблеми се добавя и още един: отворените и несигурни 

пустинни граници на Либия осигуряват възможност за радикални групи да преминават 

без проблем – като например „Ислямска държава“, чиито бойци от Сирия и Ирак се 

вливат в африканския клон на групировката, разположен в Субсахарска Африка и 

Нигерия, и днес са причина за масови разселвания в цяла Западна Африка. 

Освен, че в Либия има две правителства, които се борят за надмощие и с това 

привличат дузина външни играчи, либийската война е уникална по своите военни 

специфики. Турция и ОАЕ са превърнали конфликта в Либия в първата модерна 

война, водена предимно с дронове. В същото време, на терен ситуацията е коренно 

различна. 

В сравнение със Сирия и други военни зони, в Либия военните сили са малки, 

като често се сражават по общо 400 души от двете страни на фронтовата линия. По-

голямата част от сраженията се водят в затънтени пустинни постове или южно от 

Триполи, където предградията са разположени през няколко километра едно от друго, 

а улиците са почти постоянно задръстени от коли. 

 

2.2. Руските наемници и тяхната роля 

 

Безспорно е, че пристигането на руските наемници променя войната в Либия и 

показва още веднъж колко мащабни и свързани са събития в две тотално различни 

територии. Мунициите, използвани от снайперисти южно от Триполи, показват общи 

белези с тези, използвани от руски снайперисти в Източна Украйна и това не е 

учудващо – Москва прехвърля бойци на „Вагнер“ от Сирия, които преди това се 

сражават в Донбас. Русия прави това в подходящ момент. 

През април 2019 г., когато либийският конфликт изглежда утихнал, генералният 

секретар на ООН Антониу Гутериш пристигна в Триполи, за да преговаря за мир. 

Именно тогава, подкрепен от Русия и Египет, Халифа Хафтар обявява начало на 

офанзивата си към Триполи, рестартирайки военните действия. 

Ако до 2019 г. Кремъл оставя на Египет и Емирствата основната роля в логистиката 

на военната помощ за Хафтар, от септември 2019 г. това е променено, защото атаката 

върху Триполи вече буксува заради контраатаките на правителствените сили. 

Руската роля в Либия обаче не свършва с Хафтар. Москва печата либийски 

банкноти и ги доставя на генерала в Бенгази (руснаците правят същото и за режима на 

Асад в Сирия). 

През 2015 г. Кремъл установява база в Западен Египет, за да предоставя 

директна подкрепа, включително със самолети. Още през 2018 г. Русия изпраща военни 

съветници на екипа на Хафтар, а през ноември с.г. либийският командир проведжда 

среща с Евгений Пригожин – човекът, стоящ зад „Вагнер“ и един от най-близките хора 

на Владимир Путин. Хафтар получава такова силно рамо, че дори Доналд Тръмп похвали 
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генерала за „борбата му срещу тероризма“, както Хафтар нарича операцията си срещу 

правителството в Триполи, въпреки че САЩ официално подкрепят другата страна. 

 

2.3. Арабските дронове и тяхната роля 

 

Освен руските наемници, Хафтар разполага и с помощта на Емирствата. 

Няколко дни след старта на офанзивата на Хафтар през април 2019 г., Обединените 

арабски емирства, които дълго време поддържат тайно военно присъствие в Либия, 

участват видимо, за да компенсират слабостта на Либийската национална армия на 

терен. Закупените от ОАЕ китайски дронове Wing Loong атакуват постоянно Триполи. 

Според данните, две трети от убитите при обсадата над града над 1100 цивилни, са 

загинали при подобни атаки. Между април и декември 2019 г. Емирствата извършват 

над 900 въздушни удара. Военната намеса обаче не е достатъчна. Само седмици след 

като Абу Даби стартира своята кампания, правителството в Триполи започва да 

използва дронове от Турция – Bayraktar TB2, които се оказват особено успешни срещу 

предоставените на Хафтар от Русия ПВО системи „Панцир“. Турците изпращат също 

военни съветници и разузнавачи, които да помагат на терен, като някои са ранени при 

боеве. С помощта на Турция, през есента на 2019 г., силите на правителството в 

Триполи успяват да си върнат контрола над стратегическия град Гариян, стоящ на пътя 

към столицата, но с изпращането на наемниците от „Вагнер“ Русия отново накланя 

везните в полза на Хафтар. През 2020 г. те помагат да бъде изградена защитната 

система по линията град Сирт – военновъздушната база в Ал Джуфра, с която се цели 

избягване на изненадващи атаки срещу Хафтар. Самият генерал е изтласкан все пак от 

Западна Либия, отново с помощта на Анкара, и окопаването му в Бенгази е логично. 

Сирт, родният град на Кадафи, става негласната „червена линия“ между Хафтар и 

правителството в Триполи и, съответно, между техните спонсори, и съюзници. 

 

2.4. Турските БПЛА и тяхната роля в конфликта 

 

Използването на турските БПЛА отново показва висока ефективност по време 

на боевете в Либия, където подкрепяните от Турция сили на правителството на 

Националното споразумение Фаиз Сарай се сражават срещу либийската национална 

армия на маршал Халифа Хафтар. 

Но тук, за разлика от Сирия, войските на Халифа Хафтар вече са готови за атаки 

с дрон.Очевидно опитът от Сирия вече е анализиран. Това обяснява и целите за атака 

на БПЛА: докато в Сирия Bayraktar - TB2 атакуват танкове, бронирани машини или 

превозни средства на сирийските сухопътни войски, както и укрепления, в Либия, 

турските безпилотни атаки, към обичайните си цели, прибавят и проследяващите 
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станции и системите за електронна война Красуха, руско производство, които са на 

въоръжение в армията на Хафтар. 

Особено ефективни в противодействието на дроновите атаки са системите 

за противовъздушна отбрана Панцир-C1, произведени от Русия, с които разполага 

армията на Хафтар. Те унищожават голям брой турски дронове, което прави възможно 

преориентирането на атаките на БПЛА върху самата система за ПВО Панцир-C1, която 

често либийските военни развръщат поединично, буквално по средата на пустинята, 

превръщайки я в истинска открита цел. Например по време на превземането на 

авиобаза Ал-Ватия така е унищожен такъв комплекс на Хафтар. 

В мрежата е наличен видеоклип за предполагаемото унищожаване и на 

комплекс за електронна война Красуха от турски дрон. Специалистите обаче сериозно 

се съмняват в достоверността на турските източници. 

В допълнение към Панцир-C1, системите за противовъздушна отбрана Buk-M2E 

демонстрират добра ефективност в борбата с турските дронове. Само в битките в 

провинция Идлиб те свалят десетки турски дронове. Този провал принуждава Реджеп 

Ердоган да потърси помощ от НАТО за предоставяне на разузнавателни данни за 

руската въздушна база Хмеймим. 

Ползите от атака с дрон са очевидни, като се основават на ефекта на изненадата. 

Например два БПЛА могат да нанесат сериозни загуби на противника, атакувайки 

територии с неравномерно прикритие на противовъздушната отбрана. 

Ако големи военни колони, военни съоръжения и големи военни обекти се 

покриват лесно с ПВО системи и системи за електронна борба от нападение от дронове, 

същото не важи и за малки групи военни и изнесени на терен взводове, роти и конвои. 

Как да се предпазят от атаки на дронове е належащ въпрос, който трябва да бъде решен 

на тактичеко ниво. 

 

3. Анализ на тактическите новости 

 

Досегашната тактика за противодействие на разузнавателните дронове е 

тествана в руската армия. За целта са създадени специални групи, състоящи се от 

системи за електронна борба, комплекс ПВО и снайперски двойки със ПЗРК. 

Разчетите на ПЗРК Игла се разположени на рубеж, който позволява да ударят 

БПЛА, преди да изпълни мисията си. Ако ПЗРК не успее да унищожи БПЛА, тогава 

ЗСУ Шилка влиза в действие. Подобна тактика е тествана в учения в Източния военен 

окръг на Руската федерация. 

Други методи са радиоелектронно потискане, включително шумови смущения. 

Системата за електронна война Красуха заглушава сигналите за управление на БПЛА в 

радиус от 300 км. Тогава Панцир влиза в действие, но работи по дроновете не със скъпи 

ракети, а с 30-мм оръдие, ако височината на целта го позволява. 



267 

По този начин ефективното взаимодействие на съвременните системи за 

електронна война и системите за противовъздушна отбрана е основната тактиката, 

която може да неутрализира дори масирана атака на вражески дронове. 

 

4. Либия и интересите на държавите от Средиземноморския регион 

 

Войната в Либия тепърва ще има важно значение за сигурността не само в 

Северна Африка, но и по южните граници на НАТО и ЕС. Ситуацията в Средиземно 

море е пряко следствие на военната и геополитическата надпревара. Настоящите 

спорове между Гърция и Турция са свързани с тези събития, а напрежението през 

2020 г. се покачва дотолкова, че предизвиква трус в отношенията между страни в ЕС – 

Испания, Италия и Франция, които имат директни интереси в Средиземно море, 

застават на противоположни позиции след либийско-турското споразумение, 

подписано година по-рано. 

На 27 ноември 2019 г. в Истанбул Реджеп Ердоган и Файез ал Сераж подписват 

споразумение, което предполага създаването на нови морски граници между двете 

държави. Зоната, която е засегната от този акт, е и зона, към която претенции имат 

Гърция и Кипър (става дума за Критско море, където гърците смятат да добиват газ и се 

изгражда газопровод, който да свърже газовите находища в Източното 

Средиземноморие с европейските пазари). Съвсем скоро, след като турско-либийското 

споразумение е обявено в медиите, следва остра реакция от Гърция и Кипър. Към тях се 

присъединяват Израел и Египет, които също се чувстват притиснати. Атина гони 

представителя на Либия в знак на протест. Не закъснява и демонстрацията на сила – в 

Средиземно море се провежда военно учение с участието на Франция, Италия (която е 

на една страна с Турция в Либия) и Кипър, докато на дипломатическо ниво гръцката 

страна изпраща представители да лобират в ЕС и НАТО срещу евентуално признаване 

на споразумението между Анкара и Триполи. Към оказването на натиск в ЕС се 

присъединява и Франция.  

Преди и по време на срещата на НАТО в Лондон от края на 2019 г., Париж 

ескалира тона срещу Турция, което е последвано от турска реакция и размяна на 

заплахи. В Лондон Ердоган показва, че може да задава тона на срещата именно заради 

три теми, в които Турция има предимство в този момент: Северна Сирия, където 

Анкара интервенира два месеца по-рано, отношенията с Русия и закупуването на С-400, 

и договора с Либия, който преначертава икономическите зони в източната част на 

Средиземно море. 

Споразумението идва, докато се правят сондажи за газ в кипърските 

териториални води. Турция разглежда това като проблем, тъй като счита, че тези 

дейности трябва да бъдат споделени между Кипър и т. нар. Севернокипърска турска 

република (СКТР) – оформила се в северната част на острова след инвазията на 
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Турция през 1974 г. и призната единствено от Анкара. ЕС, както и Гърция, 

разглеждат Кипър като една държава и игнорират съществуването на СКТР. С този 

тон през март 2019 г. е стартиран газов проект между Гърция, Кипър и Израел, 

известен като EastMed, който предвижда съвместни проучвания на газови находища 

и прокарване на газопроводи към Европа. Отделно се провежда газов форум, на 

който присъстват Гърция, Кипър, Израел, Йордания, Палестина, Египет и Италия. 

Проблемът на това споразумение за EastMed, според Анкара е, че то не е 

съгласувано с турската страната, въпреки че част от газовата инфраструктура се 

предполага, че ще преминава през териториални води, към които има претенции 

Турция. Може да се смята, че договорът с Триполи е ответна реакция. Сделката 

ядосва Гърция, тъй като тя дава „зелена светлина“ на Либия да си възвърне около 39 

000 кв. км. от икономическата зона, към която претенции има Атина.  

Турция преговаря с Либия за морските граници от 2009 г., но споразумението 

вади отново на преден план либийската гражданска война. Франция, която застава зад 

Халифа Хафтар, използва напрежението в Либия като отправна точка за атака по 

споразумението между Триполи и Турция.  

За измеренията на договора между Триполи и Анкара са показателни 

военните доставки, които са увеличени рязко през последните две години. През 

пролетта на 2019 г., триполитанските сили получават доставки на оръжия през 

пристанището в Мисрата. Корабът „Шахр и Корд“, собственост на иранска 

компания под американски санкции, е натоварен на българското пристанище Бургас 

и предизвиква сериозни критики от силите на Халифа Хафтар, според когото 

доставките са нелегални, обвиняващи Турция в предоставянето на оръжия за 

техните врагове. Впоследствие плавателният съд е блокиран в Мисрата и ООН му 

забранява да излиза в открито море. Ако до този момент Анкара действа прикрито с 

доставките на оръжие, след подписването на споразумението с Триполи Турция 

прави директни доставки. 

Към началото на 2021 г. остава отворен въпросът как събитията в Средиземно 

море ще се отразят на отношенията между Русия и Турция. Москва засега не показва 

видим интерес към споровете в Източното Средиземноморие, но подписването на 

военно споразумение между Триполи и Анкара е проблем за руските интереси. Гърция 

и Турция са в нови преговори от началото на 2021 г., но остават разделени по редица 

точки. Политическата игра излиза извън рамките на познатите сценарии за Либия. Вече 

става въпрос за Средиземно море, за Гърция и Кипър, за ЕС и НАТО, както и за 

отношенията с Русия. Турция иска разширяване на влиянието, което е желанието и на 

Франция, Русия и Италия. 

Няма причина да се съмняваме, че и през 2022 г. конфликтът в Либия ще 

представлява основно поле за съревнование. 
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Изводи 

 

1. Макар войната в Либия да не привлича така вниманието, както военните 

действия в Сирия или Украйна, тя представлява шанс за геополитически престиж, 

икономически облаги и налагане на влияние в Северна Африка, а оттам и към други 

райони на континента. 

2. Политическата игра излиза извън рамките на познатите сценарии за Либия. 

Вече става въпрос за Средиземно море, за Гърция и Кипър, за ЕС и НАТО, както и за 

отношенията с Русия. Турция иска разширяване на влиянието, което е желание и на 

Франция, Русия и Италия. 

3. Опитът от съвременните войни в Сирия и Либия показва, че безпилотните 

летателни апарати играят все по-активна роля не само в разузнаването, но и при нанасяне на 

удари по вражески позиции. Особено активно напоследък използва ударни дронове Турция. 

Атаките на БПЛА срещу вражески обекти вече се превръщат в неин основен боен прийом. 
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АКТУАЛНИ АСПЕКТИ В МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА СУХОПЪТНИТЕ 

ВОЙСКИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

майор Лъчезар Русеков 

 

 

Анотация: В съвременното бойно пространство, сухопътният бой се 

характеризира с голяма сложност, ожесточеност, непредсказуемост и упоритост. 

Необходимо е в обозримо бъдеще формированията на Сухопътни войски да придобият 

качествено нова техника и оборудване, които да удовлетворяват изискванията на 

съвременното бойно пространство като в този смисъл ще дефинират българските 

сухопътни формирования като модерни и оперативно съвместими с тези от другите 

държави, членки на Алианса. 

Ключови думи: Сухопътни войски, модернизация, маньовър и маневреност, огнева 

мощ, защита, ситуационна осведоменост, артилерийски системи, противовъздушна 

отбрана, радиолокационни системи, безпилотни летателни системи. 

 

 

 

Сухопътните войски (СВ) развиват и поддържат способности в съответствие с 

формулираните мисии на въоръжените сили на Република България, произтичащи от 

характера на потенциалните източници на напрежение свързани с международния 

тероризъм, разпространението на оръжия за масово поразяване, нестабилността в 

конфликтните региони, нелегалния трафик на стратегически суровини, технологии, 

оръжие и хора, екологичните катастрофи, природните бедствия и авариите. 

Освен това СВ развиват способностите си в съответствие с членството на 

Република България в НАТО
1
 и Европейския съюз. 

Модерните и оперативно съвместими формирования на СВ с тези на страните, 

членки на Алианса, в съчетание с използването на съвременни артилерийски системи и 

системи за противовъздушна отбрана (ПВО) ще дефинират отбранителните 

способности на българските сухопътни войски като адекватни спрямо изискванията на 

съвременното бойно пространство. 

Маневрените (механизирани) формирования се фокусират към автономност 

на действията, при развръщане в зона, посредством повишаване на огневата мощ, 

съчетана със сигурна защита и мобилност на бойното поле, и развитие на 

                                                           
1
 Пакет „Цели на способности - 2017“ 
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способностите за разузнаване, наблюдение и целеуказване. 

Към настоящия момент формированията от СВ се справят с 

предисвикателствата на съвремнното бойно пространство, посреддством наличното 

въоръжение и бойна тахника както следва: бойни машини на пехотата БМП-1 и БМП-

23, многоцелеви брониран транспортьор МТ-ЛБ, колесен бронетранспортьор БТР 60-

ПБ и БТР-60ПБ-МД1, ББМ ASV М 1117 „GUARDIAN” и COMANDO SELEKT, 

бронирани леки автомобили с повишена проходимост „Мерцедес“ G 270 и HMMWV 

„Хамър“. 

Механизираните формирования на СВ трябва да са в състояние да изпълняват 

задачи по заемане и удържане на местност (район), ефективно да поразяват 

бронираните сили на противника и да извършват маньовър под огнево въздействие, 

включително в урбанизирана среда.
2
  

Именно поради това концепцията за бойна бронирана машина (ББМ) се променя в 

направленията: маньовър и маневреност; огнева мощ; защита; ситуационна 

осведоменост.  

Същността на понятието „маньовър“ е свързано с използването на силите на 

бойното поле чрез придвижване в комбинация с огнево въздействие от поддържащите 

формирования, с цел изпълнение на поставената мисия, докато „маневреност“ е 

способността на силите да се придвижват в разнообразни условия и ситуации, с цел 

съсредоточаване на усилията в дадено направление и е необходима за бързо 

развръщане.
3
 

По отношение на маневреността по бойното поле е необходимо да се прецени 

типът задвижване на машините като тенденцията е гъсеничният (верижен) тип да се 

замени от шест и осем-колесни машни с автономно задвижване на всяко колело.  

Верижните машини имат по-голяма проходимост, за сметка на скоростта и 

изминатия пробег. От гледна точка на маневреността предимството е в полза на 

верижната машина, особено ако става въпрос за изпълнение на задачи в динамични 

условия на средата, тъй като верижната машина има висока защитеност и огнева мощ в 

съчетание с възможност да плава, докато колесните машини извършват тази дейност с 

допълнителни елементи, подпомагащи плаване. Подготовката на тези елементи 

довежда до забавяне темпа на действия на силите и понижава защитеността на 

техниката и личния състав, който я подготвя. 

Колесната база има предимства при изпълнение на задачи в гъсто населени 

райони, при патрулиране, ескортиране, конвоиране. Притежава висока проходимост в 

съчетание с по-малко относително тегло и по-голям пробег. Налице е висока бронева 

защитеност и възможност за монтиране на мощно въоръжение.  

                                                           
2
 Доктрина за сухопътни операции (НП-3.2, издание А). София, Министерство на отбраната, 2020. с. 28. 

3
 Енев, Е. Глаголи за поставяне на задачи при планиране и разпространяване на заповеди. София: ВА „Г. 

С. Раковски“, 2011. с. 25. 
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По отношение на огневата мощ, основното въоръжение на БМП-1, във връзка 

с това, че е предназначена да води бой съвместно с танковете, е 73-мм оръдие, на БМП-23 

съответно е 23-мм. Основното въоръжение на БТР е картечница с калибър 14,5-мм (12,7-

мм за ASV М 1117 „GUARDIAN” и COMANDO SELEKT). Възможността за поразяване 

на бронирани цели с такъв тип въоръжение е на разстояние до 2000 м.
4
, което в 

съвременното бойно пространство е недостатъчно. 

Тенденцията е повишаване на способностите за борба с бронираните цели на 

противостоящите сили, съобразно увеличаването обхвата на въздействие на 

съвременните оръжейни системи. Научно-техническото развитие на военните системи 

увеличава разстоянието на въздействие на ПТУР като съвременните противотанкови 

системи в повечето случаи са на база на универсална установка, която може да бъде 

монтирана на автомобил, бронетранспортьор или да се използва от тринога, 

включително от закрита огнева позиция, което ги прави изключително ефективни като 

противотанкови средства. 

Чрез придобиване на нов тип ПТУР с обхват на действие от 3 до 5 километра, 

двойно по-голям на сега съществуващата ПТУР „Фагот“ (до 2 км) формированията на 

СВ значително ще повишат способностите си за борба с бронираните цели на 

противника.  

Също така е необходимо да се отбележи, че съвременните ББМ разполагат с 30 и 

40-мм оръдейни автомати с кинетични боеприпаси и голяма скорострелност, и до с 100-

мм оръдия.  

Тенденцията при въоръжението на машините се променя като освен увеличаване 

калибъра на основното оръжие се добавя допълнително противотанково и леко 

стрелково въоръжение с възможности за дистанционно и прецизно управление. 

Защитата на силите по своята същност се изразява в запазването на свободата 

на действие и ефективността на собствените формирования в зоната на операцията. 

Защита на силите може да се разгледа в два аспекта – бронева защита и маскировка. 

По отношение на броневата (балистична) защита на машините, тенденцията е да 

се преминава от пасивна към активна (реактивна) броня поради технологичното 

развитие на противотанковите бойни припаси с тандемна бойна глава, която първо 

неутрализира активната броня и с втори заряд поразява техниката. Активната броня 

способства да неутрализиране или намаляване на поразяващия ефект от тандемен 

боеприпас. Активната броня представлява малки метални кутии с монтирана в във 

всяка кутия метална пластина успоредно спрямо бронята на машината като зад 

пластината има малко количество експлозив свързан с част от същия експлозив 

разположен обаче пред металната пластина. Принципът на работа е контравзрив – при 

                                                           
4
 https://structure.mil.ru 
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попадение, зарядът изтласква пластината, която действа като буфер и разсейва 

кумулативната струя, за да не достигне до основната броня.  

Тактическата маскировка на собствените сили е критичен елемент за защитата 

на силите при изпълнение на задачи. Придвижването и разполагането на войските в 

районите за съсредоточаване и извършването на маньовър със сили и средства може да 

започне през нощта (рано сутринта) и да продължи през деня или обратно като 

формированията са силно уязвими от артилерийски огън, удари с авиация и оръжия за 

масово унищожение. При проведено своевременно и подробно разузнаване на характер 

на местността и релефа, на действията на противника, в едно с възможностите за 

маскировка на силите с технически средства може да се осигури надеждна маскировка 

и защита на силите. Способите за маскировка продължават да се усъвършенстват като 

към момента се използват и разработват  камуфлажни покривала за техника, както и 

сензори, които се поставят директно по периферията на ББМ. Тези средства не просто 

маскират машините, но дават нереална представа във видимия и инфрачервен спектър 

за наблюдение.  

Ситуационната осведоменост е от изключително значение в сухопътния бой. 

Точната и актуална разузнавателна информация за противник и паравоенни групировки 

действащи в зоната, удобни участъци за извършване на маньовър, наличие на 

препятствия и заграждения, които да възпрепятстват собствените сили, състояние на 

наличните пътища и мостове значително ще повишат темпа на действия в динамична 

среда. 

Възможностите на СВ за наблюдение и разузнаване денем и нощем, при 

всякакви метереологични условия, идентификация „свой – чужд“ и разпространение на 

информация за противостоящите сили, и оперативната среда, частично покриват 

изискванията на съвременния бой. 

Придобиването на бойни бронирани машини от нов тип, които разполагат със 

сензори по цялата си периферия ще осигури необходимото превъзходство на 

сухопътните сили при воденето на бойни действия в динамична среда. Такъв тип ББМ 

получават опозната картина на околното пространство, откриват и целеуказват 

противникова бойна техника, имат и възможност за директна „реакция“ – насочване на 

основното оръжие на машината към съответната опозната противникова цел. 

В смисъла на ситуационната осведоменост, необходимо условие за водене на 

бой в съвременни условия за СВ е усъвършенстване на способностите за водене на 

разузнаване и целеуказване в реално време на обекти, както на противостоящите, така и 

за собствените сили, чрез използването на дистанционно управляеми безпилотни 

летателни системи (БЛС). 
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Безпилотни летателни системи от различни класове
5
 се използват на целия 

театър на действия, за стратегическо наблюдение за пределно големи разстояния, за 

разузнаване в тактическа дълбочина, за управление на артилерийски системи и за 

разузнаване на позиции и оценка на щетите на бойното поле за пределно на по-малки 

разстояния. 

Към момента СВ разполагат със система RQ-11 “RAVEN”, който позволява 

извършване на разузнаване, наблюдение и доразузнаване (Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance - ISR) над опасни зони. Система “RAVEN” е клас I, категория мини, с 

обсег на действие до 10 км
6
, което силно ограничава възможностите на маневрените 

формирования за водене на разузнаване в дълбочина. Това налага придобиването на 

БЛС от клас II с обхват на действие до 200 км, позволяващ разузнаване и целеуказване 

на противникови сили и обекти в тактическа дълбочина. 

Танковите формирования на сухопътните войски притежават голяма огнева 

мощ в съчетание с висока бронева защита като тези свойства им позволяват да 

произвеждат значително въздействие спрямо бронираните сили, което ги прави особено 

ефективни във всички видове бойни действия. 

Към момента СВ разполагат със среден танк Т-72, с прицелна далекобойност от 

5 000 м. Танк Т-72 е с модернизирана
7
 система за управление на огъня (СУО), която 

включва лазерен далекомер и термовизионни прибори за денонощно наблюдение и водене 

на огън при всякакви метеорологични условия. Модернизираната СУО може да наблюдава 

не по-малко от четири неподвижни или движещи се цели, с готовност за стрелба към 

последната „замерена“ цел от място и от движение, на разстояние не по-малко от 3000 м. 

Т-72 е снабден със система за индикация и ранно предупреждение за прихващане на танка 

от съвременните високоточни оръжия използвани от сухопътните и военно въздушни 

сили, която регистрира и осигурява реагиране на различни видове облъчвания и системи за 

насочване.  

Тази модернизация значително повиши възможностите на танковите 

формирования да водят бой с движещи се бронирани цели на противник на пределни 

разстояния, както и защитата им от поразяване от високоточни оръжия.  

Като недостатък може да се посочи ограничената възможност за маньовър 

поради значителното им тегло, което намаля скоростта и бробега им. 

Използването на артилерийските системи за провеждане на огнева поддръжка 

на формированията от СВ при маньовър със сили и средтсва е необходимо условие за 

успех в операцията. Българските сухопътни войски разполагат със самоходна и 
                                                           
5
 Концепция за въздушно наблюдение и разузнаване с безпилотни летателни системи от въоръжените 

сили на Република България. София, Министерство на отбраната, 2012 г. 
6
 Чалъков, Р. Безпилотните летателни апарати в интерес на артилерията – нека работим заедно. – В: 

Сборник доклади от военно-научна конференция с международно участие. София: ВА „Г. С. Раковски“, 

2019, с. 145. ISSN 1312-2991. 
7
 Техническа спецификация за модернизация на танк Т-72 за нуждите на танковите формирования от 

Сухопътните войски. София, Министерство на отбраната, 2020. 
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буксируема артилерия. Самоходната артилерия се съставлява от самоходни гаубици 

2С-1 „Гвоздика“; реактивните установки БМ-21 „Град“; самоходни минохвъргачки 

„Тунджа“ и самоходни ПТРК „Конкурс“. Тя притежава висока маневреност и 

защитеност от огневите удари на противника. Буксируемата е представена от 152-мм 

оръдия Д-20. Тя е по-нискоманеврена, но по-скорострелна, защитена е, когато е в окоп 

или укритие и отговаря частично на динамиката на съвременните бойни действия.
8
 

Наличните в СВ артилерийски системи имат обсег на поразяване както следва: 

ПТРК „Конкурс“ – до 5 км; Гаубица 2С-1 – до 15 км, оръдие Д-20 – до 17 км, РСЗО 

„Град“ – до 20 км, които частично покриват изискванията за непосредствена огнева 

поддръжка в сухопътна операция.
9
 

Тактическият ракетен комплекс „Точка“ е с обсег до 70 км и е предназначен за 

нанасяне на удари в тактическата дълбочина на противника
10

. Той успява да покрие 

зоната за дълбока огнева поддръжка на сухопътната операция. 

По отношение на използването на артилерийските системи е необходимо 

развитие в посока увеличаване способностите на поддържащите формирования на СВ 

за непосредствена огнева поддръжка от 25 на 40 км и способностите в тактическа 

дълбочина до 60 – 80 км.
11

 Системи с обсег на поразяване над 60 км, значително ще 

повишат способностите на артилерийските формирования за непосредствена и обща 

поддръжка. В този ред е необходимо да се преосмисли използването на радарните 

системи. 

Радиолокационните сиситеми (РЛС) от ново поколение имат способности да 

локализират противниковите артилерийски системи посредством детекция на траекторията 

на боеприпаса, точката на изстрелване и точката на попадение.
12

 Съвременните три-

координатни РЛС са в състояние да откриват ракетни установки и летящи цели като 

проследяват повече от една оръжейни системи едновременно. РЛС с обхват на действие 

над 50 км, в състояние да открива както въздушни, така и наземни цели с точка на 

изстрелване и точка на попадение, значително ще повиши контрабатарейните способности 

на СВ. 

Системите за противовъздушна отбрана (ПВО) също са сериозно повлияни от 

развитието на РЛС. Придобиването на съвременни РЛС ще усъвършенства и 

способностите за на сухопътните войски да обхващат задачи по защита от нападения с 

летателни апарати, ракети и БЛС. 

Към момента контрол на въздушното пространство на СВ се осъществява 

посредством наличните тип „П-18“ и „П-19“, с голям обсег на откриване на летящи 

                                                           
8
 Атанасов, А. Бойно използване на полевата артилерия в операцията и боя, Част първа. София: ВА „Г. С. 

Раковски“, 2011, с. 8 – 9. 
9
  https://structure.mil.ru 

10
 http://bastion-karpenko.ru 

11
 Доктрина на Сухопътните войски, Част втора. София, Министерство на отбраната, 2001. 

12
 https://www.janes.com 
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цели, които са насочени към откриване и поразяване на въздушни цели, коренно 

отличаващи се по своя характер от тези на безпилотна летателна система (БЛС) по 

скорост, по ефективна отразяваща повърхност, така и по височина на полета. 

Съществуващите системи за ПВО трудно прихващат БЛС летящи на височина до 100 м 

със скорост до 100 км/ч, тъй като такъв тип полет по характеристики се доближава до 

полет на птица. 

Придобиването на съвременен тип три-координатни РЛС, значително ще 

повиши способностите да се противодейства на БЛС като ще повиши способностите на 

войските за разузнаване и наблюдение на въздушното пространство, откриване на 

средства за въздушно наблюдение и разузнаване, тяхното опознаване, целеуказване, 

прехват и въздействие по тях. 

По отношение на използването на системите за ПВО за осигуряване на 

надеждно въздушно прикритие на районите и обектите, които имат решаващо значение 

за провеждането на сухопътна операция, СВ разполагат с РЛС тип „П-18“ и „П-19“, с 

голям обсег на откриване на летящи цели, както и със зенитно-ракетен комплекс (ЗРК) 

„Оса“ с висока автономност, високи маневрени възможности и достатъчна огнева мощ, 

с обсег 10 км на височина до 5 км.
13

 

За усъвършенстване на спосбностите на СВ по отношение на ПВО може да бъде 

разгледана и самоходна ракетна установка М 1097 „Авенждър“, използваща ракети 

„Стингър“ с обсег от 4,8 км. Системата е предназначена за защита на маневрените 

формирования от вертолети, БЛС и авиация за НАП. Базира се на лек автомобил с 

повишена проходимост HMMWV „Хамър“, който е на въоръжение в СВ. 

В заключение би могло да се отбележи, че развитието на технологиите и 

насищането на формированията със съвременни средства за въоръжена борба, 

охарактеризират съвременния сухопътен бой с голяма сложност, ожесточеност, 

непредсказуемост и упоритост. На формированията от СВ е необходима качествено 

нова техника и оборудване, които да удовлетворяват изискванията на съвременното 

бойно пространство и да повишат качествените характеристики на войските и силите 

независимо от тяхната численост. В този смисъл българските сухопътни войски ще 

станат технически и оперативно съвместими с тези от другите държави членки на 

Алианса което ще одобри взаимодействието на силите в колективната отбрана на 

НАТО. 

 

 

  

                                                           
13

 https://structure.mil.ru 
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКТИЧЕСКИТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ В БОЙНИ ОПЕРАЦИИ 

 

майор Станимир Тодоров 

 

Анотация: За разрешаването на възникналите въоръжени конфликти 

обикновено се използват формирования от националните въоръжени сили, като все 

по-голямо значение за благоприятният изход придобива процеса на дефиниране на 

определени проблеми при използването на тактическите формирования и въвеждане 

на нови методи и способи за водене на бойните действия в операциите. 

Ключови думи: тактически формирования от СВ, Сирия, бойни операции; 

използване, проблеми, направления за усъвършенстване. 

 

 

 

В съвременните бойни операции се наблюдава тенденцията все по-често да се 

прилагат комбинирани действия на специално сформирани групировки от сили и 

средства, включващи не само сухопътен и военновъздушен компонент, но и елементи 

за специални операции, разузнаване, електронна война и безпилотни летателни апарати 

(БЛА). По този начин се избягва използването на многочислени и тежко въоръжени 

формирования, които могат да усложняват изпълнението на задачите и да доведат до 

значителни загуби в личен състав и бойна техника.  

Предмет на настоящия доклад е да се разгледат актуалните проблеми на 

използване на тактическите формирования от сухопътните войски (СВ) в операцията на 

турските ВС в Сирия „Извор на мира“. 

 

Актуални проблеми на използване на тактическите формирования от СВ 

в операцията на турските ВС в Сирия „Извор на мира“ 

 

Основната цел на проведената от турските ВС операция „Извор на мира“ се 

оказва създаването на буферна зона за сигурност в северните сирийски територии 

(дълга 480 км и широка 32 км), населена предимно с кюрдско население и 

прочистването й от кюрдски военизирани формирования. Второстепенната цел беше 

заселване в тази зона на голяма част от сирийските бежанци, намиращи се на турска 

територия. 

Основен проблем преди началото на операцията се оказва събирането на 

достатъчно количество достоверна разузнавателна информация за силите в зоната на 
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операцията и ефективен подбор на целите. Изградената система за координиране на 

действията с руските ВС се оказва доста ефективна. По линия на взаимодействието са 

предприети мерки по обмен на разузнавателна информация за недопускане на 

поразяване на руски или турски военнослужещи, организиране на съвместни патрули и 

дейности по разминиране. 

За провеждане на операцията турските ВС сформират съвместна групировка от 

сухопътен и военновъздушен компонент. В нея по официални данни са ангажирани 

около 75 000 турски военнослужещи, приблизително 200 танка, две авиокрила с общо 

120 самолета. 

Турски сухопътни войски пресичат границата и са навлизат на територията на 

Сирия малко след 22:00 часа на 09.10.2019 г. Това е съобщено в Twitter министерството 

на отбраната, подчертавайки, че това е вторият етап от военната операция, която 

започнала по-рано на същия ден с удари на самолети F-16 и артилерия срещу „позиции 

на терористичните групировки ПКК/СЗН (Кюрдската работническа партия/Сили за 

защита на народа) и ДАЕШ“. 

Турската армия и Сирийската свободна армия навлизат на изток от реката Ефрат 

и предприемат сухопътна операция в рамките на военната операция „Извор на мира“.
1
 

Турските командоси навлизат в Сирия по три направления и стигат до градовете Рас ал 

Айн и Тал Абияд. В същото време военни експерти посочват, че започналата офанзива 

на турската армия в Северна Сирия е най-мащабната военна операция на турската 

армия след десанта на турските войски на остров Кипър и установяването на 

едностранно признатата само от Анкара Севернокипърска турска република. 

Турската армия по време само на тази операция нанася удари по 181 „мишени на 

терористите“ през първите часове на трансграничната операция в североизточна Сирия. 

Ръководената от кюрдите коалиция в североизточна Сирия пък заяввяа, че е 

отблъснала сухопътна атака на турските войски, които започнаха трансгранична операция. 

„Наземната офанзива на турските сили беше отблъсната от бойците на Сирийските 

демократични сили в района на град Тал Абияд. В момента няма настъпление“, пише в 

Twitter говорителят на кюрдско-арабската коалиция Мустафа Бали късно вечерта на 10.10 

2019 г. 

При турски въздушен удар е бил поразен затвор, в който са държани 

джихадисти. 

В хода на операцията се очертаха някой специфични способи за използването на 

формированията от СВ. Независимо, че операцията може да бъде определена като 

настъпателна тя съществено се отличаваше от класическите схващания за провеждане 

на настъпление. При провеждането на операцията нямаше ясно разграничено 

                                                           
1
 https://www.dnes.bg/top-novini/2019/10/10/operaciia-izvor-na-mira-turciia-nanesla-udari-po-181-obekta-v-

siriia.425619 
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характерното за настъпателна операция оперативно построение на силите и средствата, 

като липсваха ясно определено ешалониране на основните сили и резерва. 

При изпълнение на заповяданите задачи формированията от сухопътната 

групировка изпълняваха стандартните тактически задачи. Специфичен проблемен 

въпрос при тяхното използване беше въведеното децентрализирано управление. 

Успешното реализиране на този въпрос се извърши чрез използване на т.нар 

„управление през инстанция“, като в отделни случаи конкретни задачи бяха 

заповядвани пряко на отделни роти или взводове. 

Проблемен въпрос при провеждане на операцията се оказва правилното 

организиране на артилерийската поддръжка. Турското военно ръководство трябва да 

осигури подходящи огневи позиции на основните артилерийски системи използвани в 

хода на бойните действия – САУ Т-155 “Firtina”. Тяхната максимална далекобойност e до 

40 километра, което позволява оборудването на огневите им позиции да бъде на турска 

територия (3 – 5 км от границата), като това улесни организирането на системата за 

тяхната охрана и отбрана. Същевременно позволява воденето на ефективен огън до 30 – 

35 км в дълбочина на сирийска територия, което съвпада с обявената дълбочина на зоната 

за сигурност. За правилното планиране на артилерийската поддръжка спомагат за  

достоверните разузнавателни данни за липса на артилерийско въоръжение у 

противостоящите, с което те да могат да водят контрабатарейна борба. Разполагането на 

артилерийските системи на турска територия позволява лесното им снабдаване, подвоз на 

боеприпаси и обслужване на техниката, като същевременно се съкрати времето за 

подготовка на стрелбата. 

За поддържане на действията на сухопътните маневрени формирования 

широкото се използваха БЛА, които извършваха не само наблюдение, разузнаване и 

целеуказване но и пряко нанасяне на огневи удари. Актуален проблем при планиране 

на тяхното използване се оказва осигуряването на безопасността на техните полети. 

Независимо, че използваните от турските ВС БЛА “Bayraktar TB2” имат 24-часова 

автономност на полета, висока максимална скорост, 150-километров обхват на 

действие и добра система за радиолокационна защита, те се оказват уязвими от зенитен 

ракетно-пушечен комплекс 96K6 „Панцирь-С1“ или от различни преносими зенитно-

ракетни комплекси от типа 9К32 Стрела-2М. Основно предизвикателство става и 

неутрализирането на тези системи, като за целта широко се използват формирования от 

специалните сили. Турските формирования снабдени с БЛА нанасят удари във тясно 

взаимодействие със силите от сухопътната групировка или самостоятелно. Проблемен 

въпрос при тяхното бойно използване се оказва своевременното установяване на най-

близкото до целите местоположение на приятелски сили или цивилно население. 

Негативно влияние върху работата на БЛА понякока оказаха и лошите метеорологични 

условия, като някой от изпълняваните задачи са били отлагани. 
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Направения сравнителен анализ на загубите след приключване на операцията 

показва добрата ефективност на използваните БЛА. Загубите на турските ВС възлизат 

от 19 до 54 бр. “Bayraktar TB2” (по различни данни налични в открити източници) при 

неутрализирани 8 или 9 бр. 96K6 „Панцирь-С1“ 

Като друга актуална тенденция по време на операцията може да се отбележи 

широкото използване на диверсионно-разузнавателни формирования. Основните им 

задачи се състоят от разузнаване на особеностите на релефа, различни елементи от 

транспортната инфраструктура, характеристиките на населените пунктове, наблюдение 

на пътния трафик и др. Техните специфични възможности и висока мобилност 

позволиха да бъдат бързо прехвърляни от едно на друго направление, като 

своевременно извършваха маньовър със силите и средствата. Основно 

предизвикателство при използването им се оказва адекватната синхронизация и 

координация на действията им с общовойсковите формирования, като част от 

подразделенията от сухопътния компонент (механизирани, танкови и артилерийски) 

пряко изпълняват задачи в интерес на диверсионно-разузнавателните формирования. 

Приложеният всеобхватен подход от страна на планиращите и провеждащите 

операцията, показва, че неговата същност и цели все още имат място във военната 

наука и изкуство. 
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Анотация: Ключовите предизвикателства на XXI в., породени от динамичните 

промени в средата на сигурност, пораждат необходимостта от процес на 

трансформация на въоръжените сили на страната ни. Това от своя страна води до 

изграждане на определени способности, които провокират принципите и методите 

на комплектуване, а от там и на подготовката на кадрите за нуждите на 

отбранителните способности на страната. Във връзка с новите принципи докладът 

поетапно проследява съвременните основни направления за провеждане на 

подготовката на офицерите от резерва съгласно разбиранията на НАТО, както и 

дейностите в тази насока на САЩ и Руската Федерация, като водещи страни в 

областта на подготовката на тази категория офицери. 

Ключови думи: тенденции, подготовка, офицери от резерва, НАТО, САЩ, 

Руска Федерация. 

 

 

В съвременен контекст мисията на резерва на Въоръжените сили е своевременно 

да предоставя подготвен личен състав и техника, с които при необходимост да 

нарастват способностите на формированията от Въоръжените сили (ВС) за изпълнение 

на техните задачи както в мирно, така и във военно време.
1
 Съгласно приетата в 

началото на 2021 г. Програма за развитие на отбранителните способности на 

въоръжените сили на Република България 2032 се предвижда към 2032 г. същите да 

поддържат обща численост не по-малка от 43 000 души, от които 3000 души 

доброволен резерв.
2
 Въпреки, че през 2012 г. е приет Закон за резерва на Въоръжените 

сили на Република България (ЗРВСРБ) и правилник за неговото прилагане, които 

уреждат комплектуването на резерва на доброволен и задължителен принцип, все още 

                                                           
1
 Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България. София, Министерство на 

отбраната, 2010, с. 55. 
2
 Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 

2032. София, Министерство на отбраната, с. 14, 25, 26. 
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процесът на попълването и подготовката му, особено на офицерите от резерва, 

представлява голям проблем пред ръководството на Министерство на отбраната.  

Настоящият научен доклад анализира, обобщава и представя съвременните 

тенденции за подготовката на офицерите от резерва по опита на НАТО и водещите в 

областта страни, което може да се вземе предвид в процеса на подготовката на тази 

категория военнослужещи и у нас. Синтезиран е в три основни части – разискването 

на принципите на Северноатлантическия пакт за подготовка на офицерите от резерва е 

последвано от проследяване на съвременните аспекти на схващанията на САЩ и 

Руската Федерация за обучение на тази категория офицери, които от своя страна 

генерализират опита по разискваната тематика. 

Според концептуалната рамка на НАТО през последните десетилетия силите от 

резерва играят все по-важна роля в отбранителните структури на алианса, като се 

предвиждат в случай на военна криза да изпълняват задачи заедно с редовните 

въоръжени сили. Ролята и потенциалът за развитие на резервните сили произтичат 

директно от стратегическата концепция и от трите основни задачи на НАТО – 

колективна отбрана, управление на кризите и кооперативна сигурност. Особеното е, че 

политико-военния съюз само определя политическата рамка за използването на 

резерва, докато подготовката си остава национална политика и отговорност.
3
 

Офицерите от резерва следва да заместват личен състав от редовните сили или да 

подкрепят такива, само ако са успели да достигнат необходимата степен на подготовка 

и бойна готовност. НАТО не прави разлика между редовни и резервни сили и затова 

тренировъчните програми на съюза на всяка една страна-членка следва да бъдат 

достъпни и за резервистите, в съответствие с нормативната уредба на всяка една 

отделна страна.
4
 

В НАТО въпросите за подготовката на офицерите от резерва попадат в някои 

политики и директиви, като основополагащ документ на стратегическо ниво се явява 

„Политиката на НАТО относно образованието и подготовката МС 458/2“. На 

оперативно ниво подготовката е разгледана в четирите директиви на двете 

стратегически командвания на Алианса за: образованието и подготовката; 

индивидуалната подготовка; колективна подготовка и учения; поуките от практиката. В 

тях въпросите за образованието и подготовката са разгледани по-общо на двете нива – 

индивидуално и колективно.
5
 

                                                           
3
 Стаматов, С. Междусъюзническите организации в подкрепа на силите от резерва в НАТО. – В: Ролята 

на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за укрепване отбраната и сигурността  

на страната – сборник доклади от конференция, проведена на 14 септември 2018 г. в Казанлък. София: 

ВА „Г. С.Раковски“, 2018, с. 42. 
4
 Политическа рамка на НАТО за резерва. 

5
 Директива на двете стратегически командвания на НАТО за индивидуалната подготовка – BI-SС 75-7 

(Education and Individual Training Directive (Е& ИТД). с. 8 – 9, 12; https://www.act.nato.int/reserve-

component. 
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Периодично във военните училища и академии на НАТО се провеждат курсове 

за подготовка и преподготовка на офицери от резерва по различна тематика, свързана с 

придобиване и повишаване на квалификацията им. Пример за такива курсове за 

настоящата 2021 г. в Училището на НАТО в Оберамергау са Интеграционен курс на 

НАТО за резервните сили и Курс на НАТО за старши офицери за резерва. Най-общо в 

съюза се набляга на индивидуалната подготовка на офицерите от резерва чрез тези 

краткосрочни курсове, които се провеждат на английски език под формата на лекции, 

брифинги, ръководени дискусии, модерирани сесии с въпроси и отговори и други 

форми на обучение. Целта им се свързва с разбиране на стратегическата концепция на 

НАТО и нейното въздействие върху резервните сили; ролята и предизвикателствата 

пред резервните сили в съюза, националните резервни сили, генерирането на сили и 

заетостта на силите.
6
 

Политиката на НАТО за резерва се свързва и с подкрепата и взаимодействието 

на двете международни съюзнически съветнически и защитни организации по 

въпросите на резерва – Комитета на националните резервни сили (National Reserve 

Forces Committee – NRFC) и Междусъюзническата конфедерация на офицерите от 

резерва (Confederation Interalliee des Officiers de Reserve – CIOR).
7
 

Според Директивата относно Комитета на националните резервни сили, 

задачите на комитета са свързани с признаването на ръководната роля на всяка отделна 

страна за управлението на резервните си сили, насърчаване използването им, защитава 

интересите на резервните сили и личния състав като изключително важен компонент на 

въоръжените сили на страните членки. Освен всички останали задачи, той провежда 

инициативи, свързани с организация и управление на резервните сили; образование, 

подготовка и провеждане на учения с резервните сили и резервните формирования; 

набиране на личен състав, създаване на заетост и поддържащи политики на резерва; 

развиване на способности и оперативна съвместимост; професионалното развитие и 

трансформация на резерва в контекста на НАТО; препоръки, касаещи учебни курсове 

на НАТО по въпроси на резерва, провеждащи се в Училището на НАТО в Оберамергау 

(NSO), Колежа по отбраната на НАТО и др. В интерес на НАТО и на страните членки, 

комитетът поддържа активни взаимоотношения с Междусъюзническата конфедерация 

на офицерите от резерва и други сходни организации и асоциации с цел да се улесни 

сътрудничеството в сфери на взаимен интерес и изгода.
8
 

От друга страна Междусъюзническата конфедерация на офицерите от 

резерва представлява междусъюзническа съвместна конфедерация на националните 

асоциации на офицерите от резерва на страните, членки на НАТО. Целта на 

                                                           
6
 https://www.natoschool.nato.int 

7
 Стаматов, С. Междусъюзническите организации в подкрепа на…, с. 42, 46; 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69345.htm 
8
 Директива относно Комитета на националните резервни сили (NRFC); Стаматов, С. 

Междусъюзническите организации в подкрепа на…, с. 46 – 52. 
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конфедерацията се заключава в налагане и поддържане на междусъюзническия дух 

сред офицерите от резерва и да им предоставя информация относно текущи проблеми и 

дейности на НАТО. Тя защитава и насърчава способностите и уменията на офицерите 

от резерва и, при поискване, предлага съвети на Военния комитет по въпроси, свързани 

с опита и перспективите на националните асоциации на офицерите от резерва, като в 

същото време подкрепя всяка една страна да развива своите резервни сили. Без да 

оспорва факта, че използването на резерва е напълно национална отговорност на всяка 

отделна страна-членка, организацията участва в развитието и подготовката на 

офицерите резервисти основно в индивидуалната подготовка, под различни 

инициативи, като: военни състезания; семинари за младите офицери от резерва; езикова 

академия (английски и френски език); зимен семинар; семинар „Партньорство за мир“.
9
 

Тесните взаимоотношения между двете организации – NRFC и CIOR се 

предопределят от факта, че споделят общ интерес за осигуряване на добре подготвени 

резервни сили в съответствие с националната политика за резерва на всяка отделна 

страна.
10

 

Нека синтезираме основните тенденции за осъществяване на подготовката на 

офицерите от резерва на двете водещи страни в тази област – САЩ и Русия. 

Задължително трябва да се отчете фактът, че много други нации имат съществен 

принос към подготовката на тази категория военнослужещи, но предвид ограничения 

обем на доклада, са разгледани само двете страни, които от своя страна обособяват по-

голямата част от съвременните насоки и идеи по въпросите за прегледа на тази 

подготовка. 

Подготовката на офицерите на резерва на САЩ произтича от основната 

мисия на армията, която се свързва с водене на бойни действия и победа. Целта на 

обучението е да се създаде сила, обучена да мобилизира, да се предислоцира, да се бори и 

да спечели навсякъде по света. „Подготовка на силите“ (FM 25-100), „Подготовка с фокус 

на боя“ (FM 25-101) и „Обучение в единици“ (AR 350-41) са основните бойни устави и 

документи на подготовка, които се прилагат за обучение в цялата армия за офицери, 

сержанти, войници и формирования на действителна служба (Active Duty) и на служба в 

резерва (Reserve Component). При подготовката на офицерите от резерва на въоръжените 

сили на САЩ се залага на основната цел, че задачата на командира е непрекъснато да 

усъвършенства способността на подразделението си да извършва мирновременната или 

мобилизацията му мисия.
11

 

                                                           
9
 Взаимоотношения между НАТО и Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR); 

Стаматов, С. Междусъюзническите организации в подкрепа на…, с. 53 – 57; 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69345.htm 
10

 Пак там. 
11

 United States Army Reserve Company Commander’s Handbook (USARC Pamphlet 350-1). Atlanta, Georgia, 

1996, p. 1. 
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Основната концепция, която се използва при подготовката е концепцията на т. 

нар. „Battle Focus“ („Бойния фокус“ – бел. авт.), чрез която се извличат изискванията 

за подготовка в мирно време от бойни мисии. Бойният фокус е от решаващо значение 

през целия процес на обучение и се използва от командирите за разпределяне на 

ресурси за обучение въз основа на изискванията на мисията на формированието.
12

 

Основната разлика при подготовката на офицерите от резервните и тази на 

действащите сили се състои в ограниченото време за подготовка.
13

 

Независимо от начина на попадане в корпуса на офицерите от резерва, 

съществуват специални военни учебни заведения, училища и тренировъчни бази за 

подготовка на офицерите от резерва на видовете и родовете войски от въоръжените 

сили, като при липса на такива за някои курсове се използват и други учебни заведения. 

Особеното е, че повечето курсове имат еквиваленти и приравнени такива. Версиите на 

курсовете са както нормалните, но за съкратени периоди от време на принципа на най-

близкото учебно заведение до резервиста.
14

 Примерната схема за общия случай на 

преминаване на офицерската система на резервистите за квалификация е предложена 

на фиг. 1. 

 

 

 

Фиг. 1. Система за подготовка на офицерите от резерва 

на въоръжените сили на САЩ
15

 

 

Приема се възприятието, че целта на цялото обучение на армията е единица 

готовност, като към нея допринасят и добре обучените офицери от резерва. 

Принципите на обучение на офицерите от резерва на САЩ и уменията, които трябва да 

притежават, са визуализирани на фиг. 2.
16

 

                                                           
12

 FM 25-100 Training the Force. Washington, D.C., 1988. 
13

 AD-A 236 572 Training and Organization of the US Army Reserve Components. Virginia, 1991,  p. 1. 
14

 Ibidem, pр. 38-40. 
15

 AD-A 236 572 Training and Organization of the US Army Reserve Components. Virginia, 1991, pр. 38-44. 
16

 United States Army Reserve Company Commander’s Handbook (USARC Pamphlet 350-1). Atlanta, Georgia, 

1996, pp. 11-14; FM 25-100 Training the Force. Washington, D.C., 1988. 

Първона-

чална 

подготов-

ка, както 

за активна 

служба 

12 

седмици 

Основен 

офицерски 

курс по 

специализа-

ция  

8 седмици 

(повишава-

не в 

капитан) 

Офицерски 

курс за 

напреднали           

12 седмици 

(повишава-

не в майор) 

Съвместен 

щабен курс, 

който не е 

задължите-

лен 10 

седмици 

Колеж за 

офицери от 

командните 

структури  

4 месеца  

(повиша      

ване в 

подпол-

ковник) 

Колеж по 

отбраната 



287 

 

 

 

Фиг. 2. Принципите на обучение на офицерите от резерва на САЩ 

и уменията, които трябва да притежават
17

 

 

От друга страна в Руската Федерация
18

 продължава да се провежда военна 

препод-готовка на офицерите, които са преминали в запаса, както и военно обучение на 

студенти от висшите учебни заведения за зачисляването им в запаса като офицери.
19

 На 

1 януари 2019 г. влизат в сила изменения на Федералния закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ
20

 

За военните задължения и военната служба, съдържащи се във Федералния закон от 

08.03.2018 г. № 309-ФЗ.
21

 При разработването на новия закон правителството на Руската 

федерация приема Постановление № 848 от 03.07.2019 г., което одобрява процедурата за 

функциониране на новите военни учебни центрове (ВУЦ), които представляват 

военни формирования в граждански висши учебни заведения и се изграждат на 

основата на преобразуването на бившите военни факултети, катедри и центрове за 

военно обучение към гражданските висши учебни заведения (ВУЗ) при 

осъществяването на реформата във военно образователната система на отбраната на 

страната. В заповед на Министъра на отбраната на Руската Федерация № 66 и заповед 

на Министерството на образованието и науката № 212 от 13.02.2020 г. се посочват 

                                                           
17

 Ibidem. 
18

 В Русия все още се използва терминът „запас“, който съдържа в себе си съдържанието на старото 

схващане на запаса в България и е равнозначен на резерва в момента според ЗРВСРБ. 
19

 Подготовка офицеров запаса Сyxoпутных войск. Москва, 1989, с. 8. 
20

 Оригиналното наименование на закона на руски език е „О воинской обязанности и военной службе“. 
21

 Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 309-ФЗ. 
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последните изменения и новости по отношение на обучението. Докато руските военни 

училища подготвят курсанти, обучението в новите ВУЦ се извършва по три основни 

програми: за кариерни (кадрови) офицери с краткосрочни договори за задължителна 

служба; за младши офицери за запаса; за сержанти и войници от запаса.
22

 Основните 

задачи на ВУЦ се свързват с изпълнение на програми за военно обучение на граждани, 

обучаващи се в програми за висше образование.
23

 

 

 

 

Фиг. 3. Разпределение на ВУЦ към ВУЗ в Руската Федерация
24

 

 

Правителството на Руската федерация издава Разпореждане № 427-р от 13 март 

2019 г., което съдържа списък от 94 държавни граждански университета с изградени 

ВУЦ към тях,
25

 разположени на цялата територия на страната, съгласно фиг. 3. 

Законодателството в Русия дава право на гражданите до навършване на 30-

годишна възраст, които са студенти и се обучават в редовна или задочна форма на 

следване на висше образование в държавна образователна институция, годни за военна 

служба, отговарящи на професионалните и психологически изисквания и са преминали 

състезателен подбор в Министерството на отбраната на Руската федерация, да имат 

право да сключат споразумение с Министерството на отбраната на Руската федерация 

за обучение във ВУЦ по военно дело и по програми за обучение на запасни офицери. 

Обучението във всички университет започва задължително след завършването 

на първи курс, като се провежда по военно-отчетни специалности (ВОС), близки до 

гражданското образование по което се подготвят студентите. Специалностите, по които 

се подготвят офицерите за резерва са десетки, като по време на изследването се 

                                                           
22

 Указ Президента Россиской Федерации № 18 от 26 января 2019 г. о внесении изменений в некоторые 

акты Президента Россиской Федерации. Москва, 2019, с. 1 – 2. 
23

 Положение о Военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования. 
24

 http://vuz.mil.ru/civilian 
25

 https://www.bfm.ru/news/468344; ru.wikepia.org/wiki/Военный_учебный_центр 

https://www.bfm.ru/news/468344
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установи, че в 8 проучени ВУЦ се подготвят специалисти в повече от 50 специалности 

с продължителност от 2,5 години (5 семестъра) до 5 години (10 семестъра) по метода на 

военния ден, т. е. военната подготовка се осъществява един ден в седмицата.
26

 

Подготовка се провежда по учебен план и „Програма за военна подготовка на 

офицерите от запаса“ по модули и дисциплини. Всяка програма има свой график и 

свой обхват от дисциплини, които трябва да бъдат усвоени.
27

 Подготовката на 

офицерите от запаса включва обща академична натовареност най-малко 450 часа 

обучение аудиторна учебна заетост и 144 часа тренировъчно време за учебни сборове и 

тренировъчни лагери. 

Студентите са организирани в учебните взводове по около 20 души, които се 

разделят на по-малки подгрупи в зависимост от спецификата на практическите занятия. 

Залагат се изключително много критерии за оценка на военния учебен център и 

качествено провеждане на индивидуалната подготовка на офицерите по оперативно-

тактически дисциплини (модули) (тактическа, тактико-специална подготовка), военно-

техническа (военно-специална) подготовка, общовойскова подготовка, военно-

политическа подготовка, както и мобилизационно и физическо обучение.
28

 

Общото изчисляване на учебното време се извършват въз основа на 

продължителността на учебния ден, равна на 9 академични часа, от които 6 часа се 

отделят за учебни занятия, а 3 часа – за самостоятелна работа (включително до 1 час за 

военно-политическа работа и обучение или за организиране на занятията). Провеждат 

се тренировъчни лагери и учебни сборове (стажове) с продължителност около 30 дни. 

Основните видове образователна работа за студентите по програми за военно обучение 

са: лекции; семинари; практически и лабораторни упражнения; групови упражнения; 

групови занятия; тактически и тактико-специални занятия и учения; военни и военно-

специални игри; тактически или тактико-специални задачи за решаване; самостоятелна 

работа. 

Гражданите, които успешно завършат програмата за военно обучение, положат 

изпитите и тестовете по всички дисциплини (модули), завършват тренировъчните 

лагери и стажовете, се допускат до окончателен интердисциплинарен изпит от един-два 

дни. Създава се изпитна комисия за окончателно удостоверяване на програмата за 

военно обучение за всяка военна специалност съобразно квалификационните 

                                                           
26

 По някои специалности обучаемите може да бъдат подготвени в задочна форма на обучение в 

порядъка на пет годишен срок. https://www.voenmeh.ru/education/vuc/reserve-officer; https://milvuc.bstu.ru; 

http://www.volgau.com/абитуриенту/военный-учебный-центр; http://www.mil.vsu.ru-программа-подготовки-

офицеров-запас; https://rpa-mu.ru/ob-akademii/kafedry/voennaya-kafedra; https://gumrf.ru/sveden/struct/v_kaf/postup/; 

http://vuc.tsu.ru/abiturientu/abiturientu-zapasa; https://www.ugatu.su/vuc/ 
27

 Военный учебный центр. ru.wikepia.org/wiki/Военный_учебный_центр 
28

 Приказ Министра обороны Российской Федерации № 66 и Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 212 от 13.02.2020, с. 1, 5, 8, 11, 23, 35, 42. 
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изисквания.
29

 След завършването на курса за запасни офицери студентите се зачисляват 

в запаса.
30

 

Вследствие на анализираните документи относно извършеното проучване на 

чуждестранния опит относно подготовката на офицерите от резерва може да 

дефинираме, че тяхната подготовка е взаимосвързана с подготовката на останалите 

категории резервисти и с другите военнослужещи. Изучената практика на НАТО и 

водещите страни в областта на подготовката на офицерите от резерва може да бъде 

адаптирана успешно към българските условия за създаването на подходяща система 

за подготовка на тази категория офицери на основата на добрите български традиции 

от миналото, съчетани успешно с принципите на НАТО, внедряването на новите 

изисквания на средата за сигурност, рисковете и предизвикателствата на XXI в. и 

усъвършенстването на организирането и подобряването на учебния процес с цел 

постигане на качество, липсващо през последните години, с което ще се постигне 

единна централизирана система, която може да бъде развърната и работеща успешно. В 

епилог по темата на доклада може да заключим, че именно прилагането на водещите 

световни тенденции в българската практика ще доведе до усилена работа за търсенето 

на нови подходи за подготовка на офицерите от резерва в България през следващите 

години. 
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АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОФИЦЕРСКИЯ ЗАПАС ОТ РЕЗЕРВА 

НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

И ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА ПОДГОТОВКА 

НА МЛАДШИ ОФИЦЕРИ ЗА ЗАПАСА 

 

майор д-р Николай Павловски 

 

Анотация: Тематиката на настоящата научна продукция се свързва с 

извършването на преглед на състоянието на запасните офицери през последните 

години и трайно появилите се негативни тенденции за застаряването на тази 

категория военнослужещи. След определянето на проблемните въпроси за офицерския 

запас се стига до основното умозаключение, че критична се оказва именно 

категорията, попадаща във възрастовия интервал от 18 до 35 години. Основната 

идея на доклада се свързва с предложения примерен модел за подготовка на 

българските граждани със статус на студенти, обучаващи се за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, и тези с висше 

образование, които да могат да кандидатстват на основание на чл. 57 от Закон за 

резерва на въоръжените сили на Република България за придобиване на квалификация 

„Офицер от резерва“. Предлаганият модел за подготовка е разгледан подробно и 

декомпозиран във втората част на публикацията.  

Ключови думи: състояние, офицери от запаса на резерва, подготовка, модел. 

 

 

След преустановяване на наборната военна служба в Република България в края 

на 2007 г. значително намаляват кадрите, предвидени за запаса
1
 на Българската армия 

по време на мобилизация. Направената равносметка приблизително 13 години след 

това събитие се свързва с отчитането на необходимостта от предприемането на 

незабавни действия за търсене на нови подходи за формиране, изграждане, 

ръководство, управление и подготовка на запаса от български граждани за защита на 

Отечеството, с което да се избегне драстичното постоянно намаляване на българските 

граждани с военна подготовка (запасни).
2
 Проблемът с попълване на резерва на 

задължителния принцип (запаса) се задълбочава изключително през последните 

години.  

                                                           
1
 Запасът представлява един от елементите на резерва на въоръжените сили на Република България, 

който се окомплектова на задължителен принцип според Закона за резерва на въоръжените сили на 

Република България (ЗРВСРБ). Вторият основен елемент е доброволният резерв. 
2
 Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 

2032, с. 14, 25, 26. 
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В настоящия доклад се прави опит за систематизиране на актуалното 

състояние на офицерския запас от последните години до момента на провежданото 

изследване и се предлагат принципни процедури за подготовка на „офицерите от 

резерва“, които след като бъдат обучени, да се зачислят в запаса на въоръжените сили. 

Актуалността на изследваната тематика се определя от факта, че към момента 

източниците на попълване на запасни офицери не позволяват целенасочена подготовка 

на нужните специалисти, поради което не е постигнат необходимият баланс между 

наличностите и потребностите за военно време.
3
 

В таблица 1 е представена информация относно разпределението на запасните 

офицери по възраст за видовете въоръжени сили от преди няколко години, като 

разпределението не се е променило съществено към днешния момент. Те съставляват 

8,21% от общия брой запасни, вписани в регистрите за водене на военен отчет. 

Изследването на офицерите от запаса по възраст от преди пет години показва, че 

процентът на запасни офицери от 18 до 35 г. е изключително малък – едва 1,19% от общия 

брой запасни офицери за сметка на 67,37% от 46 до 63 години.  

 

Таблица 1 

 

Разпределение на запасните офицери по възраст за видовете въоръжени сили 
 

Вид ВС СВ ВВС ВМС Други 
Общо за 

видовете ВС 

от 18 до 35 г.  

% от общия брой 
0,60 0,87 4,17 1,29 1,19 

от 36 до 45 г.  

% от общия брой 
36,02 29,03 38,93 29,04 31,44 

от 46 до 63 г.  

% от общия брой 
63,38 70,10 56,89 69,67 67,37

4
 

 

Резултатите от друго изследване преди две години сочат, че 98,28% от 

командирите на взводове са на възраст над 35 г., докато 67,67% от командирите на 

роти – над 45 години. Проблемите с осигуряването на запасните офицери за 

гарантирано комплектуване на военновременните формирования се мултиплицират и 

при декомпозицията им по видове ВС, СКС и структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната. 

През последните две десетилетия не се подготвят военнообучени специалисти в 

мирно време, което формира огромна липса, водеща от своя страна до „дефицит от 

                                                           
3
 Петков, Г. Състояние на доброволната служба, военната подготовка и службата в резерва и запаса за 

укрепване на отбраната и сигурността на страната. – В: Ролята на доброволната служба в армията и 

службата в резерва и запаса за укрепване отбраната и сигурността  на страната – сборник доклади от 

конференция, проведена на 14 септември 2018 г. в Казанлък. София: ВА „Г. С. Раковски“, 2018, с. 34. 
4
 Стаматов, С. Система за комплектуване на въоръжените сили с личен състав за мирно и военно време: 

Дисертация. София, 2016, с. 114, 167, 256. 
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военни специалисти“ и до „нулев ресурс и военно-отчетни специалности (ВОС)“ 

(напълно липсват специалисти на приблизително 100%) по определени ВОС, което 

говори за абсолютно песимистичното и критичното състояние по отношение на 

комплектуването и подготовката на всички категории в запаса.
5
 

Към 2021 г. определеното съотношение на офицерите за мирно време заема 23% 

от общия брой военнослужещи на Българската армия. Съотношението е близко до 

това в другите страни членки на НАТО, като САЩ и Англия, въпреки различията в 

методиката за подготовка на военнослужещите и реда за тяхното използване (в 

България се набляга на офицерския корпус, а в другите страни от НАТО – на 

сержантския корпус). Същевременно, при обявяване на „положение на война“ или 

„военно положение“, съотношението между офицерите за въоръжените сили ще се 

измени, като освен 23% офицери от мирно време ще са необходими още 17%.
6
 

Прогресивно намалява и броят на завършилите военно училище и военна 

академия, като се наблюдава негативна тенденция за демографско застаряване на 

запасните офицери, което според прогнозите води до предполагаеми недостатъци от 

запасни офицери от 40 641 (намаляване на запасните офицери с 34%) през 2025 г. 

Дефицитните ВОС за офицери от мотопехотни войски са 29%, а за танкови – 17%.
7
 

Основните проблемни моменти по отношение на подготовката на офицерите от 

запаса, които са очертани още от преди няколко години и са представени на фиг. 1, са 

свързвани с фактите, че няма единна система и модел, които да осъществяват политиката, 

организацията, ръководството, координирането и контрола на целия процес. 

Всичко това оказва негативна тенденция върху качественото комплектуване и 

подготовката на военновременните формирования от ВС и изключително затруднява 

осигуряването на по-млади офицери за запаса. Не трябва да се забравя, че резервът на 

въоръжените сили, в частност на офицерите, е създаден като еквивалент съответно на 

съкратените структури от въоръжените сили и намаления броя на офицерите. Ето защо, 

не окомплектован, неподготвен и неефективен офицерският запас, поставя под 

въпрос способностите на военните формирования от въоръжените сили при 

евентуалното им използване. 

Въз основа на извършения анализ на текущото състояние на запасните офицери 

и оценките от експертите в областта на човешките ресурси и подготовката на 

офицерите от резерва
8
 възниква необходимостта от предприемането на адекватни 

мерки за намиране на ефективен подход за усъвършенстване на системата за 

                                                           
5
 Стаматов, С. Комплектуване на въоръжените сили с личен състав за военно време – насоки за 

повишаване на качеството. София: ВА „Г.С. Раковски“, 2019, с. 149, 153. 
6
 Междинен доклад от директора на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“. С., 2021, с. 3-4. 

7
 Стаматов, С. Система за комплектуване на въоръжените сили …, с. 122 – 123, 170 – 171; Стаматов, С. 

Комплектуване на въоръжените сили …, с. 110, 117, 127, 128, 131, 131, 142. 
8
 Проведени са работни срещи със специалисти в областта, като представители на: дирекция 

„Управление на човешките ресурси в отбраната“; Централното военно окръжие; Центъра за 

следдипломна квалификация към НВУ „Васил Левски“. 
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подготовка на офицерите от запаса. Едно от основните направления, заедно с възраждане 

на българските традиции за подготовка на офицерите от запаса, промяна и доразвиване на 

нормативната уредба, създаване на визия за осъществяване на подготовката им, е именно 

създаване на модел на подготовката на офицерите от запаса на резерва на въоръжените 

сили, в който се заключава същността на научния доклад. 

 

 
Фиг. 1. Проблемни въпроси, свързани с подготовката на офицерите за запаса 

 
Последните години са направени съществени изменения относно възможността 

за попълване с офицери от резерва с българските граждани. На основание чл. 57 от 

ЗРВСРБ се дава възможност на български граждани, които отговарят на определени 

изисквания, със статус на студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, и тези с висше образование да 

могат да кандидатстват във висше военно училище за придобиване на квалификация 

„Офицер от резерва“.
9
 

По изследвания български опит, както и опита на водещите страни в областта, 

може да се посочи, че студентите, които се обучават по различни специалности и 

специализации във ВУЗ в България могат успоредно с процеса за придобиване на 

висше образование да провеждат едновременно и подготовка за придобиване на 

квалификация „офицер от резерва“. Същите следва да се стимулират от 

Министерството на отбраната с една от двете или с двете форми – заплащане на 

                                                           
9
 Закон за резерва на въоръжените сили на Република България. София, Министерство на отбраната, с 16 – 17. 
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семестриалните такси за обучение през последната година от обучението им във ВУЗ 

и/или отпускане на стипендия за обучението им. 

Подготовката на офицерите за запаса на резерва следва да се осъществява по 

специалности съответно по видове въоръжени сили и по родове войски. След като 

постъпят във ВУЗ, още през първата година желаещите трябва да сключат договор с 

министерството на отбраната, така че в края на втория семестър да започне 

подготовката им, която да върви през годините успоредно с учебния план за 

придобиване на висше образование така, че със завършването на ВУЗ студентите да 

придобиват званието „лейтенант от резерва“, с което да бъдат зачислени в запаса. 

Обучението може да се провежда със студенти, обучаващи се, както в редовна, така и в 

задочна форма на обучение. Специалността, в която ще се провежда военната 

подготовка на студента, трябва да е съобразена със специалността по която се обучават 

или да е близка такава в съответната област и направление на висшето образование. 

Моделът е представен на фиг. 2. 

Цикълът за управление на подготовката представлява постоянен процес, който 

започва с дефиниране на военната мисия, която трябва да бъде определена за 

подготовката. Мисията на подготовката на офицерите от резерва се свързва с мисията 

на тези офицери за мирно и военно време. На основанието на мисията се определя 

целта на подготовката, която трябва да отговаря на списъка на основните задачи на 

мисията (Mission Essential Task List), които следва да се доразвият. 

Предвижда се обучението да се провежда в специализирани учебни центрове, 

които могат да бъдат създадени на базата на съществуващите военни структури по щат 

във военноучебните заведения в страната (Военна академия, Националния военен 

университет, Военновъздушното училище, Военноморското училище). Учебно-

материалната база, учебните полигони, стрелбища и кабинети, преподавателският 

състав следва да бъдат от състава на горепосочените структури.
10

 

Възможно е така представеният модел да бъде прилаган за подготовка на 

студенти, които са обучаеми на Националния военен университет „Васил Левски“, като 

същият, в зависимост от заетостта на студентите от другите ВУЗ, може да се използва и 

за тях. Основните времеви параметри за провеждането на различните модули през 

годините са съобразени с усвояването на незаетото учебно време на студентите в 

цикъла на обучението им между семестрите съгласно учебните планове и програми, в 

които се обучават във военния университет. 

                                                           
10

 Илиев, М. Визия за доброволна военна служба. – В: Ролята на доброволната служба в армията и 

службата в резерва и запаса за укрепване отбраната и сигурността  на страната – сборник доклади от 

конференция, проведена на 14 септември 2018 г. в Казанлък. София: ВА „Г.С. Раковски“, 2018, с. 61 – 64. 
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Фиг. 2. Примерен модел за подготовка на офицерите от резерва, които след завършване 

на курса придобиват звание „лейтенант от запаса“ и се зачисляват в него 

 

Целесъобразно е да се използват летните ваканции и периоди през които 

студентите са свободни и неангажирани. В подкрепа на достатъчността на времевите 

параметри на подготовката са изследвани учебните планове на студентите от специалности 

в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ в НВУ „Васил Левски“. 
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Съобразно учебните планове за подготовка  на студентите № 1-60-16 по специалност 

„Национална и регионална сигурност“, учебен план № 1-53-16 по специалност „Защита на 

населението от бедствия, аварии и катастрофи“ и план № 1-26-16 по „Защита на 

населението и инфраструктурата“ през юни, юли, август и септември студентите в редовна 

форма на обучение нямат занятия. През тези периоди съответно между първи и втори, 

втори и трети и трети и четвърти курс студентите могат да преминават общо 6-месечна 

подготовка по военно обучение. Идеята е тренировъчния процес да се осъществява до 

четвъртата година на обучение, с цел министерството на отбраната да може да заплати 

последната година на обучение, свързано с финансовото стимулиране на студентите.
11

 

Съгласно предлагания модел подготовката може да се осъществява основно на 

три етапа.  

1. Първи етап „Приемане и начална военна подготовка“. 

Предлага се подготовката на кандидатите по чл. 57 от ЗРВСРБ за придобиване 

на званието „офицер от резерва“ да бъде осъществявана присъствено 24/7, като 

включва настаняване, обличане, хранене и учебни занятия. Обучението по начална 

военна подготовка е един месец (30 календарни дни) и завършва с изпити и полагане на 

военна клетва. Подготовката на първия етап се провежда съгласно утвърдена „Единна 

програма за начална военна подготовка на резервисти на срочна служба в доброволния 

резерв“ в зависимост от потребностите на видовете въоръжени сили. 

2. Втори етап „Специална военна подготовка“. 

Специалната военна подготовка е за срок от два месеца (60 календарни дни) и се 

провежда отново в центровете на военноучебните заведения в страната. Учебния 

процес през този втори етап се осъществява на основание на „Единна програма за 

подготовка на резервисти на срочна служба в доброволния резерв за придобиване на 

квалификация автоматчик, мерач на картечница ПК и мерач на РПГ- 7В“. 

3. Трети етап „Придобиване на квалификация „Офицер от резерва“ (ПКОР) 

по специализации за различните ВОС за срок от 3 месеца (90 календарни дни). 

Този завършващ етап се реализира под формата на два основни модула, като 

придобиването на квалификация „офицер от резерва“ следва да се изпълнява 

целенасочено в зависимост от ВОС на обучаемите. Курсът има теоретико-практическа 

насоченост по военно дело. В първия модул се изучава общата военна подготовка, 

организирана за всички по единни дисциплини. Вторият модул акцентира върху 

компетенциите, които трябва да придобият офицерите от резерва по различните 

специализации. Подготовката следва да се осъществява на основание на различни 

програми за подготовка на офицерите от резерва по дадените специализации, в които се 

подготвят, като дисциплините от първия модул са еднакви за всички. 

                                                           
11

 Визия за доброволна военна служба. София, Министерство на отбраната, 2018, с. 4 – 5. 



300 

Препоръчително е за този кратък срок на подготовка програмите да са с 

практическа насоченост по военните дисциплини. За целта на изследването е 

разработена Примерна учебна програма за подготовка за придобиване на квалификация 

„офицер от резерва“ по специализация „Мотопехотни и танкови войски“ на 

основание на използвани програми за обучение на школниците от съществуващия 

исторически опит, реално действащи учебни планове и програми за обучение на 

курсанти, методиката за планиране на подготовката на резерва и на програми за 

подготовка на новоназначени офицери и Сборник с теми и занятия за подготовка на 

формированията от Сухопътните войски. При разработването на програмата основен 

дял заема програмата за подготовка на курсантите по същата специализация, като са 

изключени повечето теоретически занятия и гражданския модул за подготовка, а се 

набляга изключително много на военната и практическата подготовка, както и на 

тактиките, техниките и процедурите с цел създаване на правилния начин на мислене на 

бъдещите младши офицери от запаса. Изучава се и основната материална част, като се 

следва презумпцията, че съгласно плана за модернизация на ВС част от бойната 

техника ще бъде заменена през следващите години. Гражданските дисциплини са 

сведени до минимум, тъй като обучаващите се за запаса ще придобият гражданско 

висше образование или вече го имат, което води до отпадане  на потребността от 

изучаване на тези дисциплини. Особеното е, че програмата е разработена за 60 учебни 

дни – 480 учебни часа в двата споменати модула. В нея е заложена продължителност на 

учебния ден от порядъка на 8 часа, като един учебен час е 45 минути. В следобедните 

часове се планират по два часа самостоятелна работа. 

В резултат на подготовката обучаемите след края на третия етап следва да 

придобият базови познания по основните военни дисциплини, както и да умеят да 

изпълняват функционалните си задължения като офицери от запаса на резерва на 

въоръжените сили на страната по различните специалности и специализации. 

В заключение по темата  на настоящия доклад следва да отбележим, че 

състоянието и подготовката на офицерите от резерва към 2021 г. са незадоволителни, 

от което се налага изводът, че би следвало да се работи в няколко основни направления 

за усъвършенстването им, ориентирани към практическата насоченост. Създаването 

на форма за военна подготовка чрез внедряването на доброволния способ за 

привличане на част от младия потенциал от интелигенцията на населението на страната 

за обучение и придобиване на квалификация на офицер от резерва и зачисляването им в 

запаса би се оказало сполучлива и привлекателна форма на подготовка, която ще реши 

в голяма част актуалните проблеми на запаса по отношение на застаряването и 

неокомплектоваността му. Изложеният в доклада примерен модел за подготовка на 

офицерите от запаса представлява  само една инициатива и пример как може да се 

осъществи този важен процес в днешно време. 
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БЪДЕЩИ СПОСОБНОСТИ НА ЛЕТАТЕЛНИТЕ АПАРАТИ 

С ВЕРТИКАЛНО ИЗЛИТАНЕ В НАТО 

 

капитан Николай Николов 

 

Анотация: Въоръжените сили на Алианса понастоящем използват почти десет 

хиляди хеликоптера от различни производители. В много от страните членки 

програмите за подмяна или модернизация продължават или се планират в краткосрочен 

и средносрочен план. Въпреки това се полагат малко усилия за адаптиране на 

способностите на съюзните сили и техните индустриални партньори. Подобряването на 

бъдещите възможности на НАТО за летателни апарати с вертикално излитане не може 

да се основава единствено на придобиването или надграждането на един модел 

хеликоптер. Имайки предвид скорошния оперативен опит, бързия напредък на 

технологиите и очакваната среда на заплаха, НАТО трябва да формулира концепция за 

операции за вертикално излитане. Тази концепция трябва да осигури съгласувана и 

всеобхватна стратегия за широко адаптивен и приемлив проект за развитие.  

Ключови думи: НАТО, бъдещи способности, хеликоптери, летателни апарати. 

 

 

Различните версии и типове мисии на хеликоптерите, включително тези, 

необходими за поддръжка на наземните операции, ще оформят „бъдещите способности 

на летателните апарати с вертикално излитане“ (по-нататък – „Бъдещи способности“). 

Не всяка нация в Алианса ще може или желае да придобие и експлоатира необходимия 

набор от летателни апарати. Нациите могат да решат да заменят само сегашните си 

наличности с подобна версия на апарати с изискуемите възможности за целите на 

НАТО, или да придобият друг вариант за допълване или надграждане на старото 

оборудване. Нациите трябва да са наясно с въздействието върху оперативната 

съвместимост, тъй като се очакват големи разлики в производителността. Поради тези 

причини може да се наложи да се установи матрица от необходимите общи 

способности, следвайки указанията на НАТО STANAG 4555 чрез определяне на 

приложимия MEP (Пакет за мисийно оборудване), който може да се използва от 

наследени летателни апарати. На командващите сили трябва да е ясно, че те ще се 

нуждаят от балансирани формирования, способни да изпълняват широкия набор от 

мисии по най-ефективния и ефикасен начин. Като катализатор на НАТО за 

трансформацията на способностите, Съюзническото командване за трансформация 

(ACT) има водеща роля в този процес, който предстои да започне и ще продължи през 

следващите 5 до 15 години. 
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При определянето на „Бъдещите способности“ на хеликоптерната авиация на 

бойното поле, значителен принос за оформянето на изискванията ще има физическата 

среда. Специално внимание ще трябва да се обърне на конкретните опасности, които 

бъдещата физическа експлоатационна среда ще представлява за екипажите и 

машините. Вследствие на това трябва да се даде възможност за напълно 

автоматизирани излитания, подходи и кацания, за да се смекчат драстично пагубните 

последици от най-опасните условия, в които пилота трябва да изпълнява маньоври. 

Лошото изпълнение в такива условия може да доведе до наранявания, смърт, и загуба 

или повреда на летателния апарат. Това може да бъде овладяно чрез прилагането на 

повишена подготовка на екипажите, или с придобиването на съвременни технологии. 

За да се улеснят операциите в много сложното четириизмерно бойно 

пространство, всеки летателен апарат ще трябва да бъде оборудван със сензори и 

устройства за предотвратяване на сблъсъци с природни и изкуствени обекти, 

включително други, работещи в претовареното въздушно пространство на бъдещето. 

Бъдещите летателни апарати ще трябва да приложат концепциите за гъвкава 

комуникация, устойчивост и адаптивност на интегрираните мрежи, и да възприемат 

използването на множество сензорни платформи, включително екип „човек – машина“, 

за да се преодолеят недостатъците в командването и управлението на боя, като се 

използва приноса от космически инструменти и използването на кибер-базирани 

възможности, както и авиатори, които могат да ги управляват. 

Изискванията на бъдещите авиатори и командири трябва да бъдат тaкива, че 

концепцията за Бъдещите летателни апарати да бъде изпълнена от нови платформи, 

които да приемат най-новите технологични иновации, да повишат производителността 

и да са по-лесно използваеми, поддържани и надеждни от съществуващите проекти. 

Изискването има за цел да бъде основа за подмяна на настоящите наличности с 

разширени възможности, като оформя развитието на летателните апарати за 

следващите 25 до 40 години. 

Ключови параметри за ефективност на „Бъдещите способности“ трябва да бъдат: 

• висока оперативна гъвкавост и наличност; 

• високи полезни натоварвания и производителност; 

• високи стандарти за безопасност и сигурност; 

• модулност и поддръжка на екипажа; 

• ниски разходи на жизнения цикъл. 

Производителност 

„Бъдещите способности“ ще изискват повишена производителност при круизна 

скорост и максимален обхват и полезен товар. Повишаването на производителността 

при високи температури и експлоатационни условия също трябва да се има предвид. 

Повишената скорост и обхват са критични фактори за пълния спектър от военни 

операции.  
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Полезен товар 

Повечето военни хеликоптери са до известна степен бронирани. Въпреки това, 

цялата конфигурация на оборудването е ограничена по тегло поради способността за 

излитане на летателния апарат. Ограниченията на инсталираното оборудване водят до 

ограничение на допустимия полезен товар. Един аспект, който трябва да се има 

предвид, е общото тегло на частите, екипите и отделните войници, които трябва да 

бъдат транспортирани с хеликоптера. Бойно-патрулните подразделения на НАТО, 

действащи в Афганистан и Ирак през последното десетилетие, носят лично снаряжение 

от приблизително 58 кг – повече от 25 кг над максималния „допустимо натоварване при 

марш“, препоръчан от полевия наръчник на армията на САЩ. Този товар от 58 кг 

включва батерии, боеприпаси, лична екипировка по изисквания, бронежилетки, 

оръжия, вода и други. В ход са различни проучвания на американската армия за 

оптимизиране на „допустимо натоварване при  марш“, които може да доведат до 

увеличение. 

Технологиите ще подкрепят способностите на войника под формата на 

задвижвани екзоскелети, които ще облекчат натоварването и ще им позволят да носят 

още по-голяма тежест. Следователно общото тегло на отделния войник, който ще бъде 

транспортиран, ще се увеличи драстично. Въоръжената група на армията на НАТО 

(NATO Army Armament Group) преценява, че като водещо за бъдещо развитие на 

способността на летателните апарати, трябва да се вземе предвид средно тегло на 

войник от 150 кг. Освен това ще е необходим допълнителен капацитет за доставка на 

поддържащото оборудване, като по-големи преносими оръжейни системи или 

дистанционно управлявани въздушни и наземни превозни средства. Всичко това може 

да доведе до нуждата от транспортиране на борда на общо тегло от 200 кг на човек.  

Лекият пилотиран транспорт с летателния апарати трябва да може да пренася най-

малко шест напълно оборудвани войника или 1200 кг товар в пълния оперативен обхват 

на действие. Транспортният летателен апарат трябва да може да пренесе най-малко 16 

напълно оборудвани войника или 3000 кг вътрешен товар в пълния оперативен обхват на 

действие, а също така да може да пренесе 4500 кг от общия товар, външно, при намален 

обхват. Транспортният вариант с тежки летателни апарати трябва да може да вдигне най-

малко 48 напълно оборудвани войника или 9 000 кг товар на пълния работен обхват и да 

пренесе 12 000 кг от общия товар, външно, при намален обхват. Този подход трябва да 

поддържа стандартни модулни способности, които да позволят използването 

(повторното използване) на „Пакета за мисийно оборудване“ (MEP). 

Тези изисквания предвиждат необходимостта НАТО да гледа отвъд един-

единствен тип технология или единна платформа. Що се отнася до „Бъдещите 

способности“ на летателните апарати  на бойното поле, изискванията на НАТО за 

минимална способност на Силите за специални операции (SOF), както се съобщава от 

щаба на НАТО, трябва да имат за цел транспортирането на 16 натоварени войника, до 
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общо 2400 кг полезен товар с минимум 2 летателни часа. Въз основа на бъдещи 

изисквания е възможно да се предвиди, че един такъв летателен апарат при поддръжка 

на крайбрежни операции ще трябва да може да носи три взвода със средно по 

дванадесет войника всеки (36), напълно натоварени от разстояние най-малко 240 мили 

в двете посоки със средна скорост от 250 възела. 

Скорост и разстояние 

Още от появата на хеликоптера на бойното поле в значителни количества след 

края на Втората световна война, работата му е ограничена от фундаменталните закони 

на физиката по отношение на скоростта, с която могат да се движат. Освен няколко 

експериментални модела, максималните граници на скоростта не са забелязали 

значително подобрение от десетилетия. Явление, известно като дисиметрия на 

издигането, ограничава усилията за увеличаване на максималните скорости на 

хеликоптера в продължение на много години. По принцип, тъй като „хеликоптерът се 

движи във въздуха, относителният въздушен поток през главния диск на ротора е 

различен от настъпващата страна, отколкото от отстъпващата страна“, това води до по-

голямо издигане отстрани на напредващото острие и по-малко такова отстрани на 

отстъпващото острие. Ако не се обърне внимание, дисиметрията на издигането води до 

наклон на машината, който може да завърши с неконтролируем полет. Системите, 

които променят височината на отделните лопатки по време на цикъла на въртене, 

компенсират дисиметрията на повдигането, но максималната скорост е ограничена 

поради възможността от загуба на издигане, тъй като отстъпващото острие се опитва да 

компенсира по-бавния относителен вятър, приближавайки се до висок ъгъл на атака. 

Ако не бъде коригирано, това би довело до спиране на отстъпващото острие, което 

води до загуба на издигане от отстъпващата страна и въртене в същата посока. 

Дисиметрията на повдигането е истинската ахилесова пета на хеликоптерния дизайн. 

В Афганистан и в по-малка степен Ирак, базите биват много изолирани, и 

операциите често зависят от наличието на хеликоптери за медицинска евакуация и 

разстоянието, което могат да изминат, за да пренесат ранени в критично състояние 

военнослужещи на подходящото място в рамките на „Златния час“ (първият час от 

раняването на военнослужещ се води критичен за неговото спасяване). Значението на 

мисията медицинска евакуация във всяка бъдеща операция подтиква медицинските 

планиращи от американската армия да извършват анализ на способностите. Техните 

констатации се основават на предположения за планиране с нулев риск, което води до 

изискване за скорост от 260 възела. Въпреки че предимствата на по-високите скорости 

са очевидни по отношение на разширяването на логистичния отпечатък и по-малко 

необходими инструменти за една конкретна ситуация, това не е единственият важен 

фактор в сравнение с други технически или експлоатационни изисквания. Докато 

крейсерската скорост на хеликоптер от 400 възела изглежда постижима, целта е да се 
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потвърди най-добрият компромис между скорост, цена, устойчивост и изпълнение на 

мисията. 

Подобен начин на мислене може да се изследва за обхвата на действие, особено 

когато се вземат предвид потенциалните бъдещи изисквания за крайбрежни, специални 

сили и мисии за възстановяване на личен състав. Въпреки че технологиите вероятно 

биха могли да предоставят решения, които да отговорят на конкретно изискване, 

планиращите и производителите трябва да имат предвид това, и да не приемат тези 

решения, без да вземат предвид други и може би по-важни изисквания като 

маневреност, оцеляване и устойчивост в действията. Тези три изисквания ще бъдат 

основни в сложните ограничени области на операциите. 

От основно значение за всяко амфибийно подразделение е да може да започне 

хеликоптерна атака отвъд хоризонта, тъй като осигурява по-добър елемент на изненада 

и защита на атакуващите, чрез намаляване на експозицията на морските кораби и 

амфибийни формирования. Амфибийното нападение е ценно военно средство за много 

страни в продължение на стотици години. 

Оцеляване 

Повишената жизнеспособност обикновено се счита за един от най-високите 

приоритети при водене на бойни действия, особено за тези, които често летят с бавни 

апарати, ниско, и в близост до заплахи. Тъй като заплахите сами по себе си 

продължават да се развиват, от съществено значение е устойчивостта на летателната 

платформа да е в крак с това развитие.  

През периода 2030 – 2035 г. летателните апарати ще трябва да изпълняват мисии в 

сложна среда на заплаха, която вероятно ще бъде мултиспектрална. За бъдещите такива ще 

бъде от жизненоважно значение да се анализират аспекти като издръжливост и 

толерантност към повреди, механика и счупване, усъвършенствани метални и композитни 

структури и критерии за конструктивен дизайн. В същото време трябва да се постави 

акцент върху разработването на нови концепции за структурен дизайн за минимизиране на 

нараняванията и смъртните случаи след катастрофа, анализи на системната интеграция, 

критерии за срив и изчислителни методи за валидиране на проекта. В този контекст 

подходът за проектиране на Бъдещите способности на летателните апарати на бойното 

поле трябва да се фокусира подробно върху следните точки: 

• споделяне на информация за препятствия и актуализации в реално време на 

данните за заплахите; 

• системи за разпределяне по сферична защита; 

• визуален многосензорен синтез в реално време на елемент при директни 

полетни операции; 

• интегриране на кинетични, пасивни и активни сензори; 

• противопехотни минни системи за борба с импровизирани взривни устройства 

(IED). 
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По отношение на оцеляването, специално внимание трябва да се насочи към 

аспекти като проектиране, анализ и структурни технологии, които намаляват 

уязвимостта на въздухоплавателните средства. Поради тази причина темите за „Бъдещи 

способности“ трябва да включват моделиране на заплахи и структурни реакции, 

усъвършенствани структурни концепции за балистична толерантност, интегриране на 

балистична пасивна/реактивна защита в първична структура и критерии за проектиране 

и концепции за оптимизиране на пълна балистична защита. 

Шум 

В момента хеликоптерите разчитат на пасивни конструкции, като формата на 

острието, за да оптимизират ефективността си по отношение на шумовите ефекти. За 

разлика от това, крилото на самолета еволюира и включва клапи, ламели, а някои 

самолети дори могат да променят формата на самолета, като „прибират“ крилата си по-

близо до тялото по време на полет. Формиращите „Бъдещи способности“ трябва да 

разработят проекти, способни да намалят шума през всичките фази на полета. 

Намаляването на шума ще намали предварителното предупреждение на приближаващ 

се летателен апарат, давайки на противостоящите сили по-малко време да го прихванат, 

и по този начин да увеличи вероятността за оцеляването си. 

Ниска визуална забележимост 

Освен че е трудна за откриване чрез звук, бъдещата платформа на хеликоптера 

трябва да бъде възможно най-близо до невидима. Захранващите и задвижващите 

системи трябва да бъдат проектирани съответно, така че да се намалят емисиите в 

акустичния и инфрачервения (IR) спектър. Външната обвивка на корпуса трябва да 

бъде покрита с подходящ материал, за да се създаде много ниско радарно напречно 

сечение (RCS). Въпреки че лопатките на ротора може да не осигуряват ниски RCS, 

може да бъде приложен „стелт“ дизайн на корпуса. Специално внимание трябва да се 

обърне на техниките за промяна на IR сигнатурата на въздухоплавателното средство, 

предоставяща възможности за промяна на видимата температура на целия фюзелаж в 

посоката, в която се излъчва инфрачервеното лъчение, което от своя страна ще доведе 

до камуфлиране в „Бъдещите способности“. 

Система за самозащита 

В бъдеще кинетичната способност на хеликоптера може да се окаже важен 

фактор за неговото оцеляване. Дори здравият дизайн да постига високи скорости, това 

може да не изключи вероятността за заплахи от ПС. В този контекст в „Бъдещите 

способности“ ще трябва да се интегрира следното: 

• кинетични, пасивни и активни сензори; 

• контра безпилотна въздушна система (БЛС); 

• системи за разминиране при участие в наземни операции. 

За бъдещите летателни апарати е необходимо изграждането на  напълно адаптивна, 

автоматизирана и интегрирана система за самозащита от електромагнитно въздействие 
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(EOSPS). Пилотите на „Бъдещите способности“ трябва да имат висока защита от целия 

електромагнитен спектър. В резултат на това системата трябва да е в състояние да 

защитава лазерно насочващите си ракети (лазерни противодействия), което означава, че 

система за лазерно превключване може да бъде интегрирана в корпуса. 

EOSPS се изисква да бъде адаптивен и лесно програмируем, за да реагира на 

всяка нова заплаха от електромагнитния спектър. Тя трябва да реагира автоматично на 

електромагнитна заплаха и да противодейства чрез предварително програмирани 

техники по заглушаване. EOSPS обаче изисква обратна връзка в реално време, за да 

установи дали електромагнитната заплаха е ефективно противодействаща чрез 

заглушаване. Очевидно е, че бъдещият EOSPS на летателните апарати трябва да 

интегрира функции за електронна атака, поддръжка и защита. 

Корпусът и хардуерът на „Бъдещите способности“ могат да интегрират 

устойчива защита срещу мощни заглушители и преносими електромагнитни импулсни 

устройства. Развитието на електромагнитните оръжия може да се използва за военни 

цели в бъдещото бойно поле, като например за потискане на вражеска интегрирана 

система за противовъздушна отбрана (IADS).  

Киберзащита 

Еволюцията на кибервойната показва, че съвременните мрежови въздушни 

превозни средства могат да бъдат податливи на кибератака. Следователно 

киберзащитата и контрамерките трябва да бъдат интегрирани в дизайна на „Бъдещите 

способности“. Функциите за киберзащита могат да бъдат интегрирани в „Системата за 

защита от електромагнитно въздействие“ или може да са една от интегралните системи 

на въздушното средство. Дори проектирането на хардуер за летателен апарат може да 

изисква специални проекти за противодействие на кибератаки. Може да се наложи да 

бъде интегриран антивирусен софтуер или такъв за защита от злонамерени атаки в 

софтуера за управление на огъня и мисията. Този подход предполага актуализиране на 

съществуващите общи критерии на Target of Evaluation (TOE), които би трябвало да 

бъдат интегрирани в кибернетичното пространство на вградените операционни системи 

и фърмуери. 

Система за самозащита на безпилотни въздушни превозни средства (UCAVSPS) 

Еволюцията на безпилотните технологии може да показва, че бъдещите 

летателни апарати може да са уязвими срещу атака от безпилотни бойни въздушни 

превозни средства (UCAV) на противостоящите сили в определени фази на мисията. 

Очевидно е, че технологията UCAV може да позволи на много слабо забележими БЛА 

да използват оръжия срещу летателните апарати. Срещу хеликоптерите могат да бъдат 

използвани дори високотехнологични оръжия като лазери. Биомиметичната технология 

включва и роботизирани БЛС с размерите на средна до голяма птица, които могат да 

носят оръжия с висок електромагнитен импулс (EMP), или конвенционални 

боеприпаси. UCAV може да използва набор от сензори за откриване и насочване на 
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вражески слабозабележими безпилотни летателни апарати движещи се с ниска скорост, 

за да се намали риска от предстояща атака с дронове. 

Морски операции 

Укрепените зони на фюзелажа на „Бъдещите способности“ в подкрепа на 

крайбрежните операции ще трябва да издържат на удар по палубата или хангара. 

Колесникът ще трябва да бъде силно устойчив при приземяване върху скална маса, а 

корпусът да бъде оборудван с аварийно плаващо устройство за увеличаване на 

възможността за плаване в случай на изхвърляне. Освен това корабният вариант трябва 

да бъде оборудван с някакъв вид спирачка на ротора, за да се намалят опасните 

ситуации, произтичащи от въртенето на лопатките, които се размахват при силни 

ветрове над пилотската кабина. Специфичните изисквания за палубните операции, 

обхващащи въртящи се крила, наклонени ротори, и техните ограничения трябва да се  

предоставят като част от критичните морски дизайнерски изисквания. 

Системи за управление на мисията и полета 

За да бъде в крак с технологиите днес и в бъдеще, „Бъдещите способности“ трябва 

да разполагат със системи за предварително управление на мисии и полети, включващи 

отворена архитектурна структура. Тези системи трябва да използват усъвършенствана 

авионика, системи за активен контрол и тактически връзки за данни. Тези заедно работещи 

концепции, ще увеличат гъвкавостта, адаптивността и свързаността. 

Разширената авионика трябва да предоставя на пилотите информация в лесен за 

управление формат, за да повиши ефективността на мисията и да намали 

натоварването. Системата за активен контрол трябва да осигурява автоматизирано 

излитане и кацане, както и управление на автопилот. Тактическите връзки за данни 

трябва да могат да се свързват със стари системи, както и с бъдещи системи за 

безпроблемен обмен на информация, повишаваща ефективността на мисията. 

Управление на поддръжката 

Днес държавите от НАТО са длъжни да инвестират много ресурси в 

хеликоптерните формирования, за да ги поддържат във висока готовност като 

провеждат необходимия брой  летателни часове. Бъдещите летателни апарати, както 

всеки нов апарат, ще включват високи разходи на жизнения цикъл, започвайки от 

фазата на проектиране и разработване, преминавайки през цялата фаза на експлоатация, 

включително обучение за летателни екипажи и техници. 

Човешки фактор 

„Бъдещите способности“ трябва да се стремят да премахнат проблемите с 

човешкия фактор, присъщи за настоящите летателни апарати. Тези нови системи 

трябва да намалят шума и вибрациите, да осигурят ясна комуникация както в 

машината, така и извън нея, както и да намалят натовареността на пилотите, 

намалявайки умората и повишавайки безопасността им. 
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„Бъдещите способности“ трябва да бъдат оборудвани с многофункционални 

дисплеи, осигуряващи интуитивен обмен на информация директно с каските на 

пилотите. Чрез проектиране на информацията, пилотът няма да има нужда да търси 

допълнителни данни. Това, съчетано с повишена автоматизация, ще намали 

предизвикателствата пред човешкия фактор. Настоящите летателни апарати създават 

много проблеми за екипажа, като основен сред тях е изключително взискателното 

натоварване на пилотите. Настоящите системи нямат достатъчна автономия на 

полетите, „fly-by-wire“ системи, подходящи системи за контрол на околната среда и 

съвместимост с очила за нощно виждане. Липсата на тези елементи, съчетана с шума и 

вибрациите, присъщи на този вид машини, изострят проблемите с умората на екипажа. 

Физическата среда в самия летателен апарат ограничава комуникацията, както 

между членовете на екипажа, така и с командването. Липсата на ясна комуникационна 

способност, включително сателитна комуникация, може да доведе до недоразумения и 

да увеличи риска от злополуки. 

 

–––––––––––––– 
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КОМПОЗИРАНЕ НА СИМВОЛИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ 

И ТАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ – НАПРАВЛЕНИЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

РАБОТАТА НА ПЛАНИРАЩИТЕ ОРГАНИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 

 

полковник доц. д-р Калин Градев 

 

Анотация: Времето е един от критичните фактори при планиране на операциите 

и тактическите действия към настоящият момент и всеки подход предприет за 

съкращаване на процеса за вземане на решение е в полза на командирите и щабовете от 

всички нива. Графическото изобразяване на предстоящите действия е средство за 

визуализирането им и предоставя необходимата информация за начинът за 

провеждането им. Намирането на подход посредством, който да се предоставя повече 

информация и да се съкрати времето би облекчил задачата на планиращите елементи. 

Ключови думи: планиране, символи, визуализация. 

 

 

Abstract: Time is one of the critical factors when we planning operations or tactical 

activities in no days. Every method of approach which reduces the operational planning 

process is an advantage for commanders and staff at all levels. Presentation of the battle with 

graphic’ symbols that represent the handle information is one of the appropriative ways to 

make planning a job easy. 

Key words: planning, symbols, visualization. 

 

 

Работата на планиращите органи в Сухопътните войски зависи от множество 

фактори и най-вече от времето с което разполагат за планиране на операцията 

(тактическите действия). Всички възможни способи, които могат да редуцират този 

критичен за тях фактор би допринесло за по-детайлно и по-целенасочено въздействие 

върху изпълнението на мисията. 

Един от най-важните етапи в процеса е анализът на мисията, поради факта, че 

именно тогава се извършва основната част от аналитичните процеси необходими за 

успешното изпълнение на мисията. Наред с дейностите на щаба, които се извършват 

през този период, именно тогава е необходимо командирът да разработи своя 

първоначален замисъл за провеждане на операцията (тактическите действия). Един от 

най-удачните способи за визуализиране на намерението на командира е чрез 

разработване на графическа схема. 
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Командирите, след като представят вербално своите виждания за протичане на 

операцията, могат да поставят задача на началника (офицер) от оперативно отделение 

(отдел, секция) за разработване на мрежовата диаграма на операцията
1
 (фиг. 1). Тази 

диаграма представлява комбинация от оперативната рамка (решителни, формиращи и 

поддържащи операции) и разпределението на бойните функции или наличните ресурси 

(функционалната рамка) за изпълнение намерението на командира и представя общата 

схема за изпълнение на мисията. 

В тази схема като минимум е необходимо да се представят формированията, 

основното усилие, оперативната рамка, задачите и целите на формированието и на 

подчинените му. Под задача е необходимо да се има предвид какво се очаква да се 

извърши от даденото формирование, като най-удачно е да се използва наименованието 

на стандартните тактически задачи. Целта обикновено дава отговор на въпроса „Защо“ 

от мисията, поставя се в заповедна форма (да се....!) и е необходимо да се представя 

един от следните изрази: позволи, причини, създаде, заблуди, откаже, отклони, 

обкръжи, въздейства, прочисти, предотврати, защити, поддържа, изненада и др. при 

необходимост, но в никакъв случай, чрез тези, използвани в задачите. 

 

 

 

Фиг. 1. Примерна мрежовата диаграма на операцията 

 

                                                           
1
 За различните нива в сухопътните операции се използват различни термини за определяне нивото на 

ангажиране. За  тактическо – тактически действия(бой, сражение, удар), а за оперативно – операции, 

мащабни операции или кампании. С цел избягване на повторение от тук нататък в изложението при 

споменаване на операция да се има предвид и тактически действия. 

Задача: Пробив на първи ешелон

Цел: да се позволи на 23 дивизия да се придвижи 

по маршрут ГАНА и да нанесе удар северно от 

обекти ЛЪВ и СМОК

(формираща 

операция)

Задача: ангажиране 

на ПС в района на 

обект ЛЪВ

Цел: да се 

предотврати 

предислоцирането

на ПС срещу 2 мбр 

и 3 бртбр

1 2
(формираща 

операция)

Задача: 

осъществяване на 

пробива в 

отбраната на ПС

Цел: да се 

осигури 

възможност на  3 

бртбр да атакува 

обекти ЕЛА и БОР

(решителна 

операция)

Задача: 

унищожаване на ПС 

в обекти ЕЛА и БОР

Цел: да се създаде 

пространство за 

маньовър на 23 

дивизия за нанасяне 

на удар в северно 

направление

(формираща 

операция)

Задача: 

осигуряване на 

левия фланг

Цел: да се 

защити левия 

фланг на  1 мбр 

и 3 бртбр

(формираща

операция)

Задача: 

унищожаване на 

ПС в обект ЧУК

Цел: да се 

предотврати 

контраатака  на 

резерва на ПС 

срещу 3 бртбр

Първоначално

основно усилие
Основно усилие

3
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Следващият по важност етап в процеса на вземане на решение е 

разработването на вариант за действие (ВД) е основата за по-нататъшна работа на 

командира и щаба при планиране на операциите на оперативно и тактическо ниво. 

При разработването на графическата част от схемите, символите които се 

използват при разработването на ВД са въз основа на стандартизационното 

споразумение на НАТО – STANAG 2019. В последните няколко военни операции 

провеждани от НАТО много често се използваше комбинация от сили и средства за 

изпълнение на поставените задачи. Като пример може да се посочат бойните групи, 

(оперативните сили
2
) съставени за цялата, за определен етап или за част от операция. 

Представените символи за формированията в STANAG 2019 не предоставят 

възможност за получаване на информация за комбинацията от формирования и 

съчетанието (обединяването) на отделни единици в една обща военна структура, чрез 

която максимално да се използва бойната им мощ. Символът, който се използва при 

комбинирането на формирования за създаване на бойна група, не предоставя 

информация за количеството, съставът и състоянието на формированията, което може 

да доведе до допълнителни неясноти. 

Създаването на символ, даващ възможност за предоставяне на детайлна 

информация както за организационната структура, така и за бойната ефективност на 

формированието, би допринесло за съкращаване на времето по време на процеса на 

вземане на решение. Чрез прилагането на такива символи в схемите ще се постигне 

съкращаване на времето за провеждане на брифинги и повишаване информираността 

на командира. 

За представяне на съчетание на формирования в практиката се използват 

представените на фиг. 2 графични обозначения и символи. 

 

 

 

Фиг. 2. Графични символи, представящи обединяване на формирования 

 

Единият не дава ясна престава за структурата на бойната група, вторият изисква 

прекалено много време за разработване, а третия (използван от СВ на САЩ) не е 

                                                           
2
 Съгласно терминологичният речник ААР-6. 
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разбираем. Съществува ли начин, посредством който може да се сведат до минимум 

недостатъците от примерите и да представи организационната структура на създадено 

формирование за изпълнение на определена задача – да изисква малко време за 

оформяне и да е разбираем. 

Разработването на единен (комбиниран) символ, съчетаващ организационната 

структура и бойната ефективност на формированието, който да се използва при 

разработването на ВД може да се състои от две части: първата – предоставяща 

информация за структурата, а втората – за ефективността на формированието. 

Елементът, носещ информация за структурата ще се съсредоточи върху 

елементите на бойната мощ (ресурсите, които ще доведат до положителен край за 

бойните действия), които командирът е определил за използване при провеждане на 

операцията в детайлизиран вид. 

Елементът, предоставящ информация за ефективността ще предоставя 

степента на окомплектоване на дадената структура с ресурси. Частта с представянето 

на организационната структура на формированието е свързана с разработване на 

анекс В към оперативната (бойната) заповед. Разпределянето на формирования от една 

структура в друга (преминаване под оперативно, тактическо командване или контрол) 

или комбинирането им, както и създадените командни взаимоотношения, също се 

описват в приложение към анекс В. Частта с бойната ефективност на формированията и 

осигуряването им с материални средства са елементи на анализа на мисията и в пълния 

си обем могат да се включат както в указания към подчинените, така и в анекси към 

оперативната (бойната) заповед. 

Когато се налага групиране
3 

(сформиране) на тактически формирования за 

изпълнение на определени задачи, за цялата мисия или за определен етап от 

провеждането на операция, може да се използва символът от фигура 3. За поставянето и 

изпълнението на определени мисии, често се прибягва до прилагане на стандартните 

тактически задачи
4
. При повечето тактически задачи се използват символите за 

обозначаване на съответното формирование, но при създаването може да се използва и 

комбинираният символ с цел по-добра визуализация и предоставяне на повече 

информация. При разработване на ВД командирът и щабът могат да използват 

символната система, определена и съдържащи се в наставленията или плановете за 

подготовка на командирите, щабовете и формированията, но могат да ги разработят и 

чрез композираните символи. 

За да са в състояние чрез графическото изобразяване на символа да се 

предоставя възможно най-пълна информация, освен за състава на формированията 

                                                           
3
 Когато не се осъществява комбинация на формирования, които са носители на бойна мощ, те ще се 

изразяват със символа съгласно STANAG 2019. 
4
 STANAG 2287 NATO JOINT MILITARY SYMBOLOGY – APP-06, EDITION D 2017. 
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определени за изпълнението на конкретна задача, е необходимо да се добавят символи 

предоставящи информация и  за състоянието и ефективността му. 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Сравняване на символите за представяне на формирование и символ 

за представяне на сформирана на организационната структура 

 

За тази цел могат да се използват символните обозначения за ефективност и 

състояние, използвани от системата LOGFAS и LOGREP. При композирането на 

символа се използват няколко основни съставящи: 

 рамка; 

 основа; 

 икони. 

Символът за сформиране на организационната структура се разработва чрез 

използване на правоъгълна рамка и основа, в която се добавят икони и символи. 

Рамката е геометрична граница на символа, който осигурява информация за 

принадлежност (посредством формата си), състав на формированието (посредством 

индикатори) и статуса (състоянието) му. Рамката може да бъде черна или да е синя 

(използване на цвят съобразно в съответствие с изискванията на анекс С на STANAG 2019). 

Рамката служи за база върху която се добавят другите съставни части на 

символа (знака). Рамката огражда основата, в която чрез съчетание от икони и символи 

се представя точният брой, вида и състоянието на цялата бойната група. Чрез рамката 

се определят принадлежността и статуса на бойната група. 

Принадлежността е в зависимост от отношенията, в които се намират останалите 

участници спрямо нашите сили. Категориите на принадлежност са собствени 

(приятелски), вероятно приятелски, подозрителни, неутрални, неприятелски, 

неопределени или неизвестни.
5 

Имайки предвид предназначението на композираният 

символ, най-често ще се използва за собствените сили, но при наличие на данни може 

                                                           
5
 Формата на рамката за определяне на принадлежността е съгласно STANAG 2019. 

символ за
представяне на
формирование

символ за представяне на
комбинирана организационната
структура

символ за
представяне на
формирование

символ за представяне на
комбинирана организационната
структура

символ за представяне 

на бойна група 

комбиниран символ за представяне 

на организационната структура  

на бойна група 



317 

да се използва и за обозначаване състава и за тези, за които притежаваме достоверна 

информация. 

Статусът се определя в зависимост от това дали формированието съществува на 

посоченото място (наличен или потвърден) или се предвижда неговото разполагане в 

дадена точка или местоположение (планирано или предполагаемо). Плътно изчертаната 

линия се използва за група с потвърдено и действително към момента на изобразявнето 

местополжение, а чрез пунктирана линия се представя за вероятно, непотвърдено или 

планирано положение към момента на изобразяване. 

Основата е вътрешната зона на символа. Когато в символа се ползва цвят, той 

трябва да е свързан с принадлежността. В рамкираните символи цветът трябва да 

осигури допълнително потвърждение на принадлежността. При не рамкираните 

символи цветът е единствения индикатор за принадлежност, като изключим текстовите 

знакови модификатори. Таблица C-II в STANAG 2019 определя цветовете, които да се 

ползват за определяне на принадлежността, когато се използват цветните символи 

както при използване на автоматизирани системи за командване и управление, така и 

при ръчно разработване на графични документи. Когато не е оцветена, основата е 

прозрачна, а информацията за принадлежността се осигурява от формата и цвета на 

рамката. 

Иконите са най-важната част на символа. Тяхното използване осигурява 

теоретично-доктринална, нагледна или буквено-цифрова информация и предоставят 

точна представа за всяко от формированията, включени в състава на бойната група. Те 

се изобразяват без рамка и са идентични с тези които се представят съобразно 

STANAG 2019 – поставят се в полета 1 (икона). По-подробна информация за иконите и 

тяхното значение може да се намери в параграф 0210.c. и Анекс C, Анекс D на 

STANAG 2019. 

В центъра, над рамката, се поставя символ, представящ, че формированието е 

бойна група (поле 6) и в него се поставя символът, определящ големината и 

структурата на формированието (ротна, батальонна или бригадна) (в поле 8). 

 

 

 

Фиг. 5. Ред за разположение на местата в композирания символ 
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Бойна ефективност се отнася към способността на формированието да изпълни 

поставените задачи и мисията си и може да се определи като обобщена оценка от 

логистичната оценка и оценката на боеспособност на формированията включени в 

състав на бойната група. Поставя се в поле 2. 

В логистичната оценка може да се включат следните елементи: 

 боеприпаси; 

 личен състав; 

 състояние на гориво-смазочните материали(ГСМ); 

 въоръжение и техника. 

 

 

 

Фиг. 6. Ред за графическо представяне на логистична оценка 

 

Всеки от факторите може да бъде определен и оценен количествено и 

качествено. Графическото представяне на логистичната оценка се разработва на 

основата на събрана и обобщена информация за всяко от формированията, влизащи в 

състава на бойната група. Може да се представи чрез два различни икони в горния 

десен ъгъл на рамката (зона 2). 

За привеждане на оценката на боеспособността в съответствие с реалностите, 

следва да се изследват значенията на поделементите, които определят състоянието 

боеспособност (фиг. 7). Като основни такива се определят: 

 бойна подготовка; 

 състояние на системата за командване и управление; 

 морално-психическо и физическо състояние. 
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Фиг. 7. Ред за графично представяне на оценката на боеспособността 

 

За да се извърши качествена оценка на тези фактори, е необходимо да се въведат 

точни критерии за оценка на гореспоменатите елементи, за да се избегне субективността 

при определяне на бойната ефективност на формированието определено за мисия. 

Определянето на състоянието на бойната подготовка може да се извърши въз 

основа на резултатите от проведените изпити на формированието и постигнатите 

резултати по съответните подготовки. Тези резултати, при извършено оценяване 

съгласно регламентиращите документи, дават реалната картина за моментното 

състояние на определен под-елемент. За основа, в зависимост от етапа на мисията, 

могат да се използват и оценките от проведената подготовка непосредствено преди 

операцията. За минимизиране на субективността при определяне на тази оценка, е 

необходимо да се отчитат резултатите от основните подготовки за вида формирование 

(по огнева, тактическа, ТС, инженерна и т.н. подготовки). 

Определянето на състоянието на системата за командване и управление е 

следващият под елемент подлежащ на оценка за определяне на крайното състояние на 

боеспособността. Общата оценка се определя от оценяването на следните критерии:  

 защитеност и устойчивост; 

 техническото състояние на средствата и съответствието им с характера на терена; 

 съвместимостта на КИС (произтичаща от една от особеностите на тези 

операции – многонационалността и наличието на разнородни КИС). 

Оценката на защитеността е приоритет на органите, ангажирани със защитата на 

информацията и тези със осигуряването ѝ, като следва да зависи и от 

децентрализацията на формированията при изпълнение на задачите. 
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Техническото състояние на средствата се определя от процентното съотношение 

на изправната и неизправна техника и апаратура: При реални несъответствия на между 

средствата на различните формирования (особено в многонационални операции) 

подбрани за съставяне на бойната група, може да го превърне във съществен проблем 

за функционирането на системата за командване и управление. 

Морално–психическото и физическо състояние на формированието се определя 

в зависимост от състоянието на следните критерии: 

 микроклимат на формированията; 

 степен на сглобеност,  

 войскови опит; 

 опит от предходни операции.  

На морално-психическото състояние на формированията влияят и други 

фактори като здравословното и физическото състояние, но съобразявайки се с факта, че 

те влияят и на състоянието на бойната подготовка, състоянието на въоръжението и 

техниката, макар и косвено, могат да се отнесат към личен състав в логистичната 

оценка и са обособени като отделни под елементи на боеспособността. 

Определянето на цифрово изражение на качествено състояние като 

микроклимата във формированието изисква детайлно познаване на обстановката и 

особеностите, определящи характера на мисията и интензивността на конфликта.
6
 

В зависимост от разработените стандартни процедури на формированията, сбора 

на логистичната оценка и оценките за боеспособността определят общата оценка на 

ефективност, която може да варира в определени граници: 

Ефективно – над 80% т.е. формированието ще е в състояние да изпълнява 

задачите. 

Частично ефективно – в границите от 80% до 65% – формированието ще е в 

състояние да изпълнява задачите си с известни затруднения – следва да се търсят 

пътища за отстраняване на слабостите или компенсирането им в зависимост от 

конкретната обстановка и възможности; 

Частично неефективно – в границите от 65% до 50% – формированието ще е в 

състояние да изпълнява задачите си с големи затруднения – следва незабавно да се 

търсят пътища за отстраняване на слабостите за възстановяване на боеспособността; 

Неефективно – под 50% – формированието не е в състояние да изпълнява 

задачите си. Такава оценка се поставя задължително, ако е една от двете съставни 

оценки. Допустимото процентното съотношение може да се определя за всяка от 

съставните по решение на командира или по предложение на неговите заместници (ЗК, 

НЩ, ЗКЛ). 

                                                           
6
 За повече информация относно определяне на бойната ефективност и определените коефициенти и 

формулни зависимости виж Стефанов, И. Подходи за съхраняване на боеспособността на тактическите 

формирования, участващи в операции по поддържане на мира., дисертация ВА, 2013. 
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Фиг. 8. Примерни таблици за представяне на състоянието и ефективността 

на формирование 

 

Графическото представяне на бойната ефективност се разработва на основа на 

събрана и обобщена информация за всяко формированията, влизащи в състава на 

бойната група. Може да се представи чрез два различни икони в горният десен ъгъл на 

рамката (зона 3). 

За по-подробна информация се разработват работни таблици, съдържащи 

необходимата информация за композиране на символа. Тази информация се подготвя за 

всяко формирование по време на планирането, а при провеждането на операции – през 

определени интервали. Освен представените може да се добавят и такава данни, които 

са от значение за командира. Цялостната оценка се извършва от щаба и се предоставя 

на командира във вида, представен на фиг. 9. 

 

 

Фиг. 9. Цялостно изобразяване на бригадна бойна група 

чрез композиран символ 

 

Състояние и ефективност на подчинените формирования

Частични проблеми Големи проблеми Не може да

се използваБез проблеми
Частични проблемиЧастични проблеми Големи проблеми Големи проблеми Не може да

се използва

Не може да

се използваБез проблемиБез проблеми

формирование състояние забележка

1 мб
Л.с – 30         /5.76%/ 

ВиТ – 13          /7%/

Слаба мотивация

2 мб
Л.с – 40            /8%/

ВиТ – 9              /2%/

Слаба мотивация

2 мб
Л.с – 16            /5%/

ВиТ – 7             / 5%/

Слаба мотивация

адн
Л.с – 34            /7%/

ВиТ – 11             / 4%/

Слаба мотивация

Задоволителна подготовка

ефективност

Частични проблеми Големи проблеми Не може да

се използваБез проблеми
Частични проблемиЧастични проблеми Големи проблеми Големи проблеми Не може да

се използва

Не може да

се използваБез проблемиБез проблеми

( X > 85%)

X < 60 %

85 % > X > 60%ГСМ

въор

Б-си

Л.с
( X > 85%)

X < 60 %

85 % > X > 60%ГСМ

въор

Б-си

Л.с
( X > 85%)

X < 60 %

85 % > X > 60%

( X > 85%)

X < 60 %

85 % > X > 60%ГСМ

въор

Б-си

Л.с

ГСМ

въор

Б-си

Л.с

ГСМ

въор

Б-си

Л.с

ГСМ

въор

Б-си

Л.с

логб Л.с – 2     /2%/ 

ВиТ – 1        /6%/
Слаба мотивация

птбатр Л.с –10  /17%/ 

ВиТ – 2   /17%/

Задолителна подготовка

разр Л.с– 8 /8%/ 

ВиТ – 3        /25%/
Загуби в команден състав

зрадн Л.с – 11    /4%/ 

ВиТ – 3        /25%/
Слаба мотивация
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Критериите за оценка се осъществяват по методика за определяне на 

боеспособността разработена от подп. д-р Иван Стефанов. Разбира се, като всички 

математически модели за каквато и да е оценка, базирани не само на количествени, но 

и на качествени показатели, не са съвършени и съдържат известна доза субективизъм 

при оценяване. За повишаване на достоверността на резултата и минимизиране на 

дозата субективизъм, е препоръчително оценката да се извърши от няколко 

длъжностни лица от командването на формированието, запознати със състоянието му 

(подобно на част от метода Делфи
7
). 

Композираният символ е допълнителен инструмент на командирите и щабовете 

от всички нива и е най-подходящ при съчетаване на две и повече формирования за 

изпълнение на относително самостоятелна задача. Разработен е по начин, който 

предоставя възможност за попълване и на допълнителна информация, необходима за 

вземане на най-целесъобразно значение. Използването на предложеният композиран 

символ за представяне на състава и бойната ефективност, не само на механизираните и 

танковите формирования, а така също и на силите за специални операции, част от 

разузнавателните формирования и артилерийските, планирани да вземат участие в 

предстоящи тактически действия или операции е подходящ метод за спестяване на 

време. Също така се предоставя възможност за въвеждане на информация, която да 

подпомага командирите и техните щабове при избора им на най-подготвените и 

екипирани за изпълнението на мисията формирования. 

Чрез така представеното обединяване на символи се постига оперативност и 

яснота за условията на обстановката върху карти, овърлей или други графични схеми, 

презентации и чертежи. Същите могат да се използват при разработването и развитието 

на ВД, както за собствените, така и за ПС при разработването на графическата част на 

концепции и планове. Освен това може да се използва и при визуализиране 

намерението на командира за бойни и стабилизиращи операции. При провеждането на 

стабилизиращи операции най-вероятно ще е необходимо да се прилагат други 

коефициенти за определяне на бойната подготовка, поради факта, че в подобен вид 

операции се прилагат и множество несмъртоносни оръжия, за част от които не е 

необходимо да се прилага логистичната част обвързана с боеприпасите. 

 

–––––––––––––– 

Доктрина за сухопътни операции НП-3(A). София, Министерство на отбраната, 2014. 

Ръководство за планиране на операции, Ч. III - тактическо ниво. София, 2014. 

                                                           
7
 Метод Делфи ––.разработен от RAND Corporation през 1960-те години като техника за прогнозиране. 

По-късно правителството на САЩ го използва като инструмент за формиране на резултати от група. 

Оценката се извършва на основата на наличната информация от няколко човека независимо един от друг 

получените резултати се осредняват и за резултат се счита средният показател. 
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКТИЧЕСКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ В БОЙНИ ОПЕРАЦИИ 

 

Радостин Иванов 

 

 

 

Въведение 

 

Есенната война през 2020 г. в Карабах между Армения и Азербайджан, известна 

още като операция на азербайджанската армия „Железният юмрук“, се превърна в едно от 

най-драматичните събития на и без това трудната година за региона. Информацията, която 

се появи след подписването на примирието, ни позволява да направим някои изводи за 

конфликта като цяло. В публикацията на сп. „Русия в глобалната политика“ (брой 2., 

01.03.2021 г.) авторите анализират характеристиките на карабахската война [1]. 

Докато светът се е вторачил в епидемията от коронавирус и произтичащите 

социално-икономически проблеми, той гледа с половин око и слуша с половин ухо 

тътнежите от взривовете от конфликта в Нагорни Карабах, а там се води почти 

истинска война. Проблемът е сложен и противоречив, политици и историци още дълго 

време ще спорят безплодно кой е по-прав в своите претенции. 

 

Изводи от бойните операции на конфликта в Карабах 

 

Азербайджанската армия превъзхожда арменската почти 3 пъти по численост и 

почти 5 пъти в качество, но за 3 денонощия активни боеве тя успя да се вклини в 

арменските позиции на фронт едва 20 – 25 км и то само на южния участък. 

Военните наблюдатели отбелязват изводи и на по-ниско равнище. Например 

защо арменските ЗРК „Оса-АКМ” (приети на въоръжение още през 1980 г. като 

основно средство за ПВО на Нагорни Карабах) не са успели да свалят нито един турски 

дрон ТБ „Байрактар”. Напротив, като на полигон „Байрактарите” унищожили половин 

дузина ЗРК „Оса“. А още през 2015 г. излязоха съобщения, че е започнала 

модернизация на комплексите, в частност е внедрена цифрова система за селекция на 

движещите се цели от радарите и е поставена модернизирана телевизионно-оптическа 

камера, която би трябвало да открива „безпилотниците“. 

Експертите останали изненадани, че азербайджанските основни бойни танкове 

Т-72 „Аслан“ са толкова пожароопасни. Те са модернизирани с израелска помощ, но е 
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оставена остарялата динамична защита „Контакт-1“, която не може да издържи удара 

със съвременни противотанкови средства. 

Арменците използват танкове Т-55. По време на „априлската война“ от 2016 г. 

танковете Т-72А били без динамична защита (реактивна броня). За 4 години защитата им 

не е усилена. Тяхната ефективност в боя не е голяма и лесно могат да бъдат 

неутрализирани. Липсват обещаните нови прицелни комплекси и доработки по оръдията. 

Има информация, че азерски военни съжаляват, че не са преработили своите 

консервирани танкове Т-55 в тежки БМП (бойни машини на пехотата). Причината е, че 

тяхната бронирана техника демонстрирала в конфликта недостатъчна защита. 

Отбелязани са случаи, когато отделни БМП са унищожавани от вътрешни взривове на 

боекомплекта. Плановете по превръщане на средни танкове Т-55 във високо защитени 

средства, по подобие на израелските бронирани машини „Ахзарит“, са останали 

нереализирани. 

Конфликтът се отличава с безпрецедентна за съвремието интензивност. На 

азербайджанската армия са нужни 44 дни (ако вземем предвид датата на официалния 

край на войната – 9 ноември 2020 г.), за да унищожи практически почти цялата 

военната инфраструктура на арменците в Нагорни Карабах и да постави наличните 

сили там на ръба на пълно поражение. Това е още по-изненадващо, тъй като става 

въпрос за сблъсък на две съпоставими армии, а, освен това, Армения се подготвя за 

война през последните 25 години. 

Конфликтът се оказва много кървав – загубите на страните са съпоставими със 

загубите по време на горещата фаза на конфликта в Донбас, продължил почти една 

година (според публикуваните в момента данни, загубите на украинската армия 

възлизат на 2576 единици бронирани машини, от които 391 са безвъзвратни загуби – 

бел. авт) [2]. 

Отличителна черта на конфликта е и пълната му внезапност. Очевидно е, че никой 

не очаква развитието му в такава форма. Това е твърде любопитно, тъй като има 

„фалстарт“ на 12 юли 2020 г., когато 11 военнослужещи от азербайджанската армия, 

включително генерал-майор Полад Гашимов и четирима арменски войници са убити в 

района на Тавуш, на границата между Армения и Азербайджан [3]. Но това не води до 

някакви последствия. За 25 години в граничната зона всички са свикнали с подобни неща. 

Една от най-обсъжданите характеристики на конфликта е използването от 

Азербайджан на безпилотни летателни апарати. В действителност на Баку се отдаде да 

създаде в Нагорни Карабах безпилотна разузнавателна и ударна група, която дава 

възможност за непрекъснато наблюдение, разузнаване и събиране на информация, 

както и за огнево въздействие по противника [4]. Това се случва за първи път на 

територията на бившия СССР, а и в света подобни прецеденти са спорадични. Това е и 

резултатът от дългосрочното обучение на азербайджанското ръководство, което 

активно развива безпилотни самолети през последните десет години. Основният 
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партньор по този въпрос е Израел, който не само предоставя БЛА от различен тип и 

лиценз за тяхното производство (Orbiter-1K/Zerbe-1K, Aerostar, Orbiter-2M и Orbiter-3 – 

бел. авт.), но и помага за създаване на електронна карта на Нагорни Карабах от 

компанията Elta Systems [5]. 

 

Таблица 1 

 

Покупки на БЛА от Израел (без отчитане на лицензионното производство) 

 

 

Източник: Boquet J. Ladoctrineanti drones desarmeesfrancaises//Air&Cosmos, 

№ 2718, р. 24 (дата на посещението 08.02.2021). 

 

Опитът от използването на БЛА в Карабах е наречен почти революция във 

военното дело. Всъщност Азербайджан активно използва разузнавателно-ударни БЛА и 

баражиращи боеприпаси, турско и израелско производство, които унищожават 

значителна част от арменската тежка техника (включително почти 90% от танковете) 

[6]. Това напомня на ситуацията със загубата на бронирани машини от сирийската 

армия след началото на турската офанзива в Идлиб през февруари 2020 г., по време на 

която почти 100% от сирийските самоходни артилерийски части са унищожени от 

безпилотни летателни апарати. [7] 

Съвременните средства за поразяване са противопоставени на остарелите 

системи за противовъздушна отбрана, създадени от Съветския съюз, за да унищожават 

напълно различни цели. Освен това арменската страна в Карабах практически не 

разполага със съвременни средства за електронна война. Не е осъществена всеобхватна 

борба с базите за разполагане на БЛА и наземни центрове за управление, което също се 

отразява на ефективността на азербайджанското въздушно настъпление. 

Трябва да се отбележи ограниченото използване на пилотирани самолети за 

нанасяне на удари по наземни цели. Арменската страна със сигурност губи щурмови 

самолет Су-25 без въздействие от противника и вертолет Ми-8. Азербайджан също 

губи и хеликоптер Ми-8 и самолет Су-25, които са свалени от арменската ПВО [8]. 

След войната има съобщения, че пилотираните самолети на азербайджанските ВВС са 
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извършили над 600 самолетоизлитания по време на операцията „Железен юмрук“, но 

все още не е ясно как са били разпределени. [9] 

Действията на БЛА не могат да бъдат отделени от активното използване на 

специални сили, както и на ракетно-артилерийски части. БЛА се използват за 

разузнаване и целеуказване, предоставяйки на командването на азербайджанската 

армия информация в реално време. Арменците започват да използват БЛА за 

разузнаване едва на последния етап на конфликта, но вероятно те отстъпват от тези на 

противника по отношение на автономност и, евентуално, по отношение на 

характеристиките на оптико-електронните системи за наблюдение. 

Благодарение на тази информация действията на диверсионно-разузнавателните 

групи са изключително ефективни. Предполага се, че именно те са отговорни за 

повечето успешни засади и операции на оперативно-тактическо ниво. Например, смята 

се, че Шуша е превзет толкова бързо и практически без загуби, поради факта, че 

азербайджанските специални сили са успели да преодолеят планините и да стигнат до 

самия град, без да пробиват укрепителната линия. Съответно техните арменски колеги 

имат редица успешни засади и овладяване на азербайджански позиции, както и 

обозначаване на цели за собствената артилерия, което се оказва единственото средство, 

способно ефективно да забави офанзивата на азербайджанската армия. 

Войната за пореден път показва важността на пълноценните инженерни 

укрепления и маскировка в контекста на все по-широкото използване на БЛА и 

значението на въздушното надмощие на една от страните. Очевидно през XXI ви век 

по-слабата страна може да разчита на мрежа от подземни укрития и капонири
1
 за 

танкове и артилерия, които могат да минимизират загубите от леки безпилотни 

самолети, чиито боеприпаси нямат необходимата мощност. Това изисква значителни 

разходи за материални, човешки и времеви ресурси, но както показва опитът на 

паравоените формирования в Близкия изток и Афганистан, това е разрешима задача. В 

същото време развитите укрепления на арменците на север, не позволяват на 

азербайджанците да настъпят в тази посока. 

Относителната неефективност на оперативно-тактическите и тактическите 

ракетни системи е изненада. Ракетните пускове, въпреки тяхната масовост, от гледна 

точка на стандартите на този краткотраен и ограничен конфликт, не са в състояние да 

решат нито оперативни задачи, нито да сплашат цивилното население. Има случаи на 

успешно поражение на военни цели, но те не променят значително ситуацията, а освен 

това водят до значителен разход на обучен персонал, ресурси, материални средства и 

                                                           
1
 Капонѝрът е ниско огнево фортификационно съоръжение, построено в ров или зад естествено 

препятствие. Ровът ограничава щурмуващите войници в ред, успоредно спрямо капонира, което 

значително увеличава ефикасността на отбранителния огън. Стрелбата от капонира се извършва през 

множество бойници. Капонирите обикновено се изграждат на дъното на ров, обграждащ крепостна стена 

и са свързани с вътрешността чрез проход в стената или чрез подземен тунел. 
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т.н. Като минимум една пускова установка на арменския комплекс Р-17 „Елбрус“
2
 е 

поразена от БЛА, който изглежда като символ на преход от оперативно-тактическите 

комплекси към БЛА. 

Могат да се направят определени изводи относно развитието на военните 

технологии. За пореден път възниква въпросът за относително евтина система за 

противовъздушна отбрана с евтин и голям боекомплект боеприпаси, за които основната 

цел е „роякът“ от БЛА. В боекомплекта на такава система трябва да имат поне тридесет 

ракети, системата да е допълнена с двойка зенитни оръдия, собствена система за 

електронна война, както и възможност за автономна работа в автоматичен режим за 

намаляване на загубите. 

Ефективна мярка за намаляване на загубите в личен състав би било 

оборудването на всички превозни средства на предната линия с бронирани кабини или 

капсули, които осигуряват защита, дори в случай на пряко попадение. Оборудването на 

тези превозни средства със система за лазерно предупреждение и противодействие би 

намалило значително ефективността на авиационните оръжия с лазерно насочване. 

Същото важи и за танковете и артилерийските системи. 

 

Заключение 

Войната в Карабах е първият конфликт от много години насам между 

приблизително равностойни противници. Той има редица уникални характеристики, 

които заслужават най-внимателно проучване и размисъл. Важно е, че различните 

иновации както във военната техника, така и в методите за нейното използване са 

използвани на едно място и едновременно. 

Не може да се изключи, че някои от характеристиките, които описахме, ще 

станат неразделна част от конфликтите през следващите години. И по много причини 

именно Русия би трябвало да се интересува най-много от обективния анализ на тази 

война. 

 

––––––––––––––– 
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въоръжение. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОРМИРОВАНИЯТА ЗА ЯДРЕНА, 

ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧЕСКА ЗАЩИТА ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ 

В ОПЕРАЦИИ ЗА ЗАЩИТА И ПОДПОМАГАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ЕКОЛОГИЧНИ КАТАСТРОФИ 

 

капитан Светослав Димитров 

 

Анотация: В доклада се разглеждат структурата, организацията и 

способностите на формированията за овладяване и/или преодоляване на 

последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на Сухопътни войски, както и 

необходимостта от използването им при овладяване и преодоляване на последствия 

от аварии в промишлеността. Разгледани са направленията и подходите за 

подобряване и развитие на способностите на формированията за овладяване на 

последствията от аварии в промишлеността. Разкрито е сегашното състояние на 

дейността и задачите, изпълнявани от тези формирования. 

Ключови думи: Сухопътни войски, аварии в промишлеността, кризи от 

невоенен характер, формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията 

от бедствия (ФОППБ). 

 

 

Възникващите на територията на Република България през последните години 

проблеми в резултат на природни бедствия, свързани с човешки жертви и материални 

загуби, определят необходимостта от засилване на ефективността при превенцията и 

овладяване на последствията от тях. Изпълнението на тези задачи е свързано с отчитане 

влиянието на множество фактори, реализирането на професионални умения от 

различни области на практиката с висока степен на сложност, значимост и риск. Тези 

заплахи, наред със заплахите от организираната престъпност, международния 

тероризъм и от екологични катастрофи, определят важността на ролята на държавата 

като институция за осигуряване на защитата на населението и териториалната цялост 

на страната. За нейното успешно изпълнение се налага обществото и неговите 

регулаторни органи да бъдат адекватно подготвени. Умението да се управлява в такива 

ситуации е един от основните подходи за гарантиране на индивидуалната и 

националната сигурност, както и за поддържането на международна стабилност. При 

необходимост въоръжените сили нарастват техните усилия. Тази задача на армията е 

определена в чл. 56 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България. 

В изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия, 

Министерство на отбраната ежегодно разработва свой ведомствен план.  
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Намаленият в резултат на икономическата криза обем на производството в 

предприятията, използващи токсични, радиоктивни или биологични вeщества, 

предполага част от суровините да останат на съхранение за продължителен период от 

време. Съкращават се разходите за поддръжка и профилактика на съоръженията. 

Успоредно с това се намалява и персоналът на съответното предприятие. Останалите на 

работа специалисти често са с намалена мотивация и изпълняват фунционални 

задължения, за които не притежават необходимата квалификация. 

Тези обстоятелства значително повишават риска от взникване на аварии, 

свързани с отделянето на токсични, радиоактивни или биологични вещества. 

Противоположната ситуация, при която в резултат на преодоляване на 

икономическата криза ще се увеличи производството, също е съпроводена с риск. 

Факторите за неговото повишаване са няколко: увеличен обем на транспортираните 

опасни вещества поради нарасналото търсене; лошо състояние на част от 

инфрструктурата поради „хронична“ липса на средства за поддръжка; използване на 

токсични химически вещества с променени качествени параметри поради 

продължително (или при неподходящи условия) съхранение; назначаване на персонал с 

недостатъчна квалификация, както и пускане в експлоатация на промишлени 

инсталации, неотговарящи на техническите изисквания.  

Всичко това създава заплаха за здравето, живота на хората и околната среда. С 

цел недопускане на аварии се предприемат превантивни мерки, базирани на оценката 

на риска. Тя е средство за определянето му при употребата, обработката, транспорта и 

съхранението на опасните химични вещества. Дава възможност за вземане на решения 

относно приемливостта на риска. Възникването на природни бедствия, като 

земетресения и наводнения допълнително, застрашават безопасността на предприятия 

използващи опасни химични вещества. Произшествията, предизвикани от такива 

събития, са известни като „Natech“ – инцидент (аварии и катастрофи възникнали в 

резултат на природно бедствие). Риск съществува и при транспорта на опасни вещества 

по суша и вода.  

С оглед на готовността за реагиране при инциденти в предприятия, където има 

опасни вещества в значителни количества и при подготовката на аварийни планове, 

следва да се разглеждат сценарии с възможно най-тежки аварии. За да се оцени рискът 

от замърсяване с дадени токсични вещества, при възникване на авария в следствие на 

природно бедствие или пътно транспортно произшествие, трябва да се вземат предвид 

климатичните и географски характеристики на района, в който е възникнала аварията. 

Други фактори са температурата на въздуха, посоката на вятъра, скоростта му и 

честотата му на появяване, а също и влажността на въздуха и степента на облачност. 

Оценката на риска е изискване на европейското законодателство, което е въведено във 

всички държави членки. Правилната оценка на риска е в основата на успешното му 

управление. Рискът, обусловен от конкретно опасно вещество, се определя от два 
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фактора: от неговите характеристики и степента на експозиция. Според Закона за 

опазване на околната среда голяма авария е, която: включва опасни вещества в 

количества не по-малки от 5 на сто от пределните количества и причинява пожар, 

експлозия или изпускане на опасни вещества. 

Съгласно AJP-3.8 (Съвместна съюзна доктрина за Ядрена, химическа и 

биологическа защита) и ATP-3.8.1 (Ядрена, химическа и биологическа защита в 

операциите), да се даде пълен, цялостен отговор на широкия диапазон от потенциални 

рискове вследствие на промишлени аварии е нереалистично. Планирането на база 

оценка на риска позволява той да бъде управляван така, че да се поддържа свободата на 

действия в цялата зона на бедствието или аварията в промишлеността. Оценката на 

въздействието върху уязвимите страни позволява да се определят мерките за защита, с 

цел да се ограничи токсичното въздействие на  опасните вещества при възникнал 

инцидент. Това свежда до минимум риска въпреки, че не го елеминира напълно. 

Управлението на риска се състои в избора на подходящ способ, чрез  комбинация от 

следните възможности: избягване, пренасяне, смекчаване или приемане. Целта на 

управлението на риска е да подобри оперативните способности и изпълнението на 

задачата с минимално ниво на загуба на ресурси и финансови средства.  

Обобщавайки всичко това, може да се каже че рискът не се управлява чрез 

отстраняване или избягване на заплахата. Неоходими са други пътища – планиране и 

управление на силите и средствата и необходимите ресурси. За ефективната и 

своевременна реакция при възникване на авария в промишлеността с опасни токсични 

вещества или при транспортирането им по републиканската пътна мрежа, са 

необходими значителни сили и средства. Вероятната обстановка, формирана от голяма 

авария в предприятие, работещо със силно токсични опасни вещества или от 

транспортирането им по пътната републиканска мрежа, предполага високо ниво на 

риск, включително и екологичен за района на инцидента.  

Съгласно публичен регистър на предприятията с нисък и висок рисков 

потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС), на територията на страната има общо 211 предприятия от такъв 

тип. От тях 124 са с нисък и 87 – с висок рисков потенциал. Общо 43 предприятия от 

тези с висок рисков потенциал работят със силно токсични, оксидиращи, вредни за 

репродукцията, канцерогенни вещества. От тях в доклада са изследвани три в различни 

района на страната, представляващи най-голама заплаха за населението и околната 

среда. Най-сериозни последствия биха се получили при авария в „Аурубис-МБ“ – 

София, гр. Пирдоп, „Хъс ООД“ – Варна, гр. Девня, „Монбат АД“ – гр. Монтана. 

Характерна за такива аварии обстановка е формирането на следните рискови зони:  

АУРУБИС-МБ София, гр.Пирдоп е най-голямото предприятие на цветната 

металургия в Република България. Основната продукция на „Аурубис България“ АД е 

анодна мед и катодна мед. За нуждите на производствения процес в „АУРУБИС-МБ“ се 
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използват различни по характер опасни токсични вещества и смеси. При авария, биха 

се образували застрашени зони с диаметър (фиг. 1): 

 

 

 

Фиг. 1. Серен триоксид 2 

 

– Зона за първоначална изолация: 2,8 км
2; 

– Зона за последващи защитни действия: 12,5 км
2. 

ХЪС ООД Варна, гр. Девня е предприятие за производство, главно на 

неорганични хлорни продукти, предназначени основно за износ в Турция, Гърция, 

Северна Македония и Сърбия. За нуждите на производствения процес в “ХЪС ООД” се 

използват различни по характер опасни токсични вещества и смеси. Зоните които биха 

се образували при авария са (фиг. 2): 

 

 

 

Фиг. 2. Течен хлор до 15 000т/год. или до 45т/ден 
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– Зона за първоначална изолация: 5,7 км
2
; 

– Зона за последващи защитни действия: повече от 36 км
2
.
 

МОНБАТ АД, гр. Монтана: Основната дейност на МОНБАТ АД е производство и 

търговия с акумулатори и оловно-кисели батерии – стартерни, стационарни с 

телекомуникационно приложение, специални с военно приложение и локомотивни. 

Главните суровини и материали в производствения процес на дружеството са олово и 

оловни сплави, полипропилен, полиетиленов сепаратор и сярна киселина. При евентуална 

авария, биха се образували застрашени зони с диаметър (фиг. 3): 

 

 

 

Фиг. 3. Сярна киселина с отделяне на дим над 200 т. 

 

– Зона за първоначална изолация: 2,8 км
2
; 

– Зона за последващи защитни действия: 12,5 км
2
.
 

 

На територията на Република България е възможно възникването на различни по 

вид бедствия, които могат да предизвикат значителни загуби на човешки и материални 

ресурси и да окажат неблагоприятно влияние на националната сигурност и стабилност 

в региона. За минимизиране на щетите от тях е необходимо бързо съсредоточаване на 

сили и средства на Единната спасителна система (ЕСС) за организиране и извършване 

на евакуация на застрашеното население, предислокация на материалните средства и 

овладяване на последствията от аварията. Основните съставни части на ЕСС са Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР (ГДПБЗН-МВР) 

(която е координатор на ЕСС), областните дирекции на МВР, БЧК и центровете за 

спешна медицинска помощ. При авария с пълно изтичане на опасни вещества с 

отчитане на преобладаващите приземни ветрове се образуват огнища на химическо 

замърсяване. Времето за естествена дегазация в зависимост от метеорологичните 
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условия и условията за съхранение е от 6 – 8 часа до 1 – 2 денонощия. Това налага 

провеждането на голям обем дегазационни мероприятия при провеждането на 

спасителните и спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи (СНАВР). 

Силите и средствата с които разполага ГДПБЗН към МВР срещу изброените до тук 

заплахи основно са съсредоточени в двадесет и осем регионални дирекции пожарна 

безопастност и защита на населението (РДПБЗН) разположени на територията на 

страната (фиг.4). В съответствие с определените от Закона за МВР (ЗМВР) и закона за 

защита при бедствия (ЗЗБ), правомощия ГДПБЗН-МВР извършва: химическа, 

биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни 

вещества и материали, и овладяване на екологични инциденти. 

 

 

 

Фиг. 4. Териториални звена на РДПБЗН на страната 

 

Съгласно „Програма за модернизация и техническа обезпеченост на 

териториалните звена за пожарна безопасност и защита на населението в Република 

България 2012 – 2020 г.“ техниката, предназначена за справяне с подобни 

предизвикателства не може да бъде пълноценно използвана по предназначение, най-

вече поради технически неизправности. Основните технически проблеми на 

автомобилите за пожарогасене са свързани с пожарната им надстройка – повреди в 

гасителната комуникация, неизправни помпи и вакуумни уредби, уморно разрушаване 

на материалите, корозия и разхерметизиране на вместимостите за гасителни вещества. 

Влошеното им техническо състояние е и пряк резултат от липсата на финансови 

средства за изграждане на специализирани бази с квалифицирани кадри за поддръжка и 
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ремонт на специализираните надстройки. Не е решен въпросът и с необходимата 

защитна екипировка. По-голяма част от наличните индивидуални предпазни средства 

не отговарят на изискванията, което не гарантира необходимата степен на защита на 

служителите и създават предпоставки за възникване на трудови злополуки. Може да се 

обобщи, че състоянието на силите и средства с които разполагат териториалните звена 

на ГДПБЗН към МВР е незадоволително. Изброените обстоятелства съпоставени с 

високия риск от промишлени аварии на територията на страната показват, че ресурса на 

ЕСС за справяне с това предизвикателство е недостатъчен. За преодоляване на 

ресурсния дефицит могат да бъдат използвани силите и средствата от Сухопътните 

войски съсредоточени във формирования за овладяване и/или преодоляване на 

последствията от бедствия (ФОППБ). Този „резерв“ от така необходимия в кризисна 

ситуация технически и човешки ресурс ще бъде предоставен в подкрепа на 

териториалните звена на ГДПБЗН-МВР от структурите на Българската армия (БА). 

Въоръжените сили се използват в съответствие с Конституцията, законите на страната 

и спазването на международното право. Те се използват за нарастване на усилията на 

другите министерства и ведомства след изчерпването на възможностите им.  

Взаимодействието между тях се осъществява в рамките на ЕСС под 

ръководството на ГДПБЗН-МВР. Анализа до тук показва, че Регионалните дирекции и 

Районните служби  за ПБЗН към тях не разполагат с достатъчно ресурс основно по 

отношение на, сили и средства (техника, личен състав и техническо въоръжение). По 

тази причина те не биха могли да се справят самостоятелно при овладяването и 

преодоляването на последствията от възникване на голяма промишлена авария. 

Изпълнението на горепосочените приоритети в комбиназия с използването на ФОППБ 

в съвместни действия ще позволи да бъде постигнат баланс между нивото на риска и 

способностите на структурите ангажирани с намаляване на риска от бедствия.  

Направеният анализ на риска от аварии в промишлеността и съпоставката му с 

наличните сили и средства за овладяване и преодоляване на последствията показват, че 

ресурсите за постигане та тази цел не са достатъчни. Представената по горе прогноза на 

възможните събития показва, че тяхното проявление ще доведе до сериозни 

затруднения в експлоатационното функциониране на инфраструктурата в районите на 

бедствия, ще се нарушат жизненоважни системи за управление, работата на 

националното стопанство и условията за живот на населението. 

В изпълнение на Националната програма за защита от бедствия, 

Министерството на отбраната ежегодно разработва свой ведомствен план за защита от 

бедствия. Той включва дейности, свързани с подготовката на органите за управление и 

определените от структурите на министерството групи и военни формирования за 

оказване на помощ на населението при бедствени ситуации. Участието на ФОППБ се 

разрешава въз основа на постъпило искане от съответния държавен орган, съгласно 

„План на МО за защита при бедствия“, „План на БА за оказване на помощ на 
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населението при  бедствия“ и плановете за оказване на помощ на населението при 

бедствия на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. 

Формированията от Българската армия, които се поддържат в готовност за овладяване 

и/или преодоляване на последствията от бедствия, използват щатен личен състав, като 

при необходимост формированията се усилват с необходимите експерти и специална 

техника от други формирования. Те се определят ежегодно със заповед на министъра 

на отбраната на Република България, като се сформират на териториален принцип с 

отчитане на дислокацията на военните формирования и водят специализирана 

подготовка.  

Развръщането на ФОППБ в района на бедствието се извършва на места, 

позволяващи изпълнението на задачите, след съгласуване с областния управител (кмета 

на общината). Техниката и имуществата незабавно се подготвят за използване и 

формированието се привежда в готовност за изпълнение на задачите. При 

необходимост се изгражда полеви лагер за настаняване на личния състав, съгласно 

изискванията на Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република 

България. Конкретните действия на ФОППБ се осъществяват по решение на 

командирите на ФОППБ, след своевременно оценяване на обстановката и 

координиране на действията с останалите участници от ЕСС. При необходимост се 

организира посменна работа на състава, включително и със силите на другите 

участници в операцията. След оценка на текущата обстановка в хода на операцията и 

разрешение по команден ред, командирите на военните формирования осъществяват 

ротиране на целия или част от състава на ФОППБ.  

Основните формирования от състава на Сухопътните войски, натоварени със 

задачата да подготвят и поддържат в готовност формирования за овладяване и/или 

преодоляване на последствията от бедствия при промишлени аварии са 38 батальон за 

ЯХБЗ и Е (с. Мусачево), 59 батальон за ЯХБЗ и Е (гр. Горна Оряховица), ротата за 

Ядрена, химическа и биологическа защита (ЯХБЗ) от състава на 61-ва Стрямска 

механизирана бригада (гр. Казанлък) и ротата за ЯХБЗ от състава на 2-ра Тундженска 

механизирана бригада (гр. Стара Загора). Основа на ФОППБ при промишлени аварии е 

личният състав на щатните военни формирования, усилени с необходимите експерти и 

специална техника, ръководени от щатните им командири. При необходимост може да 

се привличат за участие в операцията допълнително личен състав, техника и специално 

оборудване, след разрешение по команден ред. Основните усилия са насочени към 

своевременно разкриване възникването на аварии свързани с изтичане на токсични 

индустриални материали, провеждане на химическо разузнаване и наблюдение, 

съчетано със своевременно предупреждаване на застрашените военни формирования и 

помощ на населението при ликвидиране на последствията от бедствията. 
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Възможности на ФОППБ (таблици 1 и 2) при химическо разузнаване, 

обеззаразяване на личен състав (ЛС) и материални сридства при промишлени аварии за 

1 час работа: 

 

Таблица 1 

Възможности на ФОППБ 

от в.ф. 42600 (Мусачево) и в.ф. 22790 (Горна Оряховица) 

 

Вид на машината 
Химическо разузнаване Обеззаразяване 

на техниката 

Обеззаразяване 

на л.с. маршрут район 

2 бр. мЯХБР 20 км/час 40 кв.км/час   

5 бр. АРС - 14 – – 30 ед. техника  

1 бр. СЛП-2 (ДКВ-М)   24 ед. техника  

1 бр. ДДА - 3 – – – 125 души 

Всичко: 20 км/час 40 кв.км/час 54 ед. техника 125 души 

 

Таблица 2 

Възможности на ФОППБ 

от в.ф. 54890 (Казанлък) и в.ф. 44200 (Стара Загора) 

 

Вид на машината 
Химическо разузнаване Обеззаразяване 

на техниката 

Обеззаразяване 

на л.с. маршрут район 

2 бр. мЯХБР 20 км/час 40 кв.км/час   

2 бр. АРС-14 - - 12 ед. техника  

1 бр. ДДА-3 - - - 125 човека 

Всичко: 20 км/час 40 кв.км/час 12 ед. техника 125 човека 

 

Възможните задачи, изпълнявани от ФОППБ по ликвидиране на последствията от 

бедствия при промишлени аварии показва, че основна роля при тяхното осъществяване ще 

имат формированията от войските за ЯХБЗ. Формированията за овладяване и/или 

преодоляване на последствията от бедствия при промишлени аварии са в състояние със 

затруднения и повишен риск да изпълняват задачите си по мисия трета „Принос към 

националната сигурност в мирно време“. Това се дължи на недостатъчния бюджет, 

отпускан за отбрана като процент от брутния вътрешен продукт нарастващата 

неокомплектованост с личен състав и лошото състояние на остарялото въоръжение и 

бойна техника. Въпреки предприетите мерки през последните години логистичното 

осигуряване на Сухопътни войски продължава да се сблъсква с редица проблеми. Те са 

свързани най-вече с недостатъчното финансиране, използването на амортизирана техника, 

липсата на резервни части и неритмичното извършване на ремонтни дейности. Всички 

тези проблеми пряко влиаят върху способностите на ФОППБ. Интензивно използваната 

автомобилна техника е на лимита на своя технически ресурс и по нататъшната ѝ 
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експлоатация крие опасност от произшествия. Химическото разузнаването на обекти, 

райони и пътища изисква използването на преносими прибори, специализирани 

транспортни средства и екипировка за защита на кожата и дихателните пътища. 

След направения анализ до тук и съпоставката на оперативните способности на 

ФОППБ с направената оценка на риска създадена от аварии в промишлеността става 

ясно, че съществува ресурсен дефицит, изразяващ се в недостиг на личен състав, 

техника и материални средства. Наличната специална и транспортна техника, както и 

специалните технически средства за разунаване на ФОППБ от гарнизоните Горна 

Оряховица, Казанлък и Стара Загора са към изчерпване на своя ресурс в следствие на 

дългогодишна експлоатация. ФОППБ от гарнизон София, с. Мусачево също е 

оборудвано със стари образци техника, която е в същото състояние. Съвреминните 

прибори за химическо разунаване и анализ не са в състояние да повишат ефективността 

в тяхната работа. Актуалното състояние на ФОППБ както и техните възможности 

съпоставени с вераятната обстановка, показват, че те могат да се справят единственно 

при малки промишлени аварии, докато при големи аварии в промишлеността техните 

действия не биха били достатъчно ефективни. Предизвикателство се явява липсата на 

финансови средства за доокомплектоване на формированията и осигуряване с нови 

образци техника и оборудване. 

В допълнение към направения анализ, може да се формулират следните 

препоръки: 

1. Взаимодействието с ГДПБЗН-МВР и местната администрация в 

организацирането и провеждането на целенасочената и планомерна подготовката по ЯХБЗ, 

изграждане на способности за детекция, условна идентификация и мониторинг на ТИМ, 

както и извършването на продължително обеззаразяване биха повишили значително 

ефективността в действията на ФОППБ при промишлени аварии в района на аварията. 

2. Желателно е да се обърне по-сериозно внимание на оборудването на 

формированията със специална техника и имущества. Освобождаването на армията от 

излишни материални средства позволява да се заделят имущества, подходящи за 

подпомагането на бедстващо население. 

3. Актуалната методика и програма за подготовка на формированията за ЯХБЗ, 

както и придобиването на съвременни технически средства за ЯХБ детекция и 

идентификация са от решаващо значение за организационното изграждане, 

методическото ръководство и технологичното ниво. Те пряко влиаят върху качеството 

на подготовката, което е определящо за способностите на формированието. 

4. Мероприятия които биха довели до подобряване на организацията на ФОППБ 

е организирането и провеждането както по отделно на четирите формирования за 

ЯХБЗ, така и съвместно със съставните части на Единната спасителна система на 

съвместни учения и общи практически занятия. Целта е повишаване нивото на тяхната 

съвместимост и взаимопомощ. 
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5. Териториално-обектовият способ не е подходящ за използване на ФОППБ 

при аварии с отделяне на токсични химически вещества. Необходимо е тези 

формирования да се състоят от щатен личен състав от войските за ЯХБЗ. По този начин 

се улеснява подготовката, поддържането на готовност и привеждането им в действие за 

участие в операции за защита на населението. 

 

––––––––––––– 

Доктрина за сухопътни операции, Издание (А). 2020. 

Доктрина за провеждане на операции, Издание (А). 2018. 

Доктрина за операции в отговор на кризи Издание (А). 2021. 

Доктрина за ядрена, химическа и биологическа защита, Издание (А). 2020. 

Доктрина на въоръжените сили на Република България, Издание (А). 2017. 

Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси – В: 

Държавен вестник бр.10 от 04 февруари 2000 г., ДВ. бр.19 от 5 март 2021 г. 

Закон за защита при бедствия. – В: Държавен вестник бр. 102 от 19 декември 2006 

г., ДВ. бр.60 от 7 юли 2020 г. 

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България. – В: Държавен 

вестник бр. 35 от 12.05.2009 г., бр. 42 от 28.05.2019 г. 

Закон за опазване на околната среда. – В: Държавен вестник бр. 91 от 25 септември 

2002 г., ДВ. бр. 21 от 12 март 2021 г. 

Национален план за защита при бедствия – приет с Решение № 973 на 

Министерския съвет от 29.12.2010 г. 

Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025. София, 2020. 

Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030. София, 2018. 

Програма за модернизация и техническа обезпеченост на териториалните звена за 

пожарна безопасност и защита на населението в Република България – приета с Протокол 

№ 39.12 на Министерския съвет от 17.10.2012, валидна до края на 2020 г. 

План на Българската армия за оказване помощ на населението при бедствия. 

София, МО, 2020. 

План на Сухопътните войски за оказване помощ на населението при бедствия. 

София, МО, 2020. 

Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно 

чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС. 

ATP-3.8.1 (CBRN DEFENCE ON OPERATIONS) VOLUME III 2011 

AJP-3.8 (ALLIED JOINT DOCTRINE FOR CHEMICAL, BIOLOGICAL, 

RADIOLOGICAL, AND NUCLEAR DEFENCE) EDITION B 2018 
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ПОДГОТОВКА ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ В СИСТЕМАТА 

НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

доктор Даниела Балева 

 

 

Анотация: Докладът представя резултатите от изследване на организацията 

на подготовката за реагиране при бедствия в образователната система в Република 

България. Направен е анализ на състоянието й към настоящия момент на базата на 

данни от официалната статистика и проведено анкетно проучване сред учениците и 

учителите в страната. Представена е и нагласата на участниците в образователния 

процес за допълнително обучение в тази насока. 

Ключови думи: обучение, реагиране при бедствия, учители, ученици. 

 

 

В световен мащаб приблизително 175 милиона деца годишно са засегнати от 

бедствия, включително от наводнения, земетресения, суши и екстремно високи 

температури, като в сравнение с възрастните, те търпят повече, по-силни и дългосрочни 

негативни ефекти. Освен физическите травми, децата са изложени на риск от редица 

дългосрочни негативни последици, включително по отношение на тяхното психическо, 

психологическо и образователно развитие. Деца, които са пострадали в резултат от 

бедствия, е по-вероятно да имат проблеми, свързани с тяхното физическо и психично 

здраве, 
 

намаляване на посещаемостта в училище
 

и ученето. Някои изследвания 

потвърждават, че по отношение на малките деца, които са претърпели някакъв вид 

бедствия в рамките на последния месец, се наблюдава нарастване на заболеваемостта с 

от 9 до 18%, а при до 50% от тях се наблюдават различни симптоми на 

посттравматично стресово разстройство, включително проблеми със съня и 

концентрацията, депресия, и др. Хроничните проблеми по отношение на психическото 

здраве на някои децата, засегнати от бедствия са се наблюдавали за периоди с 

продължителност дори до четири години след възникването на бедствието.
1
 (Lai, 2020) 

Като се отчита времето, което децата прекарват в училище, рискът от 

възникване на бедствия именно в този период, целта на настоящото изследване е да се 

анализира организацията на подготовката за реагиране при бедствия в училищата в 

страната. На тази основа е формулирана и работната хипотеза, че с оглед ограничаване 

                                                           
1
 Lai, B. S. Counseling, Developmental & Educational Psychology, Boston College La Greca, A. Ph.D., 

Department of Psychology, University of Miami, Understanding the Impacts of Natural Disasters on Children. 

Child Evidence Brief, N . 8, AUGUST 2020. 
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на негативните последици за живота и здравето на децата при възникване на бедствия е 

необходимо повишаване на подготовката в тази област. 

 

Организация на подготовката за реагиране при бедствия  

в системата на училищното образование 

 

Съгласно разпоредбите на закона за защита при бедствия, обучението за 

начините на поведение и действие при бедствия е право на всяко физическо лице. Това 

обучение е част от превантивната дейност, която цели намаляване на риска от бедствия. 

По отношение на населението като цяло, то е организирано като обучение по желание. 

Като се отчита особената уязвимост на децата при бедствия е необходимо да се 

приеме тезата, че за опазването на техните живот и здраве, подготовката за реагиране 

при бедствия трябва да обхваща представители на различни ключови групи, 

включително на учителите и на част от самите учениците. 

 

Подготовка на учителите за реагиране при бедствия 

 

Кръгът на лицата в образователната система, който следва да преминава 

обучение за защита при бедствия и реда и начина за осъществяване на това обучение не 

са цялостно регламентирани, въпреки наличието на отделни разпоредби в редица 

нормативни и поднормативни актове. 

Съгласно разпоредбите на чл. 219, ал. 2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование педагогическите специалисти имат задължението да опазват 

живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други 

дейности, организирани от институцията. Въпреки това обучението по защита при 

бедствия за тях няма задължителен характер. За всеки период на атестиране всеки 

педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни 

кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията, като обученията по 

защита при бедствия представляват само едни от многото варианти, посредством които 

може да бъде изпълнено задължението за получаване на определения брой кредити. В 

тази връзка към януари 2021 г. в Информационния регистър на одобрените програми за 

повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съществуват 23 

одобрени програми за обучение с насоченост към реагирането при бедствия, пожари 

или други извънредни ситуации (включително терористични актове). Обучението се 

провежда в частично присъствена форма в 18 от тези програми, а останалите изискват 

реално присъствие при провеждането на курсовете.  

Една от възможностите за реализиране на практическата подготовка за 

реагиране при бедствия е използването на националните програми на МОН. 

Периодичността на провеждане на курсове по тези програми, както и броят обхванати 
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от тях лица през годините е променлива. Така например, през 2014 г. в изпълнение на 

Мярка I „Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите 

кадри по приоритетни направления“ от Национална програма Квалификация са 

проведени четиринадесет обучения с участие на 1 365 преподаватели. О тях в областта 

на реакцията при бедствия и инциденти е реализиран единствено курс на тема 

„Превенция на бедствията и авариите“. През 2015 г. се провеждат обучения в същите 

направления, като общия брой участници във всички тринадесет курса по мярката е 

1 949. През 2016, 2017 и 2019 г. в рамките на националните програми „Квалификация“ 

и „Развитие на педагогическите специалисти“ обучения в областта на реакция при 

бедствия не са планирани, а през 2018 г., в рамките на обученията за заместник – 

директори и председатели на координационния съвет по приобщаващо образование е 

проведено обучение на тема: „Планиране и управление процесите по защита на 

педагогическия персонал и учениците при бедствия и кризисни ситуации“. 

Друга възможност за повишаване подготовката на преподавателите за реагиране 

при бедствия е в рамките на провежданите обучения по пожарна безопасност и защита на 

населението, с участието на представители на ГД ПБЗН. По данни на ГД ПБЗН – МВР, 

средно годишно за периода 2015 -2019 г над 25 300 души, работещи в системата на МОН 

са обхванати от обучения по ПБЗН. Ако този брой бъде съотнесен към общия брой 

преподавателски персонал в професионалните и общообразователни училища и 

педагогическия персонал в детските градини в страната през учебната 2019/2020 г. (73 151) 

е видно, че приблизително 34,6% от преподавателите са взели участие в тези обучения. 

По отношение на тематиката на подготовката е необходимо да се обърне 

внимание на това, че при изпълнение на Плана за съвместни действия на МВР и МОН 

през периода 2016/2018 г., при обучението по ПБЗН акцентът е поставен върху 

провеждането на тренировки по евакуация и беседи на такива теми като: 

„Снегонавявания и силни ветрове”, „Действия при земетресение”, „Поведение и 

действие на учениците при радиоактивно замърсяване” и „Поведение и действие на 

учениците при пожар.  

 

Подготовка на учениците за реагиране при бедствия 

 

Освен педагогическите специалисти, Закона за защита при бедствия изисква учени-

ците също да преминават обучение по защита при бедствия. Това обучение е организирано 

както в часа на класа, така и в рамките на другите утвърдени учебни програми.  

Необходимо е да се отчита факта, че цялостната подготовка и обучение на 

учениците, включително по отношение на реагирането при бедствия се извършва в 

съответствие с държавните образователни изисквания и стандарти.  

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка регламенти-

ра изискванията за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен 
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предмет. За всеки от тях, като приложения към наредбата са приети държавни 

образователни изисквания за учебно съдържание. Знанията и уменията за реакция при 

бедствия са застъпени в различни направления. Така, например, съгласно Приложение 8 

(Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет човек и общество) в 

следствие на обучението в областта на гражданското образование в началния етап на 

основното образование (I-IV клас) учениците следва да могат да преценяват опасни за 

живота и здравето ситуации (бедствия, аварии и инциденти) и да знаят към кого да се 

обърнат при нужда. Съгласно изискванията за резултатите от обучението по учебен 

предмет „Родинознание“, децата също така следва да са изградили начални умения за 

опазване на собственото здраве и за справяне в критични ситуации. Съгласно НАРЕДБА 

№ 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование както по време на часа на класа
2
, така и интегрирано чрез изучаването на 

самостоятелен учебен предмет, се провежда обучение, което цели формирането на 

разнообразни компетентности, и включва теми като толерантност и интеркултурен диалог, 

финансова и правна грамотност, военно обучение и защита на родината, безопасност на 

движение по пътищата и др. Наред с тези теми в часа на класа се засягат и въпроси, 

свързани със защитата на населението при бедствия. 

За усвояване на знанията и уменията в тази насока в рамките на часа на класа за 

всеки клас са предвидени определен брой часове, представени в таблица 1. 

 

Таблица 1 

 

Рамкови изисквания при организиране на часа на класа 

 
Клас I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Часове по защита на 

населението при бедствия и 

аварии и катастрофи; оказване 

на първа помощ 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 

 

Проучване на подготовката за реагиране при бедствия  

в системата за училищно образование 

 

В периода юни-юли 2021г. е проведено анкетно проучване сред ученици от V до 

XII клас и учители от различни училища в страната за подготовката им за реагиране 

при бедствия.  

С оглед на практическата невъзможност да се работи със съответната генерална 

съвкупност – респективно всички учители и ученици от всички училища в страната, са 

                                                           
2
 Според Закона за предучилищното и училищното образование часът на класа се използва 

реализирането на разнообразни цели, като последователно развитие на класа, за патриотично възпитание 

и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 
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използвани извадки. Поради това, че за провеждането на изследването в съответното 

училище е необходимо не само разрешение от страна на Министерството на образованието
3
, 

но и на училищното ръководство, както и на родителите на анкетираните непълнолетни 

ученици, за изследване на подготовката на учителите и учениците от системата на 

училищното образование за реагиране при бедствия е използван метода на отзовалите се, т.е. 

лицата, участват доброволно в провеждането му. В тази връзка, от предварително 

изготвения списък с частни, държавни и общински основни и средни училища, гимназии и 

колежи от различни населени места – градове и села от шестте планово икономически 

региона в страната, реално участие в изследването взеха 1105 ученици и 419 учители от 26 

училища. Реализиран е първоначалният замисъл на изследването, то да бъде проведено в 

различни населени места от шестте планови района, включително в столицата, в областни 

градове, малки градове и села. Запазено е и разнообразието от видове училища – държавни, 

общински и частни основни и средни училища, гимназии и колежи. След решение на 

училищните ръководства в 24 от училищата е проведено изследване както сред учителите на 

щат, така и сред учениците, докато в две училища са изследвани единствено учителите. 

Запазена е анонимността на участниците в анкетите. 

 

Изследване на подготовката на учителите за реагиране при бедствия 

 

Данните от анкетното проучване показват, че подготовката на учителите за 

реагиране при бедствия е относително регулярна и всеобхватна. Приблизително 44% от 

анкетираните участват ежегодно в някакъв вид обучение за реагиране при бедствия, а 

други 16,7% са преминали такова в последните три години (фиг. 2). Негативен ефект 

върху способността за реагиране при бедствия на преподавателите в системата за 

училищно обучение може да окаже липсата на подготовка при 18% от респондентите. 

 

 

 

Фиг. 1. Участие на учителите в обучения за реакция при бедствия 

                                                           
3
 Писмо на зместник-министъра на образованието и науката с рег. № 0435-20/01.06.2021 г. 

43,68% 

16,71% 

20,76% 

18,38% 0,48% 

ежегодно в последните три години 
преди повече от три години не са участвали 
без отговор 
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Положителен ефект върху подготовката на учителите несъмнено има фактът, че 

почти всички анкетирани (приблизително 98%) са запознати частично (доколкото е 

свързано с тяхната работа) или изцяло с плана за защита на пребиваващите в 

съответното училище и едва по-малко от 2% не са запознати с произтичащите от него 

дейности (фиг. 3).  

 

 

 

Фиг. 2. Познаване на плана за защита на пребиваващите в училище 

 

Изследване на подготовката на учениците за реагиране при бедствия 

 

Проведеното изследване на учениците показва, че 85 % от анкетираните са 

участвали в някакъв момент от обучението си в училище в обучение за реагиране при 

бедствия. Преобладаващата част от тях са участвали в тренировка по евакуация от 

училищната сграда, а само 3 % от учениците са взели участие в повече от един вид 

тренировка за реагиране при бедствия  (фиг. 3). 

 

 

 

Фиг. 3. Участие в тренировки за реагиране при бедствия 

 

79,95% 

1,43% 

17,90% 0,72% 

да не отчасти (доколкото е свързан с работата им) без отговор 

73% 

8% 

15% 
3% 1% 

тренировка по евакуация от училищната сграда 
друг вид тренировка за реагиране при бедствия 
не са участвали 
тренировка по евакуация и друг вид тренировка  
без отговор 
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Желание за повишаване на подготовката на учениците и учителите 

за реагиране при бедствия 

 

На фона на тези данни следва да се отчете фактът, че значителен процент от 

анкетирани учители (приблизително 59%) биха желали да бъдат допълнително обучени 

за начините за реагиране при бедствия и оказване на първа помощ. Въпреки наличието 

на такъв значим дял от тях, които имат вътрешна мотивация за повишаване подготовка 

си в тази област, не трябва да се пренебрегва и фактът, че 17,43% категорично не биха 

желали да бъдат допълнително обучавани, а други 23,4% не са сигурни (фиг. 4). Това 

показва необходимостта от реализирането на допълнителни мерки за повишаване на 

мотивацията на учителите за участие в обучения и тренировки с оглед повишаване на 

подготовка им за реагиране при бедствия и оказване на първа помощ. 

 

 

 

Фиг. 4. Желание за допълнително обучение за реагиране при бедствия  

и оказване на първа помощ 

 

По отношение на мотивацията на учениците за допълнително обучение за 

реагиране при бедствия следва да се оцени като положителен факта, че от 1 054 

анкетирани по-голямата част изявяват желание да повишат подготовката си в областта 

на реагирането при бедствия и оказването на първа помощ (само 16,5% заявяват, че 

нямат интереси в тази област). Най-голям брой ученици (62,9%) биха желали да 

повишат подготовката си, при условие, че това е включено в учебната им програма. 

Като допълнителна извънкласна дейност в подобни обучения биха участвали 190 души 

(18% от анкетираните). В най-малка степен интерес представлява провеждането на 

обучението като част от лятно училище. Въпреки това е необходимо да се отчете факта, 

че над 6% от анкетираните ученици биха се включили в подобен вид обучение 

(таблица 2). 

58,95% 

17,42% 

23,39% 
0,24% 

да не не могат да преценят без отговор 
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Таблица 2 

 

Нагласи на учениците към обучението за реагиране при бедствия 

и оказване на първа помощ 

 
Желание за повишаване на 

подготовката на 

учениците в областта на 

реагирането при бедствия 

и оказването на първа 

помощ 

Да, под 

формата на 

допълнителна 

извънкласна 

дейност 

Да, 

като част 

от лятно 

училище 

Не 

проявяват 

интерес 

Да, 

при наличие 

на такива 

учебни часове 

Брой ученици 190 64 174 663 

 

Проведеното изследване потвърждава приетата работна хипотеза, че нивото на 

подготовката за реагиране при бедствия в системата на училищното образование е 

необходимо да бъде повишено. 

Анкетното проучване показва  положителната нагласа и желание на значителна 

част от учениците и техните учители за допълнителна подготовката в тази насока.  

 

–––––––––––––– 

Lai, B. S. Counseling, Developmental & Educational Psychology, Boston College La 

Greca, A. Ph.D., Department of Psychology, University of Miami, Understanding the Impacts 

of Natural Disasters on Children. Child Evidence Brief, N 8, AUGUST 2020. 

ГД ПБЗН – МВР, Статистическа информация за 2019 г. 

https://www.mvr.bg/gdpbzn/info-center/справочна-информация/статистика/преглед/статистика/ 

статистическа-информация-за-2019-г (31.08.2020) 

Закон за защита при бедствия, Обн. ДВ бр.102 от 19 декември 2006 г., изм. и 

доп. ДВ. бр. 60 от 7 юли 2020 г. 

Закон за предучилищното и училищното образование. – В: ДВ бр. 79 от 13 

октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ бр. 82 от 18 септември 2020 г. 

Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка. – В: ДВ 

бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм. и доп. ДВ бр. 79 от 8 септември 2020 г. 

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. – В: ДВ бр. 80 от 11 октомври 2016 г., изм. и доп. ДВ 

бр. 80 от 28 септември 2018 г. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ 

С ЛАЗЕРИ 

 

капитан Петър Манолов 

 

Анотация: Безпилотните летателни системи са все по-предпочитани за 

изпълнението на широк спектър от задачи в операции с различна интензивност. Този 

факт в съчетание с непрекъснатото и бързо развитие на технологиите, вграждани 

в БЛА, създава редица нови и сложни проблеми, свързани с осигуряването на защита 

от този тип средства за въздушно нападение. В днешни дни обещаващ, но все още не 

получил широко разпространение, метод е използването на лазерен лъч. Много 

производители са насочели развойната си дейност именно в тази посока, 

класифицирайки лазера като високо перспективен. 

Ключови думи: безпилотен летателен апарат, насочена енергия, твърдотелни 

лазери, лазерни системи. 

 

 

 

Използвайки най-новите научни постижения се премина към внедряването и 

масовото използването на качествено нови, високо ефективни безпилотни летателни 

апарати (БЛА) за решаване на широк спектър от задачи, който в бъдеще ще нараства 

както в качествено така и в количествено отношение. 

Ако традиционните методи за борба с летателни апарати може да се окажат 

неподходящи, прекалено скъпи или неефективни против БЛА, оръжията с насочена 

енергия, притежават потенциал в близкото бъдеще да се превърнат в един от основните 

варианти за борба с БЛА. 

Лазерът представлява оптичен квантов генератор, който генерира мощна 

електромагнитна енергия във видимия диапазон на дължината на вълната, канализиран 

в много тесен и плътен лъч. Именно тези характеристики на лазерното лъчение го 

правят приложимо за противодействие на БЛА. 

От цялото разнообразие от лазери най-подходящи за използване като лазерни 

оръжия, способни да нанесат функционални поражения, са твърдотелните (използващи 

усилваща среда, която е твърда, и се състои от стъкло или материал за кристален 

„субстрат“, към който е добавен „легираща примес“ като неодим, хром, ербий или 

итербий). Много от обикновените легиращи примеси са редки изкопаеми, тъй като 

възбудените състояния на такива йони не са свързани с топлинното трептене на техните 
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кристални решетки, а техните прагове на лазерна генерация могат да бъдат достигнати 

при относително ниски степени на напомпване на лазера (фиг. 1) и химическите с 

дължина на вълната λ = 0,95; 1,15; 1,3, 1,5µm. Тези дължини на вълната са така 

подбрани, че да се осигурят работа на устройствата в диапазоните, в които атмосферата 

е „оптически прозрачна“ за лазерно лъчение (за дължини на вълната под 0,3 µm 

атмосферата е абсолютно непрозрачна). Въпреки всички предприети мерки за работа в 

обхвата на прозрачност на атмосферата, лазерният лъч се разсейва в облаци, мъгла, 

аерозоли и прахови частици. 

 

 

 

Фиг 1. Рубинов твърдотелен лазер с кварцов светлинен генератор 

 

Формираната електромагнитна енергия притежава висока степен на пространствено-

времева кохерентност (т.е. вълна с еднаква дължина и честота), благодарение на което може 

да се получи сигнал с много тесен спектър. Високата степен на пространствена 

съгласуваност позволява използването на прости оптични устройства за концентриране на 

лазерната енергия в много тесен плътен лъч. Тази способност на лазерите позволява 

сравнително малката енергия на изхода на оптичната система, да достигне значително 

разстояние със съхранена енергийна плътност, която е достатъчна за постигане на 

необходимото функционално увреждане. Разбира се, много тесния лъч води след себе си и 

проблема с точното му насочване към целта, поради много малкото напречно сечение, на 

разстояние 20 km. лазерният лъч има сечение в порядъка на 0,2 – 0,8 m
2
. 

Функционалното поражение на БЛА при използване на лазерни системи се 

постига за сметка на един или няколко ефекта върху структурата на БЛА. 

– Повреда на електронни устройства, на първо място приемници на бордово 

оборудване за наблюдение на БЛА от директно действие на силен теснолъчев лазерен лъч; 

– Загряване на градивните елементи на летателния апарат с последващо 

стопяване, запалване или разрушаване; 



351 

– Загряване на корпуса и повишаване на излъчването им в инфрачервения (ИЧ) 

диапазон в интерес на активните средства с ИЧ глави за самонасочване; 

Към настоящия момент функционалното унищожаване на безпилотни летателни 

апарати все още е експериментална технология с добри перспективи за развитие. 

Резултатите от тестовете на първите прототипи обаче позволява да се твърди, че този вид 

оръжие е в състояние да бъде ефективно при противодействие на малки БЛА, в които не са 

предприети мерки за екранировка, и са основен източник на проблеми за 

противовъздушната отбрана. 

Сред основните преимуществата на лазерните системи може да се отбележат 

следните: 

– не са зависими от снабдяване с активни средства (ракети и снаряди), 

доколкото те не се нуждаят от презареждане и могат да работят толкова дълго, колкото 

им се подава енергия; 

– унищожението на БЛА е следствие от насочено лъчение, което не се влияе от 

различен тип смущения и мероприятия, затрудняващи точното насочване на зенитно 

управляемите ракети; 

– отсъства необходимост от провеждане на мероприятия по електромагнитна 

съвместимост и мероприятия по защита от електромагнитни лъчения на работещия с 

лазера персонал; 

– притежават висока избирателност, като могат да се използват срещу БЛА, 

летящи в режим „радиомълчание“ и по автономна програма, денем и нощем, както в 

мирно време, така и при бойни действия, включително в градските райони и в 

промишлени съоръжения. 

Вероятността за поражение на БЛА с лазер Pпор може да бъде определена като се 

използва следната зависимост: 

   Pпор=Pотк Pнас Pуд Pразр ,   (1) 

където: Pоткр е вероятността за откриване на БЛА в интерес на средството за 

противодействие. Откриването може да се проведе с радиолокационно средство или 

оптико електронно средство; 

Pнас – вероятността за успешно насочване на лазерния лъч към БЛА. За 

механична система за проследяване Pнас= 0.8-0.87; 

Pуд – вероятността за задържане на лазерния лъч върху БЛА за 

определен период от време (за БЛА, летящ по права линия с постоянна скорост е Pуд ≈ 

0,9, а за маневриращ БЛА с претоварване g ≥1,7 Pуд  ≤ 0,3); 

Pразр – вероятността за нанасяне на поражение на жизнено важен агрегат 

или елемент от състава на БЛА (стойността на тази вероятност зависи от много 

обстоятелства и има широк диапазон от значения). 

Разбира се тези системи имат и някои недостатъци, от които задължително 

трябва да споменем следните: 
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– ефективността на лазерните оръжия зависи значително от метеорологичните 

условия – ниски облаци, мъгла, валежи, висока атмосферна влажност, водят до силно 

намаляване ефективността на тези средства; 

– лазерът не е ефикасен при нарочното използване на димни средства за защита; 

– изискват много точни данни за пространственото положение на целта; 

– времето за въздействие върху корпуса, необходимо за постигане на физическо 

разрушаване на БЛА е в границите от 0,5 до 15 s – сложна за реализация задача при 

маневриране на целта; 

Не бива да се изключва възможността, с цел осигуряване на защита от лазерно 

лъчение, да се премине към използване на специални материали, притежаващи добри 

отражателни характеристики за изграждане на корпусите на БЛА. 

Натрупаният научно-изследователски опит от първите изпитания на лазерни 

системи през 2009 г. позволяват да се дефинират и основни принципи при 

изграждането на лазерни системи за ПВО: използване на твърдотелни лазери, както и 

изграждането на лазерни системи на модулна основа чрез комбиниране на няколко 

лазерни генератора в един комплекс. 

Разработките на системи с насочено излъчване са многобройни, ограниченият 

обем на доклада, ще наложи по-подробното разглеждането само на някой от тях, а 

именно тези които са на прага на производствените халета, а за някой даже се твърди че 

са подписани договори за производство. 

По време на първите изпитания през 2009 г. на лазерна система Laser Avenger, (фиг. 

2) представена от  Boeing, се проверява смесеното използване на бойни лазери, помагащи 

на традиционните системи на въоръжение да унищожават БЛА с ИЧ сигнатура извън 

техните бойни възможности. По време на изпитанията неразрушаващ, инфрачервен 

твърдотелен лазер е използван за „подгряване“ на малък БЛА с много ниска топлинна 

сигнатура до такова ниво, че да може да го захване и унищожи ракета FIM-92 Stinger. 

 

 

 

Фиг. 2. Laser Avenger, представена от Boeing 
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Компанията Boeing към 2015 г. представя системата Compact Laser Weapon Systems 

(CLWS или CLaWS) (фиг. 3) с мощност 2 kW., предназначена за защита на силите, която 

демонстрира успешна работа по малоразмерни БЛА в автоматичен режим. 

 

 

 

Фиг. 3. Compact Laser Weapon Systems, представена от Boeing 

 

Що се касае до по-активните кинетични системи, швейцарската компания 

Rheinmetall Air Defence и немската Rheinmetall Defence са се обединили за разработване 

на лазерна установка с висока мощност – HPLW (high-power laser weapon), (фиг. 4) 

предназначена първоначално за прехват на неуправляеми ракети, артилерийски 

снаряди и мини, но в перспектива и за борба с БЛА.  

 

 

 

Фиг. 4. High-Power Laser Weapon, представена от Rheinmetall 
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Системата HPLW в типична конфигурация се разполага в дистанционно 

управляем купол, подобен на този, който влиза в състава на Skyshield 35 АHEАD 

(Advanced Heat Efficiency And Destruction), но оборудван с контейнер за лазерен лъч. 

През 2013 г. в Швейцария са проведени демонстративни стрелби на система с 

относително ниска мощност – 5 kW, която успешно e унищожила БЛА. 

 

 
 

Фиг. 5. Лазерни системи на производителя от Rheinmetall 

 

Същата компания през 2015 г. на изложението DSEI-2015 представи 20 kW 

лазерен модул, инсталиран на машина Boxer 8×8. 

През 2019 г. Rheinmetall обяви успешен тест на лазерен боен комплекс с 

мощност 100 kW. Този комплекс включва: източник на енергия с голяма мощност; 

модулен лазерен генератор; контролиран оптичен резонатор, който образува насочения 

лазерен лъч; система за насочване, отговорна за търсене, откриване, разпознаване и 

проследяване на цели. Системата за насочване осигурява 360
0
 разузнаване по азимут и 

270
0
 по ъгъл на място. Лазерният комплекс може да бъде базиран на сухопътни, 

въздушни и морски средства, което се осигурява от модулния ѝ дизайн. Изпитанията, 

проведени през декември 2018 г., са показали добри резултати, което води до възможно 

предстоящо пускане на оръжието в масово производство. БЛА и артилерийски снаряди 

са използвани като цели за тестване на възможностите на оръжието. По този начин 

компанията Rheinmetall последователно разработва лазерни технологии и в резултат на 

това може да се превърне в един от първите производители, предложили на клиентите 

серийно произвеждани бойни лазери с достатъчно висока мощност, фокусирани върху 

решаването на задачи по ПВО, включително за противодействие на БЛА.  

През 2014 г. в Китай са проведени изпитания на лазерна система Dikong Weishi. В 

хода на изпитанията, по информация на китайската информационна агенция Xinhua са 

свалени 30 БЛА и е постигнат 100% резултат. Откриването на целта отнема средно 5 s. 

През 2015 г. германската отбранителна компания MBDA на Парижкото 

въздушно изложение представи лазерна система с мощност 40 kW, която може да свали 

малоразмерни БЛА в радиус от 3 – 5 km. (фиг. 5). 

За подсвет на целта и по-точно насочване на бойния лазер е използван друг 

лазер с ниска мощност. В предишни изпитания компанията MBDA тества лазерна 
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система с мощност 20 kW, която успешно унищожава малоразмерен БЛА на разстояние 

500 m,за 3,4 s. 

 

 

 

Фиг. 5. Лазерни системи на MBDA. 

 

В модернизираната инсталация са използвани 4 лазера с мощност 10 kW. 

Благодарение на модулния принцип могат да се сглобяват още по-мощни агрегати. 

Инженерите на MBDA намират за оптимално да се използват от 4 до 6 лазерни модула 

в инсталацията, което ще позволи системата да е със задоволителни габаритни размери. 

Компанията планира да разработи самоходна лазерна система с променлива мощност 

от 5 до 20 kW. 

През октомври 2018 г., по време на технически изпитания MFIX, част от 

Raytheon, демонстрира работата на лазерна система с малък размер за противодействие 

на тактически БЛА. Лазерът, монтиран на лек автомобил, успешно поразява 12 БЛА за 

кратък период от време на разстояние до 1,4 km.  

Руският комплекс „Рать“, e представен от холдинга „Росэлектроника“, който е 

част от „Ростех“ в рамките на форума „Армия-2020“. Комплексът всъщност е 

специален брониран автомобил, оборудван с устройства за наблюдение и търсене на 

БЛА. Няколко технически решения се използват за откриване и неутрализиране на БЛА 

на противника, в това число и лазерен лъч. Разработчиците твърдят, че новият 

комплекс е в състояние да засече противников БЛА на разстояние 3,5 km. А що се 

отнася до кинетичното въздействие на лазерното лъчение, то осигурява нагряване и 

разрушаване на конструкцията на разстояние повече от 1 km. 

Въпреки наличието на успешно работещи прототипи, сложните технически 

проблеми за оптималното комбиниране на голям брой генератори в единна система с 

висока мощност, правилната синхронизация на отделните лъчи при сближаване на 

всеки към цели на голямо разстояние, както и създаването на ефективна системи за 
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охлаждане, са причина серийното производство на комплекс, който да действа на 

значителни разстояния, да бъде отложено във времето. 

 

––––––––––––– 

Куприянов, А. И., Л. Н. Шустов. Радиоэлектронная борьба. Основы теории. 

Москва: Вузовская книга, 2011. 

Макаренко, С. Противодействие беспилотным летательным  аппаратам. Санкт–

Петербург: Наукоемкие технологии, 2020. 
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СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИ ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА ВВС 

КАТО ГАРАНТ ЗА СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА               

 

подполковник Антон Банков 

 

Анотация: Планирането, организирането и провеждането на подготовката в 

щабовете и формированията от Военновъздушните сили (ВВС) и как Командването 

на ВВС възприема подходите за тяхното реализиране, чрез адекватни и актуални 

решения, винаги е основно предизвикателство пред поколения военнослужещи. 

Военновъздушните сили се развиват в период, изискващ гъвкавост и адаптивност, при 

балансиране на изискванията на стратегическата обстановка с изграждането и 

подготовката на щабовете и формированията. Готовността за провеждане на 

операции за адекватен отговор при разрешаване на кризи от различен характер е 

основен приоритет. Планирането е проактивен процес, система от количествени и 

качествени показатели, разработени и установени от командира на ВВС, където се 

определят темповете, пропорциите и тенденциите на развитие, разпределени във 

времето. Провеждането на подготовката интегрира и синхронизира способностите 

между структурите на БА и останалите министерства и ведомства за 

осъществяване на единен подход за неутрализиране на зараждащи се кризи или 

минимизирането на последиците от тях. 

Ключови думи: планиране, подготовка, подходи при организиране на 

подготовката, предизвикателства пред подготовката на ВВС, кризи. 

 

 

В основата на теориите винаги стоят фундаментални, научнообосновани методи и 

подходи за представяне на определени решения, които следва да бъдат възприети като 

„поуки от практиката“ или „добри практики“. В своя доклад бих искал да започна с една 

такава теория, известна като „Пирамида на Познавателната йерархия“ (фиг. 1). 

Познавателната йерархия се състои от четири различни нива. При събирането и 

трансформирането на информацията, се започва от най-ниското ниво – данните и се 

отива към най-високото – разбирането. Притежавайки разбирането, командирът може 

да подобрява решенията и по-ефективно да регулира действията на своите сили. 

Разбирането за мисията от командира и планиращите органи, предоставя фокуса за 

планиране, както и за вземане на оптимални решения по време на изпълнение. 
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Фиг. 1. Познавателна йерархия 

 

Органите по планирането подпомагат командира в процеса на планиране, 

подготовка, провеждане и оценяване на военните операции и дейности. 

Данни. Накратко, данните са най-ниското ниво – сурови и необработени 

сигнали от средата. Те включват сигнали, открити от сензори или някакъв вид 

обобщени сигнали (от човешки, механични, или електронни източници) или свързани 

между произволни възли в системата. Данните рядко са полезни докато не се обработят, 

за да се получи определено значение, с изключение на бойните данни, които често са 

нетрайни, събрани в боя, притежаващи способността незабавно да бъдат използвани в 

боя или за оценка на ситуацията. Бойната информацията се третира като изключителна 

информация. Събирането ѝ трябва да бъде  максимално насочено към данните, нужни за 

изграждане на обща оперативна картина (Common operational picture – COP). 

Информация. Информацията е следващото ниво на познавателната йерархия и 

се състои от вече преработени данни, които предоставят последващо значение. 

Информацията е полезна за непосредственото приложение с цел избягване на заплахи, 

определяне на мишени или предприемане на други незабавни действия. Тази 

информацията формира основата на общата оперативна картина. 

Познание. Познанието, като третото ниво на информационния поток, представлява  

анализирана информация с цел предоставяне на значение и стойности, относно 

последиците за операцията. Като резултат, разнообразните дози информация се интегрират 

и тълкуват и започват да формират картина на ситуацията. При това ниво, продуктът е 

използваем при вземане на решение и командирът и щабът могат да разпознават връзките 

между събитията в зоната на интереси, да схващат начина, по който врага мисли и да 

предвиди действията му. Познанието често може да бъде представено в COP. 
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Разбиране. Разбирането е най-високото ниво, идва от прилагането на преценка 

към познанието за придобиване на по-дълбоко ниво на осведоменост за вътрешните 

връзки и последиците от ситуацията за бъдещето. Преценката е чисто човешко умение, 

основано на опита, експертизата и интуицията. Щабът може да поддържа командира в 

постигането на разбиране, но най-важното разбиране е това, което командирът постига. 

Когато командирът постига ситуационна осведоменост (Situational awareness – SA), той 

вижда закономерностите на събитията, и предвижда действията, както и последствията 

на неговите и противниковите сили. Несигурността и времето изключват перфектната 

SA. Разбирането не може да бъде представено чрез Общата оперативна картина. То се 

разпространява като намерение на командира, указания или изискванията на командира 

към критичната информацията (CCIRs) 

Трансформиране на информацията. Този процес е основата на Системата за 

командване и управление (СКУ), която трансформира информацията, докато тя се издига 

в йерархичен порядък. Тъй като преработването включва рутинно прилагане на 

процедури, съвременните системи могат да преработват много видове данни по-бързо и 

по-ефективно от хората. В известна степен анализът и преценката разчитат на правилата 

на логиката и умозаключенията, така че съвременните софтуерни инструменти 

подпомагат до известна степен чрез интегрирането на парчетата преработена 

информация. Преценката е  умствена човешка дейност, а не процедурно действие като 

обработката. СКУ не може да свежда преценката до процедури или правила. 

Докато информацията се издига по йерархията – от данни към разбиране – се 

извършва интеграция. Командирът и СКУ съединяват  многочислени бази от данни, за 

да създадат информация, която да бъде анализирана и преценена за формиране на 

познание. Накрая познанието, след изчистване от преценката, става разбиране. Тази 

интеграция включва редуциране на общото количество парчета информация, което 

трябва да бъде разглеждано във всеки момент. Ако интеграцията не се случи, 

командирът би бил засипан от данни и претоварен с объркващи фактори. 

Акцент на доклада е представяне на едни от основните функции на щаба –  

планирането и подготовката. Планирането е смисловото разбиране, когнитивна 

дейност на щатно (функционално) определена група от хора, занимаващи се с тези 

процеси и предоставящи всички възможни варианти на командира за информирано и 

риско-обосновано решение за военните операции. Подготовката изгражда способности 

за повишаване на ефективността на въоръжените сили и на непосредствената 

подготовка преди участие в операции. [1] 

 

1. Планиране на подготовката във ВВС 

 

Република България непрекъснато развива способностите на въоръжените си 

сили в съответствие с промените в средата на сигурност. Изграждането и развитието им 
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се основават на принципите на интеграция, мобилност, достатъчност, приоритетност, 

съвместимост; ефективност, адаптивност, модулност на войсковите единици, единство 

на силите, отчитане на ресурсите, единоначалие и организационна подчиненост, 

приемственост, последователност и прозрачност. [2] 

Отбранителната способност е възможност за изпълнение на действие/действия 

за постигане на определена цел/цели или желан краен резултат при определени 

условия и в съответствие с приети стандарти. Тя е съвкупност от следните 

императивно неделими компоненти: Доктрини, Организация, Обучение, Материални 

средства, Лидерство, Личен състав, Оборудване, Оперативна съвместимост, известен 

още като модела DOTMLPFI. [3] 

Следва да се отбележи, че всеки структурен елемент на системата за отбрана 

може да има повече от една способност и всяка способност може да се предоставя от 

повече от един неин структурен елемент. 

За осигуряване на националната и съюзна сигурност в мирно време и  на приноса 

към системата за колективна сигурност и отбрана, ВВС изграждат и поддържат 

необходимите/определените отбранителни способности. 

На базата на формулираните мисии и произтичащите от тях задачи, с цел 

определяне на необходимите способности на ВС, са разработени и утвърдени сценарии 

за планиране. Националните военни способности са определени съгласно „Каталог на 

способностите на НАТО/2021“, в съответствие с приетите основни области, а именно: 

• Подготовка (Prepare); 

• Стратегическо развръщане (Project); 

• Бойна ефективност (Engage); 

• Поддръжка (Sustain); 

• Командване, управление и комуникации (Command & Control, Consult); 

• Защита и мобилност (Protect); 

• Информационно осигуряване (Inform). 

За поддържането и изграждането на декларираните способности е необходимо 

непрекъснато преосмисляне на националните регламентиращи документи в областта 

(доктрини и приложни документи), с което да се постигне подобряване на качеството и 

количеството подготвени офицери, сержанти и войници. За целта е необходимо да се 

приложат определени подходи/методи за идентифициране на причините за настоящето 

ниво на подготовка на състава. 

Един такъв подход е PDCA-цикълът, който позволява да се формулират теории 

относно това какво трябва да се промени, да се тестват/приложат промените и да се 

провери постигат ли те желаните резултати/стандарти. [4] 
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Фиг. 2. PDCA цикъл 

 

В стъпка Plan (Планиране) се идентифицират проблемните въпроси и 

възможните решение, съставя се ясен и изпълним план, като в него се задават измерими 

критерии за успех. Тези критерии се използват по-късно във стъпка Check (Проверка). 

Дейностите, включени в стъпката на планирането се тестват/прилагат във фаза Do 

(Правя) върху определена група и се изследва предложените промени постигат ли 

очакваните резултати. Резултатите от фазата се обобщават и се използват в следващата 

стъпка – Check. 

В стъпка Check (Проверка) от цикъла се анализират резултатите, като се 

сравняват със дефинираните в стъпка 1 критерии, за да се прецени дали постигат успех. 

Ако не постигат успех, се изпълнява отново стъпка 1. Ако резултатите са добри, се 

изпълнява последната стъпка Act (Прилагане/Коригиране/Имплементиране). 

В последната стъпка Act се внедряват проверените в предходната стъпка 

решения и корекции, като трябва да се отчита, че PDCA-подходът не  е процес с начало 

и край, а цикъл (затворен процес с повтарящи се стъпки). 

Усъвършенстваният краен продукт/резултат/способност е постигнатият 

стандарт/ниво, който трябва постоянно да се следи във времето и да се подобрява. 

За постигането на „дълготраен успех“ и обща приложимост, на планирането като 

щабна функция, е необходим модел с вменени „корективи“, които да насочват дейността в 

правилната посока. При PDCA-цикъла, известен и като цикъл на постоянното подобрение, 

след преминаване на краен брой фази, се извършва последователно повторение на 
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дейностите, но на ново, по-високо ниво на сложност и качество. 

С прилагането на „Цикъла на постоянното подобрение“ се постига подобряване 

на разбирането, ръководството и индивидуалните компетентности чрез: 

– систематично определяне на дейностите, необходими за получаване на 

желания резултат; 

– установяване на ясна отговорност и отчетност за управление на основните 

дейности; 

– измерване, анализ и оценка на постигнатото; 

– установяване на интерфейс между основните дейности вътре и между 

функциите на организацията; 

– измерване, анализ и оценка на постигнатото; 

– фокусиране върху факторите, които подобряват ключовите дейности – 

ресурси, методи и материали; 

– елиминиране на неефективни практики, излишните дейности, възможни 

грешки и състояние на несигурност. 

 

2. Подготовка 

 

Подготовката изисква способности за повишаване на ефективността на 

въоръжените сили и на непосредствената подготовка преди участие в операции, което 

включва: обучение и подготовка, провеждане на учения, планиране на операциите, 

разработване на концепции и доктрини, изучаване на поуки от практиката, 

експериментиране, стандартизация, придобиване, изследователска и развойна дейност, 

провеждане на преговори за статута на многонационалните формирования и 

изграждане на многонационален капацитет. [2] 

Съобразявайки се с теориите в областта и добрите практики, в Командването на 

ВВС са определени следните приоритети за подготовка и основните приоритети за 

развитие на способности по мисиите на Въоръжените сили, степенувани в следния ред: 

Първи приоритет – развитие на способности за адекватен отговор на 

въоръжена агресия. Планиране и провеждане на подготовка на определените 

формирования за участие в национална/съюзна/коалиционна операция на територията 

на страната по мисия „Отбрана“. 

Втори приоритет – изпълнение на съюзни ангажименти към НАТО и такива 

към инициативи на Европейския съюз. Провеждане на подготовка и постигане на пълни 

оперативни способности на участващите от ВВС формирования в декларираните за 

участие експедиционни сили. 

Трети приоритет – принос към националната сигурност в мирно време. 

Провеждане на подготовка на формированията за участие в операции на територията на 

страната за предотвратяване и/или преодоляване на кризи от всякакъв характер. 
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2.1. Индивидуална подготовка във ВВС 

 

Рестрикциите във финансовата квота не позволяват напълно изпълнението на 

изискванията на определените стандарти за подготовка на състава по категории, което 

ограничава подготовката на военнослужещите и компрометират приемствеността 

между поколенията. Наблюдава се тенденция на лавинообразно натрупване на дефицит 

от способности в резултат на загуба на квалификация. 

Това е следствие на неправилното позициониране и градиране на 

индивидуалната подготовка в системата за подготовка на БА и принизяване на 

дейността на планиране и провеждане на подготовка за видовете военни операции, за 

сметка на ежедневната дейност на военнослужещите и подчинените военни 

формирования, както и на основния проблем за БА – непълното и неритмично 

(планово) осигуряване на ресурси. 

Основното предизвикателство е преодоляването на инертността на системата за 

подготовка при въвеждане на нови концептуални и технологични елементи и 

провеждането на подготовка за придобиване и развитие на нови способности. Възможно е 

да възникне конфликт между  необходимото време за развитие на адекватен потенциал от 

способности и динамиката при промените на характера и степента на заплахите, свързани 

със средата на сигурност. Налична е вероятност да се попадне в „капан на времето“ – 

изградените нови способности, вместо адекватни на заплахите, да се окажат 

неактуални/безполезни. 

Решението е въвеждането на идеята за намиране на причинно следствената 

връзка в цикълът Plan-Do-Check-Act, известен още като PDCA-цикъл (Plan, Do, Check, 

Act по Dr. W. Edwards Deming). За постигането на „дълготраен успех“ и обща 

приложимост на подготовката, като е необходим модел с вменени „корективи“, които 

да насочват дейностите в правилната посока. 

План 2026 е факт. Смисловата организация на подготовката (и в частност на 

индивидуалната) води до по-добро познаване на Планиращите за БА сценарии и 

насоченост на планирането и провеждане на целенасочена подготовка за тяхното 

разбиране и възприемане, като елемент на индивидуалните компетентности на 

офицерите и подготовка на щабовете и формированията. 

Отговорът се намира в свързващото звено на PDCA цикъла, а именно Списъка с 

основни задачи по мисията (СОЗМ). СОЗМ (METL) на носителите на способности 

(щабовете и формированията на стратегическо, оперативно и тактическо ниво), които 

осигуряват логическата последователност в процесите на Планиране-Провеждане-

Проверка- Действие на военните операции за които всъщност следва да се подготвяме. 

От процеса на проведения наскоро стратегически преглед вече са налични: 

1. Списък с основни задачи по мисията (СОЗМ - METL) по сценариите на БА 

(Залегнали в Програма 2032 и План 2026). 
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2. Указания на началника на отбраната, които дават насоките и очертават 

приоритети за подготовка за средносрочен период (2022 – 2024). 

3. Програма за подготовката и ученията на ВС, даваща фокуса и общия поглед 

върху подготовката за 3-годишен период. Програмата всяка година се детайлизира с 

годишния план на формированието (командването). Следва тази програма да постига 

условията на подготовката, така че изискванията за сертифицирането на силите да бъдат 

постигнати в пълен обем. 

Така изброените документи изпълват със смисъл и визуализират Системата за 

подготовка, която да е ясно видима и проследима, да съдържа логическа 

последователност на процесите и да има своето разпознаваемо място в БА. 

Основната цел на Системата на подготовка е да „покрие“ „Набора от критерии за 

изпълнение на възможните бойни задачи, изпълнявани от родовете и специални войски“ и 

да „подготви“ щабовете и формированията да изпълняват основните си задачи (от нивото и 

переспективата им) по планиращите (хипотетичните) сценарии на БА. 

 

2.2. Колективна подготовка на щабовете и формированията 

от Военновъздушните сили 

 

Колективната подготовка е обучението на организационните звена да изпълняват 

военни задачи/мисии по определени стандарти. Тя обхваща запознаване с доктрините и 

процедурите и многократно изпълнение на практическите им приложения за 

придобиване и поддържане на тактически и оперативни способности. Колективната 

подготовка обхваща подготовката на щаба, подготовката на формированията и 

съвместната подготовка. 

Актуални въпроси по важни теми, обхващащи голям кръг от дейности и предиз-

викателства, свързани със състоянието на индивидуалните и колективни компетентности на 

офицерите и щабовете, се обсъждат и дискутират по време на конференции, семинари и 

сборове по функционални области. Всички те от своя страна се обединяват от понятието 

„способности“. Предложенията и достигането до решения на основата на обективните 

възможности и как да се използва и доразвие достигнатото ниво на вече придобити 

способности, чрез ефективно и ефикасно разходване на ограничените ресурси (личен състав, 

време, средства и т.н.), с които разполагаме са обект на непрестанни дискусии. 

Изводът които се налага е че нивото на подготовка на щабовете се запазва, но за 

сметка на натоварването на определен кръг хора, произтичащо от голямото текучество 

на състава и на назначаването на нови хора, незапознати с естеството на работа в щаб 

на оперативно ниво. Работата от изнесени работни места, в условията на COVID-19 ни 

постави пред нови предизвикателства за организирането на дейностите от щабовете и 

формированията. 
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3. Провеждане на подготовката 

 

Основна база за развитие – реалистичната отбранителна политика, често е 

асоциирана с финансови рестрикции и постигане на нивото на амбиция с наличните 

отбранителни ресурси. Реалистичната отбранителна политика трябва да осигури 

отбранителен ресурс, с които е реалистично постигането на нивото на амбиция. 

Необходимо е ясно разбиране на ролята на Военновъздушните сили и ясна визия за 

развитие – адекватно ниво на амбиция и приоритети. 

В съвременните и бъдещи операции ВВС трябва да бъдат способни да 

изпълняват широк спектър от задачи в своето оперативно пространство, с висока 

точност както в пространството, така и във времето и при сведени до минимум 

неочаквани и нежелани ефекти. 

В перспектива развитието, респективно подготовката на ВВС, е необходимо да 

позволява интегриране на способности в съюзни или коалиционни операции за 

преодоляване на кризи от всякакъв характер. Военновъздушните сили на Република 

България трябва да бъдат напълно оперативно съвместими, мрежово-обвързани със 

способности, позволяващи използването им в широк спектър от операции. 

Нивото на амбиция на ВВС изразява прехода от сегашното състояние към 

качествено ново състояние в контекста на следните фактори – човешкия и неговата 

подготовка, техниката, инфраструктура, командване и управление, усъвършенстване на 

военното образование и обучение до изграждане на модерни, ефективни и оперативно 

съвместими със съюзниците от НАТО военновъздушни сили, притежаващи следните 

характеристики: 

• надеждно изпълнение на конституционните задължения; 

• адекватни на предизвикателствата, заплахите и рисковете на средата на 

сигурност; 

• надежден и предвидим партньор в колективната система за сигурност и 

отбрана на НАТО. 

 

Изводи 

 

1. Планирането и правилното формулиране на мисията и целите на 

организацията е било и си остава едно от основните предизвикателства пред сектора за 

сигурност. 

2. Развитието и правилното структуриране на Ръководните документи, 

гарантират методично, последователно и устойчиво състояние на сигурността на 

страната. 

3. Въвеждането на научнообосновани методи и подходи в планирането и 
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провеждането на подготовка във ВС, гарантират стабилност и устойчивост в развитието им. 

 

Военновъздушните сили водят подготовка, за да гарантират изпълнението на 

мисиите и задачите, да осигурят функционирането на системата за военна сигурност и 

отбрана на Република България, като участват в развитието на отбранителните 

способности на БА, както и да изпълнят поетите съюзни ангажименти и допринесат за 

гарантирането на националната сигурност в мирно време. 

 

–––––––––––––– 
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ПОДСИГУРЯВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ 

НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ 

 

Ренета Пенчева*
42

 

 

Анотация: Работата на военнослужещите твърде често се характеризира с 

опериране в крайно враждебни обстоятелства и сред поразяващи явления. При 

заемането на такава позиция, те поемат отговорност, засягаща много страни. 

Поради това се изисква неизменна устойчивост на психиката им, която въпреки 

колебанията да възстановява своя баланс. Факторите, влияещи системно на 

психиката са както от основен жизненоважен характер, така и със социален смисъл. 

Въвеждането на войника в нова, враждебна обстановка, далеч от своя дом и 

семейство, следва да бъде обезпечено от предварително разработени когнитивни 

техники за справяне и възстановяване на психичния баланс. Методиките следва да 

подпомогнат военнослужещия в условия на лична криза в бойна обстановка или в 

такава, в която той може да разчита единствено на себе си, поради отдалеченост 

или недоверие в заобикалящата го среда. Изграждането на такива умения и познания 

за когнитивна пластичност у всеки боец е есенцията и следва да бъде поето от 

военните психолози в подготовката на кадрите. Поводите, провокиращи работа с 

постфактум формирани психични състояния в Аз-а, следва да бъдат понижени. Това 

може да бъде изпълнено чрез оптимизиране на усилията в посока предварителна 

подготовка на служещите, с приоритет върху управлението на стреса и 

ситуационните кризи. Информацията може да бъде предоставена чрез използване на 

широк кръг от интереси и нагласи на военния, с цел поднасянето на знания в 

подходяща формулировка. Психологията и нейната база от възможности може да 

предложи различни съчетания от възможности за представяне на знания, така че те 

да съвпаднат с индивидуалните разбирания и да подпомогнат тяхното най-успешно 

усвояване. 

Ключови думи: когнитивна гъвкавост; психологическа устойчивост; 

екстремни ситуации; психологическа подкрепа; обучение; военнослужещ 

 

 

Основно направление на дейността на военнослужещите е отбраната на 

страната. За тази цел войникът следва да притежава стабилно психологическо 

състояние, позволяващо извършването на последващи комплицирани дейности в 

                                                           
*
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368 

условия на екстремалност. „Съгласно тези разбирания, всеки войн поема голяма 

отговорност. Войнската дейност се извършва при необичайни и тежки условия. 

Характерно е изпълнението на задачи в екстремални и свръх екстремални условия. 

Следователно, се изисква сложна психична регулация и голям разход на нервно-

психична енергия. Нужни са високо развити психични и физически качества, от които: 

психическа устойчивост, готовност за риск, решителност, упоритост, вяра в успеха и 

собствените сили, самообладание и самоотверженост.“ (Бораджиева, 2007, с. 130.)  

Асиметричният тип военни действия, компонент на съвременния тип война, са 

основен стресов фактор. Несигурността на бойните действия, възможността за 

нападение по всяко време, от всеки и навсякъде са изпитания за нервната система. 

„Екстремалните ситуации възникват внезапно и неочаквано, най-често те са 

изненадващи, което е предпоставка за поява на деморализация и безредие.“ (Пеев & 

Момчева, 2001, с. 41)  

Действията в непривична и враждебно настроена, подготвена среда допринасят 

за напрежението. Към нея спадат както обстановката от страна на околната среда и 

нейните климатични, географски и метереологични особености, така и на човешкият 

фактор в специфики на сблъсък с ценностните системи, убеждения и философии. 

(Стоянова, 2015).  

Адаптацията в условия на мисии, обхваща елементите на нова обстановка, както 

и на хетерогенно етническо и религиозно обкръжение. Срещата с такива обстоятелства 

подпомага размера на предизвикателството за военнослужещия, от страна на неговата 

психологическа и емоционална стабилност. „Опасността се преработва от човека 

емоционално и интелектуално. Тя е субективно преживяване, зависещо изключително 

от знанията на субекта, неговата психическа закалка, личната му подготвеност и 

възможност да се бори с нея. Влияещи фактори върху поведението на военнослужещи 

са: сблъскване с нова задача, чужда обстановка, промяна в темпа на живот, 

отдалечаване от семейство и близки, неизвестност на утрешния ден, носталгия, 

огромни трагедии и безсилие в някои ситуации.“ (Пеев & Момчева, 2001, с. 41) 

Условията и реда в армията са свързани с нови и предизвикателни задачи, които от своя 

страна често водят до преживяване на обърканост и резултират в усещане за неуспех и 

тревожност. В такава атмосфера е възможно отключването на рисково поведение, 

изразяващо се в затруднения или невъзможност за привикване към повишените 

изисквания към индивида. (Стоянова, 2015) 

След адаптацията в такава среда, реадаптацията, нужна при завръщане към 

нормалните условия на живот сред пределите на семейството и дома на военния, е 

затруднена. Изглежда военнослужещият е в постоянно отсъствие от каквато и да е 

комфортна зона и в почти постоянен сблъсък с множество нови и често неблагоприятни 

среди. Това би означавало, че такава личност е подложена на константен стрес, което 

състояние предразполага към развиването на множество различни личностни и 
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поведенчески изменения и/или психични разстройства – ПТСР, ендогенни психични 

разстройства, психози след продължително травматично действие над психиката на 

личността. „Стресовите фактори са личностно специфични. Всяка психическа криза на 

личността е преди всичко криза на ценностната система. Вероятността да се развият 

психофизиологични разстройства нараства при следните условия: 

– Стресовите реакции са интензивни и продължителни; 

– Личността не може да контролира стресовата ситуация; 

– Стресорите въздействат върху личността непостоянно и неочаквано; 

– Значително променящ се ритъм на труд и чести смени – наряди и дежурства. 

Важна особеност на въздействието на посочените фактори върху психиката на 

бойците е, че те не просто се комбинират и сумират, а се увеличават благодарение на 

принципа на творческата синтеза.“ (Пеев, 2003, с. 190) 

При установяване на емоционални препятствия, свързани с човешките 

преживявания във връзка с раздяла, смъртни опасности, физическа и социална 

изолация, емоционалните стадии могат да бъдат повлияни чрез силата на 

признателността. (Бораджиева, 2007, с. 177) За укрепване благосъстоянието на войника 

признателността трябва да е насочена към него и неговата служба. Тъй като неговата 

характеристика предполага пребиваването в работна, почти семейна, група, важно е 

тази група да чувства същото признание (сънаборници, семейство). По този начин 

колективният дух ще заеме важна позиция на твърда, подкрепителна основа, в 

регулирането на вълненията и провокаторите на лицето. Получаването на социалнa 

подкрепа от правилните източници – правилния човек, правилната група приятели, 

правилната общност – както и отдаването на социална подкрепа от самият войник в 

посока към другите (като хуманитарни мисии), са силно терапевтични източници. 

Важна компонента в подсилването на психическата устойчивост на война е 

овладяване на стреса в началните му стадии, преди достигане физически до 

същинските среда/действия, провокиращи го. Тази процедура може да се изпълнява 

чрез предоставяне на прогнозна информация за предстоящите стресови фактори и 

реакции на организма и психиката, съгласно анализираната и синтезирана информация 

и батерия от познания в областта, притежавани от военния психолог. Подадената 

информация следва да бъде съобразена според нуждите и настройката на колектива, 

тъй като изобилната информация в това отношение би могла да доведе до 

противоположният ефект, в който лицата чувстват пренасищане с информация и липса 

на възможност за контрол над ситуацията. „Човек по-лесно се справя със ситуации, 

когато у него има чувство на познатост; човек запазва самообладание и контрол над 

ситуациите, когато има усещането че това, което възниква, вече го е преживял и 

изстрадал и има натрупан преживелищен опит и стратегии за справяне. Когато човек е 

изпитвал страх и се е научил да споделя и преработва този страх, придобива навици и 

умения за справяне  с екстремални ситуации, което повишава неговата психическа 
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устойчивост и способността му за контрол над собственото си поведение в бойни 

условия. За подпомагане на тези процеси, няколко неща следва да бъдат осъществени: 

– Запознаване с психофизиологическа характеристика на бойното поле и 

изучаване поведението на човек в екстремални ситуации; 

– Овладяване на техники за отпускане и концентрация; 

– Овладяване на техники за преживяване и преработване на страха; придобиване 

на умения и навици за справяне с критични ситуации; 

– Овладяване на техники за възстановяване и релаксация. (Пеев и Момчева, 

2001, с. 95 – 97) 

В лицето на някакъв стресор, механизмът за справяне може да заеме различни 

форми, според преценката на това дали е по-добре стресорът да бъде променен или е 

най-добре да се промени възприятието на лицето към него. Хората варират в 

разнообразието на своите предпочитани стилове за справяне със стреса, но независимо 

от това, всеки стил може да работи по-добре от другия в определени обстоятелства. 

Преминаването към оптимална стратегия за справяне с конкретни явления е когнитивна 

гъвкавост, която следва да бъде подпомогната или изцяло изработена при 

военнослужещия. „Психическата издръжливост се формира в процеса на 

дълговременната психическа подготовка. Тя е развита способност да се понасят 

продължителни големи психофизически натоварвания, без да се понижава 

продуктивността на дейността“ (Бораджиева, 2007, с. 171) Такива умения могат да се 

изградят, чрез обучения, използващи лекции, беседи, дискусии, разкази на очевидци, 

демонстрации, източни техники за владеене на психиката, някои от които: 

 Дълбоко съзнателно дишане – при стрес мускулите се напрягат. Това 

рефлектира и върху органите на дихателната система и дишането. Дишането при 

релаксация и спокойствие е дълбоко и свободно. Методиката използва обратният път за 

постигане на желания ефект, започвайки процедурата от тялото към ума (дишане 

дълбоко и продължително повлиява състоянието на психиката).  

 Сензорна визуализация и ангажиране на сетивата; психологическа или 

трансцедентална медитация – техниките изискват бдителност и концентрация, 

същевременно понижаващи кръвното налягане, както и импулса на симпатиковата част 

на нервната система. 

 Цигун е древна китайска система, която спомага овладяването на енергията в 

тялото, породена от физиката и психиката на индивида. Тя съдържа компилация от 

физически и психически техники, учещи на усвояване и култивиране на енергията. 

 Акупунктура – стимулира освобождаването на големи количества ендогенни 

опиоди в организма с химически структури, наподобяващи опиатите (морфин, хероин). 

С разлика на това, че тези ендогенни съединения биват произведени напълно 

естествено от човешкия организъм след правилната им стимулация. В този смисъл, те 

действат като обезболяващи и редуциращи стреса. 
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 Терапия Найкан и терапия на Морита – спомагащи за възстановяване на 

баланса във възприятието на миналото и обективно приемане на страданието и 

реалността. 

 

Разбира се, психотерапевтичните школи заемат важна роля в овладяването на 

стресови обстоятелства, но също съществуват и други методи за възстановяване на 

психофизичния баланс на дадено лице, в лицето на терапевтични маратони, 

психосинтез, тренинг за себеутвърждаване, интегрирана и иновационна терапия, 

оргонна терапия и др. 

Вербализирането на стресовите преживявания осигурява своеобразна 

възможност за вентилиране на натрупалата се емоционална енергия. Поддаването на 

паниката зависи от психичното и емоционално състояние на Аз-а. В случай че то е 

спокойно, неблагоприятните шансове за критична ситуация намаляват. Спокойствие се 

постига когато усещанията, мислите и чувствата на личния състав се споделят и 

отработват, с цел избягване на натрупването им. 
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Формированията за наблюдение и свръзка (НиС) са вид формирования от ВМС, 

които имат за задача водене на наблюдение на националните морски пространства, 

контрол на корабоплаването и ранно предупреждение за възникнали опасности, за 

морската сигурност на страната. Освен това тези формирования изпълняват и редица 

разнообразни задачи по бойно осигуряване на формированията от ВМС, поради което 

следват организацията на военноморските тактически формирования, докато в същото 

време се намират на сушата, от където извършват своята дейност. Ето защо управлението 

на тези формирования има редица особености в различните етапи на неговото 

осъществяване. 

В икономиката и стопанството, под управление се разбира активен, целенасочен 

процес, на въздействие върху обект или система с цел достигане на предварително 

планиран краен резултат. Управлението е целенасочено въздействие върху дадена 

система или на отделни елементи и връзки в нея, за да може нейното (тяхното) поведение 

(състояние) да се измени в желана посока [3, с. 324]. Според доктрината за морските 

операции (НП-3.1) управление е правомощията, упражнявани от съответния командир, 

върху дейностите на подчинените му структури или други структури, които обикновено 
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не са под негово командване.
1
 Управлението на формированията за НиС обхваща 

дейността на командира по планирането, организирането, ръководството и контрола на 

цялостната дейност на формированията по подготовката и участието им в различни 

операции и бойни дейстивя. 

Командира на формированието НиС носи пълната отговорност за 

своевременното и успешно изпълнение на поставените задачи от подчинените 

подразделения. Той е длъжен по всяко време да знае бойния състав, състоянието и 

бойните възможности на подчинените подразделения, каква задача изпълняват, от 

какво се нуждаят и да им указва на време необходимата помощ. Работата на командира 

(началника) на формированията НиС по тяхното управление започва с планиране на 

действията на формированията в морската операция. Планирането на дейностите в 

операцията започва с получаването на тактическо задание или иницииращ документ от 

типа Предупредителна заповед, Бойна заповед или Бойно разпореждане.
2
 

След получаване на задачата командира (началника) на формированията НиС си 

уяснява получената задача и  оценява обстановката. Уясняването на задачата и 

оценката на обстановката е творческа дейност на командира(начлника) на 

формированието НиС, която той провежда за подготовка на формированието за най-

добро изпълнение на поставените задачи. В резултат на уясняването на задачата и 

оценка на обстановката командира (началника) на формированието определя какви 

мероприятия трябва да се проведат незабавно за подготовка на формированието, за 

предстоящите действия, разчита времето необходимо за работа на него и на 

подчинените му командири, дава указания за започване на подготовка за изпълнение на 

поставените бойни задачи, а след това ако е необходимо отдава съответните заповеди и 

разпореждания на подчинените. Планирането на действията на формированието НиС 

завършва с вземане на решение от командира на формированието. Решението на 

командира на формированието стои в основата на управлението на формированията 

НиС и след като бъде утвърдено командира отдава съответните заповеди до 

подчинените формирования, а ако формированието е с по-нисък ранг утвърденото 

решение на командира има силата на бойна заповед до подчинените командири 

(формирования).
3
 

Етапът на организиране на дейностите на формированията НиС започва веднага 

след уясняване на задачата от командира, с отдаването на първите указания за 

подготовка на подчинените тактически единици за изпълнение на предстоящите задачи 

и продължава с организиране на командването (непосредственото ръководство), 

свръзката и материалното осигуряване на формированието за предстоящите дейности и 

бойни действия, както и организиране на взаимодействието със съседните 

                                                           
1
 Доктрина за морските операции, НП-3.1. София, МО, 2013. 

2
 Ръководство за планиране на операциите, Ч. III „Тактическо ниво“. София, МО, 2013. 

3
 Пак там. 
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формирования НиС и останалите формирования от ВМС. Етапът на организиране 

завършва с проверка на готовността на формированието за изпълнение на поставените 

задачи през време на операцията.  

Ръководството на действията на формированието е следващият етап от 

управлението на формированията НиС и се изразява в непосредствено командване и 

ръководене на всички дейности на формированията по подготовката и изпълнението на 

бойните задачи преди, по време и след края на операцията. Командирът на 

формированието НиС непосредствено ръководи подразделенията, чрез отдаване на 

бойни заповеди, бойни разпореждания, команди и сигнали. Непосредственото 

ръководство на формированията включва в себе си: 

– поддържане на постоянна бойна готовност от формирования НиС; 

– своевременно поставяне на бойни задачи на подчинените командири и 

осъществяване на непрекъснат контрол над действията на формированията; 

– поддържане на непрекъснато взаимодействие на формированието НиС с 

тактическото формирование (отряд, група, дивизион и т.н.), на което осигурява бойните 

действия; 

– постоянно ръководство на всестранното осигуряване на действията на 

формированията НиС. 

Постоянна бойна готовност на формированията НиС се постига с поддържане в 

изправно състояние на цялата радиолокационна техника, въоръжението, свързочните 

средства и транспорта, както и с комплектуването с личен състав и техниката и 

наличието на добра подготовка и висока сглобеност на всички подразделения. 

Своевременното поставяне на бойни задачи и осъществяването на непрекъснат 

контрол над действията на формированията се осигурява чрез постоянно изучаване на 

обстановката и предвиждане възможността за нейното изменение, чрез получаване на 

информация от всички сензори за наблюдение, лично наблюдение от страна на командира 

на формированието и поддържането на постоянна връзка със старшия командир 

(началник). 

Непрекъснатост на взаимодействието се осигурява с твърдо познаване на 

задачите на взаимодействащите формирования и способите за тяхното изпълнение, с 

добре организирано и съгласувано визуално и радиотехническо наблюдение със 

задачите на взаимодействащите (осигуряваните) формирования, с лично общуване 

между командирите на формирования и определяне на единни сигнали за управление и 

оповестяване на формированията. 

Постоянното ръководство на всестранното осигуряване се заключава във 

вземане на мерки за осигуряване и своевременното допопълване на формированието с 

необходимият личен състав и всички необходими материални средства за изпълнение 

на поставените задачи.  
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Следващият етап на управлението е проверка на готовността на формированието 

НиС, за изпълнение на поставените бойни задачи и контрол по изпълнение на 

отдадените заповеди и разпореждания. Контролът се извършва от всички командири за 

осигуряване на готовност от подчинените подразделения за изпълнение на поставените 

пред тях задачи. Той се осъществява през цялото време на организацията на бойните 

действия и през време на провеждане на операцията, при това всички командири, които 

контролират, трябва да имат готовност и да оказват на подчинените формирования 

всестранна помощ за отстраняване на откритите недостатъци.  

Контролът (проверката) на готовността на формированието НиС за изпълнение на 

поставените задачи се извършва като се проверява: знаят ли подчинените командири 

задачата на формированието в касаещия ги обем, подготовка на КП и подчинените им 

формирования за операцията, извършване на технически контрол и проверка на 

изправността на апаратурата, контрол на ориентирането, режима на работа и настройките 

на РЛС (вид на импулса, диапазон на работа, стойности на филтрите, обороти на антената 

– за ПРЛС и т.н.), инженерно оборудване и маскировка на КП и БП, организацията на 

свръзките, непосредствената охрана и отбрана, осигуряването с боеприпаси, ГСМ и други 

материални средства, и познаване на сигналите за управление и оповестяване на 

формированията. 

Непрекъснатият контрол на отдадените команди, заповеди и разпореждания се 

осъществява през цялото време в процеса на управление с цел осигуряване на обратна 

връзка и корекция на дейностите на формированията при необходимост в хода на 

провеждането на съответната операция. Проверка на изпълнението на заповедите и 

разпорежданията, съчетана с практическа помощ е важно задължение на 

командира(началника) на формированието. 

Управлението на формированията НиС трябва да бъде непрекъснато и гъвкаво 

както при организирането на бойните действия, така и в хода на цялата операция. За 

целта командирът на формированието организира няколко пункта за управление 

(основен, запасен, резервен), от които да има устойчива и надеждна свръзка. В 

зависимост от обстановката и поставената задача командирът на формированието може 

да установи КП в района на някои от подчинените формирования или подвижен КП, от 

където да управлява бойните действия на формированието. Командирът на 

формированието е длъжен при преместване на командния пункт да поддържа 

постоянна и устойчива свръзка с подчинените формирования. В случай че при 

преместването не може да има свръзка с формированията той може да предаде 

управлението на свой заместник, или на някой от подчинените командири, който да 

управлява формированието до възстановяване на управлението от КП.  

Следователно от написаното до тук може да се направи извода, че управлението 

на формированията НиС е сложен и непрекъснат процес, който съчетава в себе си 

способите за управление на тактическите формирования от ВМС и особеностите на 
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управлението на малките тактически единици от формированията на Сухопътни 

войски. Този процес се осъществяват по следния алгоритъм: 

 

 

 

Фиг. 1. Алгоритъм на управление на формированията НиС 

 

На базата на този алгоритъм можем да изведем следният примерен ред за работа 

на командира (началника) на формирование НиС след получаване на бойна задача 

(тактическо задание): 

– Уяснява задачата и оценява обстановката; 
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– Ако разполага с време и има възможност, провежда рекогносцировка и 

запознава подчинените командири с районите за изчакване и позициите на подвижните 

сили и средства; 

– Поставя бойни задачи и дава указания на подчинените командири за 

организиране осигуряването на бойните действия (разузнаване, ЯХБЗ, непосредствено 

охранение, отбрана и маскировка), на свръзките, инженерното оборудване на БП и 

техническото осигуряване за правилна и непрекъсната работа на средствата за 

наблюдение; 

– Уточнява реда на взаимодействие с корабното формирование (дивизион, 

тактическа група, единичен кораб), чийто действия ще осигурява; 

– Развръща подвижните сили и средства; 

– Организира непрекъснато управление и командване; 

– Взема мерки за своевременно осигуряване на формированието с необходимите 

материални средства и материални запаси; 

– Проверява готовността за изпълнение на задачите от подчинените 

формирования; 

– Провежда тренировки с подразделенията за изпълнение на поставената задача; 

– Долага за готовност на старшия командир; 

– Непосредствено ръководи изпълнението на задачите от подчинените 

формирования чрез отдаване за заповеди, разпореждания и подаването на команди и 

сигнали; 

– Долага на старшия командир за състоянието на формированията в хода на 

операцията и за степента на изпълнение на задачите; 

– Ръководи свъртането на подвижните средства и възстановяването на 

формированията след края на операцията и привеждането им в постоянна бойна 

готовност и изпълнение на дейностите по ежедневие. 
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СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА МИННА ЗАПЛАХА НА МОРЕ 

И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОТИВОМИННИТЕ СИЛИ 

 

капитан-лейтенант Станислав Георгиев 

 

 

Анотация: В доклада е извършен обзор на съвременните морски мини и 

схващанията за тяхното използване. Анализирани са възможностите за тяхното 

противодействие, като е акцентирано върху използването на нови хидроакустични 

технологии и средства за подводно наблюдение.  

Ключови думи: морски мини, противоминни сили, НАТО. 

 

 

 

Съвременната минна заплаха на море 

 

Схващанията за съвременната минна заплаха стават все по-трудни за 

дефиниране. Налице е значително усъвършенстване в различни направления на 

познатите класове, типове и видове конвенционални мини. Все по-често подобен тип 

оръжия попадат в ръцете на терористи, под формата на импровизирани взривни 

устройства (ИВУ). Същевременно научно-развойната дейност в някои водещи 

технологични центрове по света предлага бъдеща визия за минното оръжие (МО), 

която би променила изцяло разбирането за минната заплаха. 

Оптимизиране на габарити, тегло и форма прави МО все по-удобно за 

съхранение, транспорт и поставяне. Практически е възможно да бъде извършена 

достатъчно скрита постановка включително от всякакъв тип търговски кораби, гумени 

лодки и малки яхти. В допълнение, съвременните мини стават все по-трудно 

откриваеми чрез прилагането на специални композитни материали за покритие на 

корпуса, и изработването им във форма, сливаща се с дъното. 

Значително се разшири периметъра на използване на МО както по отношение на 

дълбочини, така и в посока от бреговата черта. Един от световните лидери за разработване и 

производство на подводни ефектори и дънни морски мини е институтът по „Металознание, 

съоръжения и технологии” с център по хидро- и аеродинамика към Българска академия на 

науките (БАН). Разработките, които предлага институтът, по отношение на морската минна 

война са приложими в диапазон от нулевата изобата до над 200 метра дълбочина. Сред „най-

атрактивните“ модели е морската фрагментирана дънна мина „Starfish“, която е във варианти 

за използване на дълбочини до 10, 40 и 200 метра. Мината е „стелт“ технология, а 
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сработването и на големи дълбочини се основава на използването на реактивен двигател, 

който се задейства след сигнал от датчиците за физични полета. Изплавайки и навлизайки в 

радиуса на поражение детонира безконтактно. На по-малки дълбочини се използва и във 

вариант за изплаване чрез въздушен балон (аербег). [1] 

Най-голям напредък търпи възможността за безконтактно дистанционно 

управление. Предаването на сигнала за управление може да се реализира посредством 

сателитна и/или радио свръзка между станцията за управление и радиохидроакустичен 

буй (РХАБ), на позиция във водата. Последният има възможност за изплаване и 

самопотапяне. Приемането на радиосигнала се осъществява, когато буят е на 

повърхността, а след потапяне посредством хидроантените – предава информация към 

мините. Времето на потапяне и издигане на буя може да бъде препрограмирано 

многократно в процеса на управление. С цел защитеност на свръзката се използват 

криптиращи модули. [8] Чрез дистанционното управление може да се постигне 

допълнителна селекция на целите, посредством оператор, с което се осигурява 

безопасност в преминаването на приятелски плавателни съдове и възпрепятстването 

само транзита на противника или конкретните цели на търговските комуникации. 

Все по-мащабното развитие на безпилотните средства и тяхното приложение във 

всички среди, включително подводна, насочва научно-изследователски центрове по 

света към разработване включително и на мини-дронове. Още през 2017 година, 

Analytic Services (ANSER)
1
, провежда научни изследвания в областта на безпилотните 

автономни средства и тяхното приложение за военни цели. [7] 

Автономното минно заграждение (МЗМ), още наричано „рояк от мини“ 

представлява функционално взаимосвързани, подводни автономни средства, 

разпръснати в даден район. Състои се от групи мини с различно назначение – сензорни, 

за управление, атакуващи, както и  примамки. [5, 10] Действията си координират 

посредством обмен на информация помежду си чрез акустични сигнали. 

Множеството дронове-мини сами формират опозната картина на подводното 

пространство в зоната на действие и взимат решение по прихват и неутрализиране на 

потенциална цел. [6] Автономните морски мини могат да бъдат свързани също и към 

по-широки мрежи с разузнавателни цели, като по този начин се разширява подводната 

ситуационна осведоменост. Информационната интегрираност дава възможност на 

„рояка“ да се премества на база поведението на противника, с което значително се 

увеличава периметъра на действие. 

„Роякът“ може да осъществява масова атака по дадена цел, при това от различни 

посоки.[6, 9] Подобна тактика би изложила на висок риск по-големи кораби, които 

обикновено при детонация на единична мина биха запазили плавучест. 

                                                           
1
 ANSER е един от научно-изследователските центрове на федералното правителство на САЩ. 
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Реализирането на подобен вариант за използване на МО, обаче на този етап 

среща редица предизвикателства пред постигането на желаната автономност. 

Един от факторите „роякът“ да функционира като единица е поддържането на 

комуникация между дроновете, а така също и осъществяването на свръзка с брегова 

и/или корабна станция за поддръжка на автономните средства. 

Изследователските екипи от ANSER провеждат редица опити по отношение на 

прохождане на информацията. Вариантите с използване на позиционирани изплаващи РХАБ 

биха ограничили мобилността на МЗМ, а също правят дроновете уязвими за разкриване и 

неутрализиране. За да се предотврати това, контролни дронове могат да бъдат под вода с 

GPS перископ, издигащ се над повърхността за приемане/предаване с базова станция и 

последващо излъчване на подводнозвукови вълни към елементите на „рояка“. 

Необходимостта от автономно захранване прави работата на този тип мини 

чувствителна откъм факторите време и пространство (периметър на действие). 

Бордовото захранване е необходимо за поддържане на комуникациите, работата на 

задвижващата система и експлоатацията, и обработката на информацията от сензорите. 

Възможно решение с енергийното обезпечаване би било използването на специално 

пригодени за целта кораби, чиято основна роля ще бъде да „презареждат“ всякакъв вид 

автономни морски средства, включително и „минни рояци“. Тези кораби ще могат да се 

използват за цялостна поддръжка на минното поле, което включва зареждане на 

батериите, допълване с нови дронове, както и възможност за товаренето им на борда и 

транспортиране до други райони. Не на последно място присъствието на подобен тип 

кораби в даден район би означавало и наличието на „рояк“ от безпилотно развърнати 

средства, което допълнително би сковало действията на противника.  

 

Настоящи възможности на противоминните сили на НАТО 

 

Способности на минните ловци 

 
Към момента някои от класовете кораби съвместяват както характерните 

възможности на минен ловец, така и способности за миночистене. Част от настоящите 

платформи през годините са модернизирани и преоборудвани миночистачи. Най-

масовият клас е тристранната разработка на Франция, Белгия и Нидерландия – 

Tripartite class. Корабите от този клас в Белгия са известни като клас Flower, в 

Нидерландия като Alkmaar, a във Франция – под името Eridan. Освен в тези страни, в 

НАТО той е на въоръжение още и във ВМС на България и Латвия.  

Конкретно що се отнася до противоминното въоръжение на минните ловци, то 

трябва да бъде разглеждано като система от системи, където интеграцията е 

реализирана на хардуерно, софтуерно и функционално нива. Интегрираната 
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противоминна система (IMCMS – Integrated Minecountermeasure System) е ядрото на 

съвременния ПМК. 

 Интегрирана противоминна система (IMCMS) 

IMCMS позволява реализацията на системни решения от типа „от засичане до 

унищожаване“, като осигурява цялата последователност от необходимите дейности. 

Такава многофункционална интегрирана противоминна система е немската ATLAS 

IMCMS, продукт на едноименната технологична компания ATLAS Electronik. 

Системата обхваща всички аспекти на минната война, включително миночистене, 

минотърсене и минна постановка, като автоматично поддържа функциите по 

командване, управление и комуникации (C
3
 – Command, Control, Communications). В 

допълнение, осигурява също събиране, обработка, анализ и разпространение на 

хидрометеорологични данни за околната среда, както и въздушно наблюдение. Състои 

се от следните подсистеми:     

 оръжейни: подкилни и буксируеми сонари; автонимни подводни средства 

(AUV); дистанционно управляемите средства за минно обезвреждане (MDV – Mine 

Disposal Vehicle); 

 навигационни: различни типове електронни карти (ECDIS – Electronic Chart 

Display Information System) и свързаните към тях спомагателни устройства и системи; 

 C
3
 система;  

 система за автоматично динамично маневриране на кораба; 

 комуникационна система за обмяна на информация с противоминен център на 

брега и други кораби на море. 

C
3
 системата поддържа всички стандартни противоминни операции, като поема 

целия процес на ПМД – от планиране, подготовка (включително екологична оценка), 

изпълнение на задачата и оценка, докладване и документиране. С
3
 позволява 

автоматична оценка на поставените задачи и автоматично генериране на необходимите 

доклади и отчети. Системата разполага с богата база данни със съответната 

информация в подкрепа на процесите по вземане на решения. Възможностите и 

позволяват до три пъти по-бързо откриване и класификация, и до четири пъти по-бърз 

процес при идентифициране и неутрализиране спрямо традиционните способи за 

управление. [4] 

 Хидроакустични станции 

В основата на преимуществата на сонарите от последно поколение е, че се 

произвеждат на базата на тройночестотна широколентова технология
2
, което ги прави 

несравнимо по-ефективни особено срещу съвременните стелт-мини, а също 

демонстрират и значително по-устойчива работа при многообразните условия на 

                                                           
2
 Използват се три широколентови режима. Режим LF осигурява откриване на далечни разстояния, HF 

предлага откриване и класификация с висока резолюция на котвени и дънни стелт-мини, а VHF е много 

висока резолюция, с която се оценяват форма и размери на мините (т.нар. класификация на сянката). 
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морската среда. Многочестотната работа на сонара осигурява увеличен обхват на 

обследване и по-голяма точност на откриване и класификация на мините в сравнение с 

производителността на по-старите сонари. Откриването на дълги разстояния, позволява 

намаляване на потенциалното излагането на екипажа и кораба на опасност, а 

значително повишената резолюция спомага за по-бърза и точна класификация. Сред 

най-добрите разработки, по отношение на подкилните станции, на въоръжение в 

момента са: HMS-12M на ATLAS Elektronik и TSM 2022 Mк3 на френската компания 

Thales Group. От буксируемите сонари с най-голяма ефективност се използва 

последната версия на модел 2093, разработка също на Thales Group. Сонарът е тип 

Variable Depth Sonar (VDS – сонар с променлива дълбочина на използване). 

Компанията първо успешно разви широколентовата технология при един от лидерите в 

световен мащаб – подкилният сонар 2193. Възможностите, които притежава 2093, 

позволяват да се подобри производителността при търсенето на мини с много ниска 

отразителна способност, както и за посрещане на нарастващата съвременна минна 

заплаха в дълбоки води. Версията е монтирана на всички мини ловци в Британския 

Кралски флот от клас Sandown. Модернизация е извършена и на класове кораби във 

флотовете на Турция, Италия и Естония.[2] 

 Дистанционно управляеми подводни средства (ROV) 

Към момента най-съвременните ROV системи, които се използват за 

локализиране, идентифициране и унищожаване на миноподобни обекти, са с 

еднократна употреба и се управляват посредством кабел с оптични влакна от кораба 

или чрез безконтактна хидроакустична връзка. Концепцията за еднократно използване 

на този тип ROV значително редуцира времето за унищожаване на откритите мини. 

Най-успешните продукции в това направление са системите Sea Fox, също продукт на 

Аtlas Еlektronik и ROV Minesniper – на норвежката компания Kongsberg Defense 

Systems. 

Немската система се произвежда в три разновидности (модели C, I и Т). Sea Fox 

C e бойният вариант (с еднократно използване), Sea Fox I е само за идентифициране, 

без бойна глава, а Sea Fox Т е за тренировъчни цели и позволява многократно 

използване. Самият апарат е компактен, лесно преносим, което дава възможност за 

използването му от различни платформи – ПМК, хеликоптер, дори да бъде пренасян с 

гумени лодки. Този вид подводни дронове са високо ефективни за директно 

унищожаване на котвени, дънни, както и плаващи мини. На въоръжение е в ПМС на 

почти всички страни - членки на Алианса.[11] 

 Автономни подводни средства (AUV) 

Ефективността на автономните средства, в най-голяма степен определи насоката 

за развитие на противоминната борба през последните 20 години. Редуцира се времето 

необходимо за претърсване на даден район. AUV позволява откриване и 

класифициране на подводни обекти на значителни дистанции от кораба, като 
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същевременно с това се повишава безопасността за плавателния съд и екипажа. 

Използването на автономните средства позволи бързо завършване на мисията, 

осигуряване на своевременна и точна информация с висока разделителна способност. 

Чрез тези системи се осигурява известна скритост на действията от противника, 

спестяват се сили и средства, необходими за изпълнение на допълнителни задачи. От 

най-използваните AUV на въоръжение в НАТО е моделът REMUS 100.  

 

Способности на миночистачите 

 
Способности за миночистене към момента развиват и поддържат по-малко 

страни, като в голяма си част действащите класове кораби са произведени основно през 

80-те години на миналия век, а някои и по-рано. Най-въоръжени в трално отношение са 

флотовете на страните от Северна Европа – Полша, Финландия, Норвегия. Сред най-

активно използваните в Постоянните противоминни групи на НАТО (SNMCMGs – 

Standing NATO Minecountermeasure Groups) пък са корабите от класовете Musca и 

Sonya, съответно на въоръжение в румънския и българския флотове. 

 Хидроакустични станции 

По отношение на сензорите за подводно наблюдение класовете налични 

миночистачи са основно с оборудване предназначено за отклонение от мини (Mine 

avoidance sonar). Такива са например подкилните ХАС на въоръжение на базовите 

миночистачи Sonya class: МГ-69 – за котвени и МГ-79 – за дънни мини.  

 Tрално въоръжение 

Като най-ефективни и същевременно осигуряващи максимална безопасност за 

кораба и екипажа са немските надводни ROV Seehund, използвани за неконтактно 

тралене. Те могат да симулират акустични и магнитни полета на кораби, посредством 

които задействат мините. Seehund ROV може да се управлява дистанционно, но също 

имат и ръчно управление от екипаж на борда (обикновено двама души) за маневриране 

в пристанищата или при обучение. Дължината им е 25 метра и са с водоизместване 99 

тона. Развиват максимална скорост от 9 – 10 възла. [12] За управлението им се 

използват три кораба минни ловци от клас Frankenthal (проект 332), като всеки кораб 

може да експлоатира до 4 броя ROV. След извършена модернизация на минните ловци 

им е придадена възможност за управление на ROV „Seehund“ чрез интегрирането на 

противоминната система IMCMS. Иначе безпилотните катери се експлоатират от 

наскоро изведените от строя миночистачи от клас Ensdorf (проект 352). Дроновете бяха 

част от системата за неконтактно тралене Troika Plus. [3] 

 

Съвременната минна заплаха и потенциалното бъдещо развитие на морските 

мини правят борбата с тях непредсказуема. За ПМС се очертава театър, който предлага 

трудно предвидими действия на вероятния противник. Към момента с настоящите си 
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способности ПМС в НАТО не са в състояние да отговорят адекватно на всички 

съвременни аспекти на възможната минна заплаха, въпреки че с постепенното 

интегриране на автономни средства през последните години, са налице значително 

подобрени ефективност и ефикасност в използването на силите. 
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СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОЕННОМОРСКАТА 

ПРОФЕСИЯ 

И ЗНАЧЕНИЕТО Ѝ ЗА МОРСКАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА 

 

капитан III ранг Станислава Стефанова 

 

 

Анотация. В доклада е представена рамката, определена от държавните 

изисквания, регламентиращи регулираната професията „офицер за тактическо ниво на 

управление“. Анализирани са възможностите за реализация на пазара на труда, на 

придобилите я лица, както във военната област, така и в цивилната. Изследвано е 

значението на професията и необходимостта от подготвени кадри за работа в 

системата за защита на морския суверенитет на страната. На основата на 

извършените анализи и проучвания са очертани направления и възможности за 

повишаване на атрактивността и конкурентоспособността на тази професия, на 

пазара на труда. 

Ключови думи: Военноморски сили, военноморско образование, офицер от 

ВМС. 

 

 

Въведение 

 

В днешно време пред зрелостниците стои един изключително важен въпрос, 

свързан с пътя, по който трябва да тръгнат и сферата, в която да се реализират. Този 

въпрос е определящ за тяхното бъдеще и може да се твърди, че от неговият отговор 

зависи до голяма степен и как ще се развие животът на младия човек. Ето защо изборът 

на бъдеща професия е с основно значение за индивида. 

Разбира се, при този избор, трябва да се вземат редица обстоятелства и да се 

извърши анализ и оценка на възможните варианти, като се имат в предвид, както 

личните качества на кандидата за определена професия и неговото желание, така и 

възможността за реализиране на пазара на труда, след завършване на съответната 

образователна степен или придобиване на определена квалификация. 

В тази връзка изключително актуално е изказването на бившия заместник 

министър-председател по координация на европейските политики и институционалните 

въпроси и министър на образованието Меглена Кунева на конференция под мотото 

„Учи за да не работиш“, проведена на 7 юни 2016 г. [5] „По-добре да имаш професия, 
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която гарантира сигурна работа, добра заплата и по-добър стандарт на живот, 

отколкото да си безработен с диплома за висше образование…….“ 

Това изказване засяга средното образование, но то важи с пълна сила и за 

висшето образование. 

 

Изложение 

 

Една от сферите с негативно влияние на кризата, преживявана от държавата е 

тази на образованието. Това доведе до прекъсване на връзката между различните 

образователни нива и степени, образователните (научните) учреждения и 

потребителите на определени специалисти. Стремежът към по-добро финансиране, 

нормативната база и слабата обратна връзка позволяват и стимулират повечето висши 

учебни заведения да създават специалности, от които не се нуждае никое ведомство, 

организация, структура или фирма, или предлагането на кадри надвишава многократно 

търсенето. 

В една такава среда, различни организации и институции, занимаващи се с 

изследване на пазара на труда и перспективите за неговото развитие, провеждат 

проучвания и формулират прогнози. Последният доклад на Световния икономически 

форум – „Бъдещето на работните места“ – разглежда тенденциите, оформящи се за 

периода 2018 – 2022 г. в 20 икономики и 12 индустриални сектора. Ето какво трябва да 

се знае, според доклада, за това, което предстои пред пазара на труда. [6] 

Автоматизацията, роботизацията и дигитализацията изглеждат по-

специфично за различните отрасли. Високоскоростният мобилен интернет, 

изкуственият интелект, анализът на големи бази данни и облачната виртуална 

инфраструктура ще бъдат в основата на въвеждането на нови технологии между 2018 и 

2022 г. Повишават се инвестициите в машинно обучение, добавена и виртуална 

реалност. Стационарните роботи вероятно ще бъдат най-широко разпространени през 

2022 г., но различните индустрии имат различни случаи и предпочитания за 

използването им. 

Налице е положителна перспектива за разкриване на работни места, но и 

тенденция за промяна на тяхната същност. До 2022 г. днешните нововъзникващи 

професии се очаква да заемат 27% от работните места в големите фирми в световен 

мащаб, при 16% в момента, докато позициите, които понастоящем са засегнати от 

остаряването на определени технологии, ще намалеят от 31% на 21%. Чисто 

количествено, 75 милиона настоящи позиции могат да станат жертва на промяната в 

начина на разделение на труда между хората, машините и алгоритмите, като 

едновременно с това могат да се появят 133 милиона нови. 

Развиващите се професии включват роли като анализатори на данни, 

разработчици на софтуер и приложения, специалисти по електронна търговия и 
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социални медии – все работни места, които са базирани в голяма степен на 

технологиите и са подобрени от тях. Очаква се обаче да се развиват и ролите, основани 

на типично „човешки“ черти – служители по обслужване клиенти, специалисти по 

продажби и маркетинг, такива, свързани с обучението, развитието и културата, както и 

експерти по организационно развитие и мениджъри по иновациите. 

Разделението на труда между хората, машините и алгоритмите се променя 

бързо. Работодателите очакват значителна промяна в разделението на труда между 

хората, машините и алгоритмите. Понастоящем, средно 71% от общите работни часове 

в отраслите, обхванати от доклада „Бъдещето на труда“, се извършват от хора, в 

сравнение с 29% от машини или алгоритми. 

До 2022 г. се очаква тази средна стойност да се е изместила на 58% от работните 

часове, изпълнявани от хората, при 42% – от машини или алгоритми. Разширяването на 

дела на машините при изпълнението на задачите ще бъде особено изразено във 

вземането на решения, административните процеси и отговорността за търсенето и 

откриването на информация.  

Новите задачи на работното място провокират търсенето на нови умения. 

До 2022 г. уменията, необходими за извършване на присъщите задачи за повечето 

работни места, ще се променят значително. Повишените умения включват аналитично 

мислене и активно обучение, както и експертиза в сфери като технологичен дизайн и 

други форми на подобна компетентност. Опитът в новите технологии обаче е само част 

от уравнението на уменията за 2022 г. Човешките умения като творческо и критично 

мислене, оригиналност и инициативност, убеждаване и преговори също така ще запазят 

и дори увеличат своята стойност, както и вниманието към детайлите, устойчивостта, 

гъвкавостта и разрешаването на сложни проблеми. Емоционалната интелигентност, 

лидерството и социалното влияние, както и ориентацията към услугите, също ще бъдат 

все по-сериозно застъпени в професионалните области. 

На фона на резултатите от този форум силно притеснително звучи оценката на 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). „Липсата на 

кадри е основен задържащ фактор за икономиката, който пречи на растежа, на 

производството, на износа, а т там – на стандарта на живот“. Резултатите от извършена 

анкета, в която участваха над 100 компании – членове на КРИБ, фокусират следните 

проблеми: 

 Висшето и средното образование не са адекватни на нуждите на икономиката; 

 Практическото обучение във висшите и средните училища е недостатъчно; 

 Трудовото законодателство е остаряло, неефективно и пречи на бизнеса при 

наемането на хора. [8] 

В тази реалност и в условията на тези предизвикателства ВВМУ „Никола Йонков 

Вапцаров“ извършва обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ и „магистър“. Тази военноморска институция подготвя кадри както за 
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структури имащи отношение към морския бизнес, така и за нуждите на Военноморските 

сили на Република България. За качеството на обучението може да се съди по изказването на 

професор Нийл Бос – председател на Международната асоциация на морските университети 

пред в. Труд от 13.10.2017 г. „Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ е сред 

най-добрите морски академии в света. Неслучайно то членува в Асоциацията – ние търсим 

най-добрите и най-успешните. ВВМУ се отличава и с друго предимство – едновременно 

обучава кадри за търговския флот и за Военноморските сили“. [7] 

По-нататък в изказването си професор Нийл Бос подчертава, че въпреки 

твърдението на морската индустрия за криза, броят на корабите, а с това и търсенето на 

морски кадри постоянно се увеличава. Според проучване на най-голямата 

международна шипингова организация BIMCO само за танкерния флот не достигат 

16 000 висококвалифицирани офицери. 

За качеството на обучението и значението на моряшката професия може да се 

съди и от изказването на к.д.п. Валентин Енчев, директор на дирекция „Морска 

администрация – Варна“ в интервю за Радио „Фокус“ – Варна. „Хората често отправят 

въпроси към нас, свързани с това как да станат моряци. Всички знаем, че в България е 

трудно, особено за младите хора, и всеки, който търси бъдеще, започва да се ориентира 

към професия, с която да може да подсигури доходи за себе си или семейството си. 

Различни факти показват тенденции за още по-голям недостиг на офицери. Морските 

училища се опитват да увеличат капацитета на прием на морски лица, защото има 

търсене. Ако едно време излизаха 30 навигатора на година, сега излизат 300“, 

коментира Валентин Енчев. „Позитивното е, че нямаме инцидент с български моряк 

или оплаквания от Международната морска организация.“ 

Освен за нуждите на търговския флот, както беше отбелязано, ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“ обучава и кадри за Военноморските сили.  

Основните документи регламентиращи тази дейност са: Закон за отбраната и 

Въоръжените сили на Р България, Закон за висшето образование, правилниците за 

тяхното прилагане, както и Наредба за държавните изисквания за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление 

„Военно дело“ по специалностите от регулираните професии „Офицер за тактическо 

ниво на управление“. 

Обучението на тактическо ниво се осъществява по специалността „Организация и 

управление на военни формирования на тактическо ниво“, със следните специализации: [4] 

 Корабоводене за ВМС; 

 Корабни машини и механизми за ВМС; 

 Военноморски комуникационни и радиотехнически системи; 

 Кибероперации; 

 Военен лекар; 

http://www.naval-acad.bg/education/cadets/navigation-for-navy
http://www.naval-acad.bg/education/cadets/engineers-for-navy
http://www.naval-acad.bg/education/cadets/%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be
http://www.naval-acad.bg/education/cadets/cyberoperations
http://www.naval-acad.bg/education/cadets/military-doctor
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 Военна медицинска сестра. 

То е насочено към интелектуалното, професионалното и нравственото 

изграждане на обучаемите и създаване на лидерски и мениджърски качества, 

необходими за реализацията му като офицер от тактическото ниво на управление. 

Курсантът се формира и изгражда като офицер и се подготвя да командва тактически 

военноморски формирования. Това обучение дава необходимото образование и 

квалификация за заемане на длъжности за офицери с военно звание от „лейтенант“ до 

„капитан-лейтенант“, а с някои условия и до „капитан III ранг“, съгласно 

„Класификатор на длъжностите на военнослужещите в МО, структурите на пряко 

подчинение на МО и БА“. 

Като резултат от обучението си випускникът придобива знания и умения: да 

анализира; да прилага знанията в практическата си дейност; да изпълнява взети от 

компетентни органи решения; да работи в екип; да формулира проблеми, свързани с 

работата; да предлага решения на поставени проблеми; да работи в среда на 

стандартизирани писмени инструкции, правила и процедури; да се адаптира при промяна 

на ситуацията; да работи в международна и мултикултурна среда и изследователски 

умения. [2, 3] 

Цялата тази организация на обучението на военноморски офицери, както и 

крайният продукт – квалифицирани и подготвени кадри за Военноморските сили дава 

основание да се твърди, че професията „Офицер за тактическо ниво на управление“ е 

важна за Българската армия, атрактивна за желаещите млади хора да я практикуват и 

не на последно място с важно значение за изграждане и функциониране на 

отбранителната система на страната. Като доказателство на това твърдение може да 

се посочи фактът, че кандидатите за обучение във ВВМУ се увеличават с всяка 

изминала година. Докато преди 4 – 5 години реална конкуренция почти не 

съществува, днес, въпреки увеличения прием, се забелязва и значително увеличаване 

на конкуренцията. За едно място кандидатстват по 3 – 4 кандидати и в същото време 

заявените места за прием се запълват още на предварителния такъв. Увеличен е и 

общият приемен бал на кандидатите, като абсолютна стойност. 

Усъвършенстване на подготовката на кадрите, следване на съвременните 

тенденции за развитие на средата за реализация на бъдещите офицери, където все по 

бурно навлизат и се развиват иновациите в IT сферата са обстоятелства, които водят 

след себе си необходимост от актуализиране на обучението и създаване на нови 

специализации, които да подготвят бъдещите офицери. Тези, които ще използват 

новите, съвременни технологии, внедрени на новите военноморски платформи и 

системи, в контекста на превъоръжаването на Въоръжените сили. 

В тази връзка от учебната 2019 – 2020 година във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ стартира 

обучение на курсанти в специализация „Кибероперации“. Предвижда се през следващата 

http://www.naval-acad.bg/education/bachelor/military-medic
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учебна година да започне обучение в специализация „Мехатроника“, а на по следващ етап и 

специализация „Интелигентни системи за отбрана“. [1, 3] 

Тези специализации ще осигурят подготовката на офицери, познаващи в детайли 

бойните информационни системи, използваните сензорни мрежи и информационни 

системи на НАТО и ЕС, както и подготовка по приложно програмиране чрез 

използване на програмни езици от високо поколение. Това ще са бъдещите офицери от 

Военноморските сили, способни да управляват съвременни системи и допринасящи за 

гарантирането на морската сигурност на страната. 

 

Заключение 

 

Всяка професия сама по себе си създава някакъв продукт и някакво благо и 

допринася за развитието на държавата. Професията „Офицер за тактическо ниво на 

управление“ също дава своя дял за този просперитет. Също така всяка професия е 

необходимо да се изпълнява отговорно, съвестно и с чувство на дълг към обществото. 

Военноморската професия, като една от всички също дава своя принос, основно 

за сигурността на обществото и защита на морския суверенитет на държавата. 

Обучението и по-късно прилагането и изискват от офицерите да притежават и качества, 

които ги отличават и които не се срещат, в такава степен, в други професии. Това са 

любов, всеотдайност и дълг към родината и собствения народ. Тези качества съчетани с 

висок професионализъм трябва да се прилагат и изпълняват от офицерите по време на 

тяхната служба. Ето защо тази професия е важна и има своето незаменимо място и 

значение за съществуването на всяка държава. 
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РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА МОРСКАТА 

СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА 

 

капитан III ранг Станислава Стефанова 

 

 

Анотация: Политиката за сигурност в морските пространства на НАТО и ЕС 

е част от общата политика за сигурност на тези съюзи. В доклада е представено 

значението на информационната осведоменост и нейното място за изграждане на 

опозната картина на морските пространства, в контекста на гарантиране на 

сигурността. Анализирано е значението на системата за наблюдение и са обобщени 

възможностите за тяхното интегриране и усъвършенстване.  

Ключови думи: морска политика на ЕС и НАТО, наблюдение на морското 

пространство, способности на ВМС 

 

 

 

Увод 

 

Като контактна точка между страните от Близкия изток, Кавказ и Европа, 

Черноморскияй регион се явява гранична зона на различни политически и религиозни 

възгледи. От геостратегическа гледна точка районът на Черно море е разположен на 

кръстопът между Европа, Азия и Близкия изток, което носи изключителен потенциал за 

развитие в търговско-икономическо, инфраструктурно, комуникационно, енергийно и 

др. отношение, но същевременно го прави уязвим по отношение на съвременните 

рискове. Положителното влияние на увеличението на икономическата активност в 

региона е съпътствано от негативния ефект на увеличаване на възможностите за 

нелегална икономическа дейност. Тя се изразява основно в незаконен трафик на хора, 

акцизни стоки и стоки с двойно  използване. [1] 

В последно време ключовото географско и геополитическо място на региона 

излезе на преден план с нарастващото значение на фактори в световната и регионална 

политика като кризата в Украйна, военните действия в Сирия, Афганистан, Ирак и др. 

инфраструктурните проекти и енергийната сигурност. 

Членството на Република България в Северноатлантическия пакт и Европейския 

съюз е тясно обвързано с поемане на определени задължения и отговорности по 

отношение на общата сигурност. Черноморската ни граница като част от източната 

граница на НАТО и Европейския съюз е зона за отговорност и това поражда 
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необходимостта от изграждане на надеждна система за наблюдение и контрол на 

корабоплаването, която да осигури безопасни коридори за преминаване на търговските 

съдове и да гарантира висока степен на защита от  враждебни действия на трети страни 

и незаконни действия на терористични елементи и организации от сферата на 

организираната престъпност. [8] 

 

Изложение 

 

В морските стратегии на Алианса и ЕС съществуват две основни концепции, 

които неминуемо ще се доразвиват и в бъдеще. Това са Концепцията за операции за 

морска сигурност  и Концепцията за морска ситуационна осведоменост. Във всяка от 

тези концепции е отделено място за ролята и значението на информационната 

осведоменост както за провеждане на морски операции, така и за сигурността в 

морските пространства. 

Концепцията за операции за морска сигурност предоставя необходимото 

оперативно ръководство за провеждане и поддръжка на операциите за морска 

сигурност. По същество морската сигурност е постоянно състояние в морската среда, 

където се прилагат законите на международното и национално право, осигурена е 

свободата на корабоплаването и е  гарантирана безопасността на гражданите, 

плавателните съдове, инфраструктурата и разработването на морските ресурси. Същата 

поставя основите за военната активност, която Алианса може да предприеме и 

допринесе за поддържане на сигурна и безопасна морска среда. Това става чрез 

реализиране на свобода на корабоплаването и защита на съюзните интереси като 

всички тези дейности се реализират при спазване на легитимност и законност на 

провеждането им. [6] 

Морската сигурност съчетава усилията на граждански и военни институции с 

цел използване на морските пространства съгласно общоприетите закони и 

възпрепятстваща незаконни действия като: тероризъм, разпространение на оръжия за 

масово поразяване, пиратство, нелегална имиграция, трафик на наркотици в световния 

океан и териториалните морета. 

Съвременните предизвикателства пред морската сигурност излизат извън 

тясното разбиране за отбрана в сценария на междудържавен конфликт. Те са много по-

многообразни, комплексни, непредсказуеми и взаимосвързани. 

Основните заплахи за морската сигурност за Европейския съюз са 

категоризирани в следните основни групи: 

 нарастване на терористичната дейност по море в целия свят, която директно 

застрашава гражданските и военни кораби на ЕС, пристанищните съоръжения и 

енергийните инсталации и използва морето за атаки и проникване в наземни цели; 
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 наличие на организирани престъпни мрежи, които се занимават с незаконна 

дейност по море, като например контрабанда, трафик на хора, незаконна имиграция, 

трафик на наркотици и оръжие, включително трафик на малки оръжия, леки 

въоръжения и компоненти за оръжия за масово унищожение (ОМУ); 

 продължаване на замразените конфликти в различни морски райони, като 

например Южен Кавказ, Югоизточното Средиземноморие или Японско море, е един от 

основните източници на нестабилност по света, който застрашава транспортните и 

енергийни пътища, стимулира търговията с оръжия и улеснява дейността на 

недържавните субекти като престъпни мрежи и терористични групи; 

 пиратството по протежение на източната и западната африканската брегова 

ивица. Пиратските нападения под формата на въоръжен грабеж, отвличане на кораби и 

екипажи и изнудване за пари сериозно възпрепятстват свободата на корабоплаването в 

тези морета, поради което представляват значителна заплаха за международната 

търговия и морската сигурност;  

 незаконната миграция е вероятно да продължи да оказва натиск върху 

морските граници на ЕС, особено с оглед на политическите и икономическите събития 

в южните съседни държави и перспективата за продължаваща нестабилност в Северна 

Африка, Сахел, Африканския рог и Африка на юг от Сахара; 

 бедствия като нефтени разливи и други инциденти, водещи до замърсяване на 

околната среда, изхвърляне на токсични отпадъци и незаконно зареждане с гориво;  

 заплаха за морския транзит в някои от най-важните водни пътища, които 

осигуряват глобалните енергийни доставки, разположени в най-нестабилните морски 

зони, като Суецкия канал, Ормузкия проток и Малакския проток. [7, 8] 

Концепцията за морската ситуационна осведоменост се отнася до способността на 

всички морски държави и заинтересовани недържавни институции за участие в създаване 

на една опозната картина на морските пространства, достигане на обща опозната картина 

на морската обстановка и осигуряване на необходимото информационно превъзходство в 

морските операции. Чрез нея се постига постоянна актуална картина на морската 

обстановка, особено в националните морски пространства и увеличаване ефективността 

при планиране и провеждане на операциите на море. Концепцията е основно средство за 

постигане на успешен краен резултат на всяка една морска операция в пълния спектър от 

мироопазващи до широкомащабни операции с висока интензивност, с постигане на 

информационно превъзходство на базата на изградени способности на НАТО за обмен на 

информация. 

В съответствие с анализа, извършен до тук, е нужно да се отбележи, че всяка 

държава трябва да притежава способности ефективно наблюдение на морските си 

пространства и осъществяване на контрол на корабоплаването в тях. Тези способности се 
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реализират от различни структури и включват изпълнение на различни дейности от 

субектите. 

 

Способност за ефективно наблюдение на морските пространства 

 

Това е една от ключовите способности, осигуряващи информация за това, какво 

се случва в морските пространства на страната. През последните години способностите 

на Военноморските сили в тази насока значително се повишиха, като се отчита и факта, 

че морската граница на страната се явява и граница на ЕС. Също така тази способност 

ще придобива все по-голяма важност, предвид тенденциите в НАТО и ЕС за 

изграждане на обща оперативна картина на обстановката, от която опознатата картина 

на морската обстановка ще бъде неделима част. Необходимо е да се обработва все по-

голямо количество информация, обменяща се в почти реално време, в многонационална 

среда, с цел осигуряване на необходимите данни за вземане на решение от 

командването за използване на силите.[1, 9] 

 

Способност за контрол на корабоплаването 

 

Интензивността на търговското корабоплаване непрекъснато нараства поради 

ниската себестойност на този вид транспорт. Затова осигуряването на безопасност и 

сигурност на морските търговски комуникации продължава да бъде от първостепенно 

значение. Осъществяването на контрол върху корабоплаването в глобален мащаб и в 

частност в Черно море, с цел предотвратяване на нелегален трафик на оръжия, хора, 

наркотици и стоки с двойна употреба се осъществява все по-трудно със 

съществуващите към момента средства и способности на Военноморските сили. 

За своевременната подготовка на структурите и ефективното противодействие 

на съвременните заплахите е необходимо да се изгради и поддържа единна опозната 

картина на морските пространства, която да дава информационна осведоменост за 

субектите, в нея и дейностите, които извършват. Също така държавните структури, 

имащи отношение към сигурността на морските граници е необходимо да притежават и 

способности, които да им дадат възможност за ефективно противодействие. 

Както беше подчертано способността за ефективно наблюдение на морските 

пространства е една от ключовите способности, осигуряващи информация за това, 

какво се случва в морските пространства на страната. 

Към момента наблюдение на морското пространство и добиване на  информация 

за обстановката на море може да се осъществи от няколко системи за наблюдение и 

предоставяне на информация, които функционират независимо една от друга. Това са: 
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 брегова радиолокационна система ЕКРАН. Тя създава единна картина на 

обстановката на море и я предоставя в Оперативен център за морски суверенитет и във 

Военен команден център; 

 системата на НАТО за сигурност и безопасност на корабоплаването MSSIS; 

 системата на НАТО V-RMTC за контрол на морския трафик; 

 системата VTMIS от състава на Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура“. 

От 2011 г. Европейският съюз е стартирал проект за изграждане на мрежа за 

морско наблюдение “MARSUR”. Целта е да се обединят възможностите на съюзниците, 

притежаващи морски граници и да се създаде опозната картина на морската обстановка 

в европейските морски пространства. От 2012 г. Р България е част от този проект. 

 

Брегова система за наблюдение във ВМС 

 

Брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на 

морската граница „ЕКРАН“ е съвременна, напълно автоматизирана система за 

добиване на информация за надводното, подводното и въздушното пространство и 

функционира като интегрална част от системата на НАТО за командване и управление 

– MCCIS.  

Бреговата система за наблюдение на ВМС ЕКРАН е предназначена за създаване 

на единна картина на обстановката на море в Оперативен център за морски суверенитет 

и във Военен команден център. 

Оперативната архитектура на система ЕКРАН е следната: 

 Оперативен център за морски суверенитет (ОЦМС); 

 два регионални центъра за контрол на корабоплаването (РЦКК); 

 брегови постове за радиотехническо наблюдение; 

 интегрирана комуникационна среда. [2, 3] 

Системата е информационно ориентирана, т.е изградена е като мрежа от 

сензори, сървъри и комуникационно оборудване, чиято основна цел е събиране на 

информация за корабния трафик, автоматичен пренос и обработка  на тези данни в 

реално време, изобразяването им в ОЦМС върху електронна карта, както и 

разпространението на така формираната опозната картина на надводната морска 

обстановка до всички потребители на системата. Същевременно в ОЦМС се поддържа 

постоянен автоматизиран обмен на информация с външни системи, като системата 

VTMIS от състава на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, 

системата на НАТО за сигурност и безопасност на корабоплаването MSSIS, както и 

системата V-RMTC за контрол на морския трафик на ВМС на Италия. 



398 

Системата ЕКРАН е осигурена с две сървърни ядра – основно в ОЦМС и 

резервно в РЦКК Бургас, като основната цел е осигуряване непрекъснатата работа на 

системата при повреда или профилактика на сървърните ядра.  

Освен централизирано управление на сензорите, софтуерът на системата 

позволява и управление на електронна географска карта, включително създаването на 

т.нар. област от интерес AOI (Area of Interest) и изобразяване на картина в картина – 

например при необходимост от едновременно наблюдение на определена конкретна 

област и цялата обща картина на едно работно място. 

Работните станции са два вида – такива, които са предназначени за наблюдение 

на корабния трафик и такива за управление на радиосредствата. Всички работни 

станции за наблюдение на корабния трафик са оборудвани с 3 дисплея, за да се осигури 

възможност за едновременно наблюдение, както на общата обстановка и на район с 

повишен интерес, така и на изображение от избрана видеокамера. Чрез софтуерът се 

изобразява текущата обстановка на всички работни места с което се постига единно 

разбиране за обстановката на море в реално време. Контролът и управлението на 

всички сензори може да се извършва от работните места, в зависимост от правата за 

достъп до ресурсите на системата. На фиг. 1 са показани практическите далечини на 

откриване на малки, средни и големи морски обекти: 

 

 

 

 

 

Приемниците AIS поддържат и двата режима за автоматизирана идентификация 

на кораби от различни класове. Предоставят статична и динамична информация за 

корабите като име, IMO и MMSI номера, навигационно състояние, дестинация и 

очаквано време на пристигане в пристанище, тип на товара и др. Също така поддържат 

способности за получаване на текстови съобщения от корабите оборудвани с AIS 

транспондери, а далечината на наблюдение може да достигне до 180 морски мили, тъй 

като AIS средствата работят на принципа на ретранслацията. 

Фиг. 1. Далечини на откриване на системата ЕКРАН 

Малки обекти Средни обекти Големи обекти 
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Подсистемата за оптико-електронно наблюдение осигурява воденето на 

визуално наблюдение. Използват се 2 типа TV/IR камери – FLIR и COHU. Както всеки 

друг сензор от системата и камерите могат да бъдат управлявани дистанционно. Чрез 

инсталираните FLIR TV/IR камери могат да се наблюдават обекти в пълна тъмнина, 

прах и лека мъгла, както и да се проследяват автоматично обекти с размерите на човек 

на дистанция до 1.8 мили, при активен ъгъл на наблюдение от 20. [3, 4] 

 

Морска информационна система за сигурност и безопасност на корабоплаването 

(MSSIS) 

 

Системата е разработена от Министерство на транспорта на САЩ с цел 

подпомагане сигурността и безопасността на корабоплаване и морските им пространства. 

Впоследствие системата се предоставя за ползване от НАТО, а отскоро границите ѝ 

преминаха тези на НАТО. Към момента над 70 страни от цял свят дават своя принос към 

изграждането на глобална морска картина. Информацията за корабоплаването се обменя 

автоматично, в реално време, посредством Интернет, като същата се предоставя от 

системите за автоматизирана идентификация на корабите. Участници в системата могат да 

са както брегови платформи, така и морски и въздушни платформи. ВМС участват в 

инициативата на НАТО с 4 брегови AIS приемници, които предават ежедневно 

информация за корабоплаването в прилежащите ни води. [7] 

 

Виртуален регионален център за морския трафик 

 

ВМС активно участва в регионалната инициативата на Италианските ВМС – 

Виртуален регионален център за морския трафик и Трансрегионална морска мрежа V-

RMTC&T-RMN. Решение за създаването на виртуалния регионален център за морски 

трафик е взето на 5-тия симпозиум на Командващите на ВМС от средиземноморските и 

черноморските страни (Sea Power Symposium) проведен през 2004 г. Република 

България реално се присъединява към инициативата с Решение, прието на заседание на 

Министерския съвет от 2007 г. Към момента в тази инициатива членуват 18 страни 

участнички и 17 страни наблюдателки от целия свят. Целта на Виртуалния регионален 

център за морския трафик, развърнат в гр. Рим, Италия е обмен на некласифицирана 

информация за корабния трафик в средиземноморския и черноморски регион за 

създаване на опозната картина на търговския морски трафик, а след създаването на 

Трансрегионалната морска мрежа – и за райони в Индийския и Атлантическия океан. 

Информацията за движението на корабите (предимно AIS данни) е близка до реалната 

и се обменя по Интернет, посредством използването на специализиран софтуер, 

разработен от Италианските ВМС и разпространен до всички държави участници. 
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Мрежа за морско наблюдение – MARSUR 

 

Проектът на Европейския съюз „Мрежа за морско наблюдение – MARSUR“ 

стартира на 15 декември 2011 г. с подписването на Техническо споразумение за 

изпълнение на проекта от 15 страни, членки на ЕС, които имат морска граница. Целта 

му е да се намери начин, по който да се създаде опозната картина на морската 

обстановка в европейските морски пространства, която да е в помощ на командирите за 

изпълнението на поставените мисии и задачи и като се използва 

вътрешноведомственото взаимодействие. Същият е интегрална част от интегрираната 

морска политика на ЕС и инициативата за създаване на обща среда за обмен и 

споделяне на информация (Common Information sharing Environment - CISE). През 

октомври 2012 г. е взето решение ВМС на Република България да се присъедини към 

инициативата на ЕС и агенцията за отбрана на ЕС (EDA) за създаване на европейска 

мрежа за морско наблюдение (MARSUR). [10] 

Мрежата за морско наблюдение – MARSUR има два етапа на развитие. Първият 

– MARSUR опитна фаза – се разделя на две: ниво основно, където обменът на 

информация не е автоматизиран, а се състои в обмен на доклади посредством телефон, 

факс и e-mail; ниво напреднало, при което обмена на информация е полу-

автоматизиран, т.е. разработен е специализиран софтуер, който улеснява обмена на 

информацията. 

Вторият етап – така нареченият MARSUR развитие – е в процес на разработване 

и цели създаването на подходящ интерфейс и защита на комуникацията между 

страните, участници в инициативата за защитен обмен на информацията. Етапът 

предвижда след завършването му да може да се обменя класифицирана информация за 

корабоплаването. 

Дейността на тези системи е свързана с контрол и управление на 

корабоплаването, мониторинг на морските пространства и надеждно опознаване на 

всички обекти в него, като източник на информация за състоянието на средата и 

възможност за анализ и оценка, изпреварващо противодействие и защита на 

суверенните права на собствениците и потребителите на морски услуги. 

 

Изводи 

 

Съвременната среда за сигурност предполага увеличаване на възможните 

рискове и заплахи пред НАТО и ЕС в обхвата на морските им пространства. Това 

налага необходимост от приемане на политики, стратегии и концепции от съюзниците, 

както и изграждане на структури, способни да отговорят на възможните 

предизвикателства. 
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Концепцията за операции за морска сигурност на НАТО и Концепцията за 

морска ситуационна осведоменост на ЕС имат за цел дa предоставят необходимото 

оперативно взаимодействие между страните за изграждане и поддържане на единна, 

опозната картинна за информационна осведоменост. 

Като пълноправен член на Алианса и ЕС Република България има ангажименти 

и изпълнява задачи за гарантиране границите на съюза, териториалната цялост и 

суверенитет на държавата. За тази цел е необходимо активно взаимодействие между 

държавните структури, обмен на информация и съгласувани действия за изграждане на 

морската ситуационна осведоменост. 
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ОПЕРАЦИИ ПО ОТКРИВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА „ИСТОРИЧЕСКИ 

МИНИ И БОЕПРИПАСИ“ 

 

капитан-лейтенант Светослав Андонов 

 

 

Анотация: В доклада е представена опасността от „исторически мини и 

боеприпаси“ за корабоплаването и дейностите, провеждани в крайбрежните зони. 

Извършен е исторически обзор на тяхната постановка и характеристики. 

Анализирани са процесът по тяхното откриване и унищожаване, осъществяван във 

водещи европейски морски държави. Като резултат от изследването е формулирано 

значението за подготовката на противоминните сили и екипажите. 

Ключови думи: „исторически мини“, противоминни сили, сигурност на 

корабоплаването. 

 

 

Морските мини се характеризират със сковаващия ефект и изненадващото 

действие върху корабоплаването на противника. Поставена на позиция, мината има 

разрушаващо действие върху плавателни средства, дори и много дълъг период след 

извършената постановка. От създаването на минното оръжие до наши дни почти не е 

имало въоръжен конфликт на море, без да бъде използвано минно оръжие. След 

приключване на военните действия страните са задължавани да прочистят 

прилежащите им акватории от морски мини, за да осигурят безопасност на 

корабоплаването. Въпреки проведените следвоенни миночистения, част от тези мини 

остават под морското равнище и продължават да бъдат опасни за корабоплаването. С 

разрастването на морския трафик, развитието на морската инфраструктура и 

разширените проучвания на морското дъно за ресурси, вероятността за „среща“ с мини, 

останали от отминали войни се увеличава. Такава „среща“ може да бъде трагична. 

Поради тази причина се налага извършването на операции по откриване и 

унищожаване на „исторически мини“. 

Операциите по откриване и унищожаване на „исторически“ морски мини и 

боеприпаси са обособени като отделен вид противоминна операция, нареченa HOD OPS 

(Historical Ordnance Disposal Operations). Целта на този вид операция е минимизиране 

риска за световното търговско корабоплаване и за морския бизнес от морските мини, 

останали след войните. При провеждането на такъв вид операция, противоминните 

сили на НАТО извършват обследване на определен район, в който се предполага или 

има доказателство, че е извършена минна постановка. Целта е да бъдат открити нови 
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„исторически мини“ или потвърждаване на стари, вече известни минни постановки. 

Самата операция е разделена на две части – първата е откриване, класифициране и 

идентифициране на морска мина. Унищожаването на открити „исторически мини“ е 

втората част от HOD OPS.  

За неутрализирането на откритите мини има специфични процедури и се 

различават в зависимост от това в териториалните води на коя страна се намират и до 

какви обекти се намират откритие мини. Преди да бъде унищожена, откритата 

„историческа мина“ се обследва внимателно и се определя нейният вид, след което се 

докладва на местните власти и се преминава към унищожение.  

Процедурите по унищожаване на откритата мина не са строго регламентирани, а 

зависят от законите на държавата, в която се провежда операцията. Задължително е 

преди провеждането на операция по унищожаване на „исторически мини“, страната 

домакин да изпрати указания към страните участнички относно ограниченията, които 

се налагат при провеждане на такава операция. 

Законодателството на някои държави не позволява унищожаване на такива обекти 

от други страни, независимо, че са съюзници, а само от сили и средства на държавата, в 

чиито териториални води е открита морската мина. Във Федерална република Германия, 

откритата „историческа мина“ се унищожава в краен случай, поради това, че еколози са 

установили, че взривът от мината, разстройва делфините. Там единствено районът, в който 

е открита мината се забранява за корабоплаване и всякакъв вид дейност. В други държави, 

вследствие на различни договори и спогодби, е разрешено подриването на открита 

„историческа“ мина да бъде извършено от съвместни сили и средства. 

Унищожаването на откритата мина може да се извърши на мястото на 

откриване, в случай че обстоятелствата позволяват. Ако мината е открита в близост до 

критичен обект (например нефтопровод), се извършва транспортиране на мината до 

район, в който да бъде унищожена безопасно.  

В Република България, съгласно „Закон за морските пространства, вътрешните 

водни пътища и пристанищата на Република България“, в териториалното море и във 

вътрешните морски води на чуждестранния кораб се забранява да извършва водолазна 

и подводна дейност (чл. 23 ал. 3 т.2). Това означава, че откритите „исторически мини“ в 

наши води, могат да бъдат унищожени само и единствено от Военноморските сили на 

Република България. 

Операциите по откриване и унищожаване на исторически мини и боеприпаси, са 

от особено значение за противоминните сили. Те предоставят значителен опит на 

личния състав, повишават нивото на подготовка за участие в операции по време на 

военни конфликти с вероятното използване на минни постановки. Предоставят 

възможност за използване на противоминното си въоръжение върху реални мини и да 

добиват реална представа за неговите възможности. Съвместните операциите по 

откриване и унищожаване на мини и боеприпаси от войните имат за цел не само 
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минимизирането на опасността, но са и възможност за подобряване на 

взаимоотношенията между страните в дадения регион, а също така – да упражняват 

тактиките, техниките и процедурите по воденето на противоминна война в условя 

много близки до военните. Понякога в такъв вид операции се използват противоминни 

оборудвания, които са в тестов период, за определяне на техните способности и 

ефективност при борбата с морски мини. 

Операциите по откриване и унищожаване на исторически боеприпаси са 

перфектната възможност за страните с изразени традиции в противоминната война, да 

изпробват нови възможности за откриване и унищожаване, да демонстрират нови методи и 

тактики за водене на минна война, както и за подобряване на вече използваните. Пример за 

това са операциите по прочистването от мини в Суецкия канал и Суецкия залив, където са 

използвани за пръв път мобилни хидроакустични станции със секторен обзор, 

дистанционни управляеми апарати и бойни плувци. Използвано е минотърсенето, за пръв 

път като способ, както и използване на тралове, буксирани от хеликоптери. 

В световен мащаб районите, които са най-засегнати от постановки на мини по 

време на двете световни войни са проток Ламанш, Северно море и Балтийско море. 

Проток Ламанш, като важен стратегически път, свързващ Атлантическия океан със 

Северно Море е многократно миниран със значителен брой мини и от двата си бряга, 

по времето на двете световни войни. Също така, голямо количество авиационни бомби 

са изхвърлени в този район, при завръщането на самолетите в авиобазите си след 

изпълнение на поставени задачи. Балтийско море вероятно е  районът, най-засегнат от 

двете световни войни. Поставените морски мини в Балтийско море през Първата 

световна война са около 70 000, а през втората около 110 000, или около 180 000 

морски мини в 2200 минни заграждения. Проучванията показват, че вероятно около 

15% – 20% от всички мини, поставени през двете световни войни, са все още на 

позиция и са опасност за дейностите на море. Именно поради тази причина 

противоминните сили на Алианса, участващи в първата постоянна противоминна група 

на НАТО, извършват ежемесечно, в районите на проток Ламанш, Северно море и 

Балтийско море операции по търсене и унищожаване на „исторически мини“. 

Първата постоянна противоминна група на НАТО изпълнява, рутинни операции 

по откриване и унищожаване на мини и боеприпаси в териториалните води на 

държавите, които посещава, съвместно със сили от съответната държава. За 2020 г. 

първата постоянна противоминна група на НАТО е участвала в 10 операции от този 

тип. Резултатът е обследвани общо 220 квадратни морски мили край бреговете на 

Норвегия, Франция (северната част), Литва, Латвия, Естония и Дания, открити 149 

мини, от които са унищожени общо 118.  

Откриването на такъв голям брой мини 75 години след края на Втората световна 

война ясно показва, че рискът от взривяване на търговски или риболовни кораби от 

мините, поставени през времето на войните, все още не е отшумял. Проведената 



405 

операция за откриване и унищожаване на „исторически мини“ край бреговете на 

Република Естония, проведена от 18 до 26 май 2020 г. показва, че съвместните усилия 

на противоминните сили на НАТО и на Република Естония дават положителен резултат 

и правят морското пространство по-сигурно и по-безопасно. По време на тази операция 

са обследвани около 34 квадратни мили, открити са 180 миноподобни обекта, като едва 

3 от тях са истински мини.  

Операция “Open Spirit” се провежда ежегодно в Балтийско море и е насочена 

главно към извършване на операции по откриване и унищожаване на „исторически 

мини“. Домакини на операцията, на ротационен принцип, са Литва, Латвия и Естония. 

Операцията има за цел да подпомогне трите Прибалтийски републики в усилията им по 

прочистване на прилежащите им морски пространства (транспортни коридори, важни 

комуникационни линии и риболовни зони) от „исторически“ мини и боеприпаси. 

Главните усилия в провеждането на тази операция са насочени към дейности по 

унищожаване или обозначаване на мини в райони с висок интензитет. Задачите на 

мисията са не само да се минимизира рискаът и повиши сигурността на търговското 

корабоплаване и морският бизнес, но и да повиши взаимодействието между страните, 

членки на НАТО и страните, партньори на НАТО в региона при провеждане на 

противоминни дейности в реална среда. Операция “Open Spirit” е част от програмата 

„Партньорство за мир“. Операцията поддържа висока посещаемост, като за периода от 

2014 до 2021 година участие са взели над 130 противоминни кораба. 

Редно е да се отбележи, че операция “Open Spirit” се използва за изпробване на 

нови техники и процедури за откриване и унищожаване на мини. Средата на 

провеждане на операцията дава възможност за изпробване на техники в минната война 

върху реални боеприпаси и получаване на реална представа за тяхното действие. Много 

често в тази операция противоминните сили на море са осигурявани с данни за 

контакти с мини от бреговите центрове за противоминна война. Тези центрове 

съдържат голямо количество данни за „исторически мини“, добити от различни 

източници като исторически извори, архивни документи и информация от 

разузнавателни обследвания от противоминни кораби. Всичките данни се обработват и 

анализират, а след това се изпращат до противоминните сили за потвърждаване на 

изследваните контакти и тяхното унищожаване. 

Съвместните операции по откриване на „исторически“ мини оказват значителна 

помощ на страни с по-малки способности и възможности за прочистване на 

териториалните си води от „исторически мини“. Провеждането на съвместна 

противоминна операция, целяща прочистване на мини, останали от предходните войни, 

ще спомогне за повишаване на безопасността на корабоплаването и морските дейности 

в териториалните води на държавата домакин. Съвместните усилия ще повишат 

многократно, макар и по-слабите способности на страната домакин, ще спестят 

необходимото време и ресурс за прочистване на териториалните им води. Страната 
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домакин ще предостави перфектна възможност на страните участници да изпробват 

своето противоминно оръжие срещу реални боеприпаси, да изпитат ефективността на 

използваните тактики и процедури при минна война в реална обстановка, а също така и 

да изпробват нови придобити способности. 

На българското Черноморско крайбрежие, като арена на военни действия по 

време на Балканската, Първата и Втора световни войни, също са извършвани минни 

постановки. Случаите на открити „исторически мини“ край нашите брегове показват, 

че извършеното миночистене след края на Втората Световна война не е прочистило 

напълно нашите води. През последните две години са открити общо 8 (осем) мини от 

отминали войни. Интерес представляват шестте мини, открити по време на 

противоминното учение „Посейдон“ от минните ловци от втората постоянна група на 

НАТО и откритата мина от минен ловец „Цибър“ на учението „Черно Море – 2021“. 

Общото между тях е, че са открити в Несебърски залив, който е котвена стоянка. 

Предполага се, че в котвените стоянки корабите трябва да бъдат защитени и в 

безопасност. Откриването на тези мини показва необходимостта от по-обстойни огледи 

с по-модерни средства, за повишаване вероятността за откриване. Откритите мини са 

котвени, но лежащи на дъното. Вероятно по време на следвоенното миночистене тези 

мини са били протралени, след което са изплували на повърхността и са разстреляни 

със стрелково оръжие или малокалибрена артилерия. Вследствие на получените 

пробойни по корпусите, мините са потънали. По този начин мините са били считани за 

унищожени. Потопените мини са безопасни са преминаващите кораби, но остават 

опасни при извършване на драгажни дейности, проучвания по дъното, използване на 

придънен трал от риболовни кораби и дори при заставане на котва, защото има 

вероятност корабната котва да падне точно върху мината.  

Поради тези причини е необходимо противоминните сили на Република 

България да бъдат модернизирани със средства за откриване на мини. Придобитите два 

минни ловеца и автоматизираните управляеми средства за търсене на мини значително 

повишават способностите на Българските военноморски сили за търсене и 

унищожаване на „исторически мини“ и осигуряване безопасност на корабоплаването. 

Противоминните сили на Република България, не са участвали до момента в 

типични операции по откриване и унищожаване на „исторически боеприпаси“. Като цяло 

откритите мини до сега са по брега на морето, където се унищожават от специализирани 

екипи. Идентифицираните мини от корабите на Втора постоянна противоминна група на 

НАТО по време на противоминното учение „Посейдон“, са унищожени от български 

водолази–миньори, след предоставяне на координати на откритите мини.  

Откриването и унищожаването на „историческата мина“ от Първата Световна 

война, по време на учението на флотилия бойни и спомагателни кораби „Черно Море 

2021“ от минен ловец „Цибър“, можем да определим, макар и с известни компромиси, 

като първото участие на български противоминни сили в операция по откриване и 
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унищожаване на „исторически мини“. Мината е открита и класифицирана посредством 

сонара на минен ловец „Цибър“, а идентифицирането и унищожаването е извършено от 

водолазен екип от противоминния кораб. 

Важността от провеждането на операции по унищожаване на морски мини и 

боеприпаси е високо оценена от командите структури в НАТО. Те са определени като 

жизнено важни за сигурността на корабоплаването и морските дейности. Именно 

затова в НАТО е отделено голямо внимание в борбата с „историческите мини и 

боеприпаси“. Създадени са две постоянни противоминни групи, като една от основните 

им задачи е търсене и унищожаване на мини от отминалите войни. С участието в 

такива операции силите на НАТО допринасят за подпомагане на мира и сигурността в 

районите на провеждане на операцията, осигурява се възможност за повишаване на 

доверието от местното населени и  възможност за добиване на безценен опит. 

С нарастването на международната морска търговия и индустрия, увеличаването 

на корабните трафици, създаването на нови транспортни комуникации, можем да 

считаме, че неконтролираното взривяване на „историческа мина“ ще превърне този 

проблем от регионален в световен. При подобно събитие ще е необходима 

продължителна работа по обследване на района. Ще се изисква той да бъде затворен за 

корабоплаване, което ще наложи прекъсване или пренасочване на важни транспортни 

коридори, а това ще доведе до финансови загуби за много страни. Отделно за корабите, 

преминаващи в по-късен етап през такъв район, ще се изискват допълнителни 

застраховки, което ще ощети финансово корабопритежателите. Именно поради тези 

причини е редно да се погледне към решаването на този проблем със съвместни усилия, 

за ликвидирането му и осигуряване сигурност и безопасност на море. 

Откритите „исторически мини“ по Българското Черноморско крайбрежие, в 

Северно и Балтийско море, ясно показват, че ехото от войните все още не е заглъхнало. 

И докато в Северно и Балтийско море се извършват активни дейности по търсене и 

унищожаване на „исторически мини“, то по нашето крайбрежие, откритите по две-три 

мини на година трудно ще спомогнат за ликвидирането на опасността. С придобитите 

нови способности от противоминните сили, вероятно операциите по търсене и 

унищожаване на „исторически мини“, ще придобият по-висок приоритет. Това ще 

спомогне за ликвидиране на риска от подриване на мирно преминаващи плавателни 

средства от „исторически мини“. 
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ТЕРОРИЗМЪТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД МОРСКАТА СИГУРНОСТ 

 

капитан-лейтенант Светослав Андонов 

 

 

Анотация: Терористичните атаки са един от основните видове заплахи за 

сигурността на корабоплаването и морската индустрия. Извършените атентати, 

могат да доведат до сериозни психологични, финансови и икономически загуби за 

морския бизнес. 

Ключови думи: тероризъм, сигурност, морска инфраструктура. 

 

 

Терористичните удари имат за цел сриване на важни икономически обекти, 

насаждане на страх и несигурност в населението на държавата срещу, която се извършва 

този акт, демонстриране на слабост в организацията за сигурност на държавата, което от 

своя страна води до недоверие на населението съм държавното управление и системата за 

сигурност. Всяка терористична организация има предварително избрана цел, било то 

политическа, икономическа или финансова причина. Тероризмът на море, като част от 

глобалния тероризъм, е едно от най-големите предизвикателства пред морската сигурност 

и безопасност на корабоплаването, лицата на борда, пристанищните съоръжения и 

обслужващият ги персонал.  

Морският тероризъм е съвкупност от незаконни актове, насочени директно или 

индиректно към определена морска държава. Като цяло случаите, свързани с терористични 

дейности с морски характер са далеч по-малко от случаите на сушата, но заплахата от 

морски тероризъм не бива да се пренебрегва, тъй като не е ясен момента кога ще се случи. 

Морският тероризъм включва в себе си събития като отвличане на кораби с цел грабеж, 

вземане на екипажите им за откуп, взривяване на кораби на море или на пристанища, 

използване на кораби с цел превоз на оръжия и боеприпаси, извършване на скрити 

постановки на мини, използване на плавателни средства като средство за взривяване, 

потопяване на кораби с цел блокиране на търговското корабоплаване. 

Спецификата на морските райони, високият интензитет на корабоплаване, 

напредването на пристанищните и информационните технологии, различията в 

националните изисквания за регистриране на кораби и други фактори предоставят 

значителни възможности за терористичните групировки за извършване на атентати. 

Това изисква сериозен контрол на търговското корабоплаване и международни усилия 

в сферата на морската сигурност за справяне с терористичната дейност на море.  
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Въпреки наложените строги изисквания за контрол на корабоплаването от 

Европейския съюз, НАТО и други организации, случаите, свързани с терористични 

атаки, не изчезват. Пример за това е атакуваният на 26 февруари кораб автомобиловоз 

„Helios Ray“ на израелска компания с деветима българи на борда. 

Повечето терористични организации имат добре развити йерархични структури 

на сушата. Помещават се на места, които трудно могат да бъдат открити или на места, 

където международното законодателство няма правомощия. За постигане на по-високи 

цели от групировките, се налага и разрастване на способностите им. Някои 

организации имат свои морски елементи. За терористичната групировка „Ал Кайда“ се 

счита, че притежава собствен търговски флот, състоящ се от отвлечени кораби, на които 

впоследствие се сменя собствеността, регистрират се в държави, където контролът за 

регистрация е малък или липсва. Притежаването на такъв „флот“, значително спомага на 

терористичната организация да добива субсидии чрез трафик на оръжие и наркотици, 

пребазиране или евакуиране на терористи, а също така и използването им като средство за 

поразяване на брегови обекти и пристанища. Пример за това е доставката на експлозиви 

през 1998 година, в Африка, използвани впоследствие за терористичните удари по 

американските посолства в Кения и Танзания. 

Основните предимства за терористичните групировки, използващи водното 

пространството на световният океан са: 

– скрит и лесен превоз на оръжие и боеприпаси, което осигурява и по-лесен 

начин за доставка до друга страна за подпомагане на свързани организации, 

включително и превоз на оръжия за масово поразяване; 

– трафик на наркотици и контрабанда на стоки като източник на финансови 

средства, необходими за съществуването на повечето терористични организации. 

– атаки по пристанищни съоръжения за нанасяне на значителни икономически 

загуби; 

В морския тероризъм наблюдаваме няколко вида обекти на атака, а именно: 

срещу кораби на море, срещу кораби в пристанища и на котва, срещу пристанищни 

съоръжения и складове. Като особено интересни обекти за атака може да бъдат 

определени следните обекти: 

– Пасажерски кораби. Почти във всички случаи на борда на тези кораби се 

намират пътници със стабилни финансови възможности и високи позиции в 

обществото. Корабособствениците им са значително богати. Пленяването на такъв 

кораб би довело до голяма гласност в медиите, възможност за поставяне на исканите 

условия, било то политически или икономически, от терористичната група и за 

получаване на солидна сума. Въпреки примамливите възможности, получени при 

отвличането на такъв вид кораб, не са регистрирани много случаи на отвличане или 

атаки срещу пасажерски кораби. Една от причините вероятно е големият брой на 

екипажа, който се намира на борда на пасажерските кораби, като част от тях се 
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занимават именно със сигурността и имат възможност да противодействат на 

терористи. Друга причина е засиленият контрол на пътниците на кораба в пристанище. 

Трета причина можем да открием във високите бордове на тези кораби, които ги правят 

трудни за отвличане на море. 

– Фериботи. Фериботните линии, свързващи градове, отделени от водно 

пространство, превозващи пътници с техните автомобили, са идеална мишена за 

взривяване чрез използване на кола-бомба. Такъв терористичен акт би довел до голям брой 

смъртни случаи. Ще се постигне основната цел на тероризма – насаждане на страх и 

паника в населението на държавата и внушение, че поразената държава не може да се 

защити гражданите си, което ще доведе до спад в доверието към държавното управление. 

– Танкери. Подобен кораб, независимо от какъв тип е (дали превозва нефт, газ 

или химикали), е особено опасен в ръцете на терористичните групировки. 

Взривяването на такъв плавателен съд в пристанище ще доведе до огромни 

последствия както за екологичната среда, така и за пристанищната инфраструктура. 

Танкерът представлява огромна бомба, а в ръцете на терористите тя би била много 

опасна. Използването ѝ ще доведе до сериозни  последствия. 

– Контейнеровози. Поставяне на бомба в един от контейнерите, нагласена да се 

взриви по време на разтоварване на товара в пристанищен терминал, ще доведе до 

сериозни поражения както за кораба, така и за пристанището и неговата 

инфраструктура. Освен за подривна дейност, контейнерите могат да се използват за 

скрит пренос на терористи, провизии и боеприпаси. 

– Нефтени платформи. Подобно на петролните танкери, взривяването им е 

свързано с големи екологични последствия за околната среда, огромни икономически 

загуби за държавата, собственик на платформата. 

– Пристанищна инфраструктура, пристанища и пасажерски терминали. Те са 

обект както на атаки от морско направление, така и от сушата. Взривяването на обекти 

на пристанищната инфраструктура ще доведе до сериозни икономически загуби за 

потърпевшата страна.  

Морската сигурност е част от международната сигурност. Нейна задача е да 

защити плавателните средства, морските инженерни съоръжения, пристанищната 

инфраструктура, фарватерите и другите елементи на морската инфраструктура от 

преднамерени, недоброжелателни посегателства от други лица, имащи за цел да ги 

разрушат или изведат от строя за дълго време. Морската сигурност обединява в себе си, 

усилията на националната и международната морска сигурност. Обединяването на 

усилията ще доведе до повишаване на вероятността за навременно и адекватно 

противодействие на терористичните и пиратски организации. 

С развитието на технологиите и товарообмена значението на морското 

пространство придобива все по-голямо значение. Засилва се корабният трафик, 

корабите стават все по-големи и с възможност за превоз на големи количества 
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разнообразни товари. Това изисква по-големи пристанищни мощности. Строят се 

повече терминали, с възможност за обработка на големи количества товари за кратко 

време. Това е примамливо за терористичните организации. Развиват се нови способи за 

извършване на терористични удари. Корабът вече не е само цел на атаката, но може да 

стане и средство за превоз на оръжие, боеприпаси, терористи, може да се използва като 

бомба, която ще се взриви в дадено пристанище или в близост до нефтената платформа. 

Корабът може да се използва за извършване на терористичен акт, миниране на район 

или провеждане на ракетни атаки по цели. 

Морският тероризъм цели възпрепятстване на икономиката на дадена държава, а 

това ще се отрази и на световната икономика. Атакуването на едно пристанище и 

изваждането му извън строя за няколко дни, би довело до големи финансови загуби. 

Пристанището ще спре да обработва товари, чакащите да бъдат разтоварени или 

планирани да бъдат натоварвани кораби ще трябва да продължат да чакат или ще бъдат 

пренасочвани към други пристанища. Това от своя страна би довело до загуба на време 

и на средства за корабособствениците или наемателите на кораби. Отделно от това 

някои товари, поради удълженото време, може да нарушат качеството си, което ще 

доведе до падане на цената им или до обезценяването им, което е значителна 

финансова загуба. Пример за това са двете терористични атаки, проведени срещу 

иракските нефтени пристанища Ал Амайа и Ал Басрах през 2004 година, извършени от 

групировката Яамад ал Таухид. Пристанищата осигуряват износа на суров петрол от 

Ирак до САЩ. Вследствие на извършения атентат пристанищата преустановяват своята 

работа, което води до загуба от около 40 милиона щатски дoлара. 

Сериозно влияние за търговското корабоплаване би оказало блокирането на 

важен плавателен канал. Умишленото потопяване на кораб на входа на канала или 

неговото миниране, би довело до пълно блокиране на корабоплаването. Корабите, 

влезли преди случилото се събитие в канала, остават като в капан, докато не се осигури 

безпрепятствено преминаване. Това означава, че товарът след това няма да бъде годен, 

което ще е сериозна загуба за фирмата. С блокирането на подобен канал ще се търси 

обходен маршрут, който ще удължи прехода на море, а това ще доведе до оскъпяване 

на стоките. Пример, макар и не вследствие на терористичен акт, е блокирането на 

Суецкия канал от контейнеровоза „Евър Гивън“ за шест дни, довело до значителни 

загуби за световната икономика от порядъка на 10 млрд. долара на ден. 

Корабособствениците, чийто кораби плават през райони, които са с висока 

вероятност за терористични атаки или пиратски набези, са длъжни да защитят корабите 

си, стоката и личният състав посредством наемане на охранители за времето на плаване 

в дадения район, както и да застраховат товара, кораба и екипажа. Това води до 

повишаване на цената на стоката. 

Често в различни локални конфликти една държава използва терористични 

атаки срещи търговски кораби на държавата, с която е в конфликт или срещу търговски 
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кораби, превозващи стоки за дадената държава или срещу търговски кораби, 

собственост на корабососбственици с националност от тази държава. Такива атаки биха 

довели до отказ на корабособствениците да изпълняват поръчки за превоз на стоки до 

тази страна, отказ на фирми да наемат кораби за превоз на товари, а това ще доведе до 

намаляване на вноса и износа на стоки, което ще окаже сериозно негативно 

въздействие върху икономиката на страната. Пример за това е атакуваният търговски 

кораб автомоболовоз „Хелиус Рей“ в района на Ормузкия залив. Корабът плава под 

бахамски флаг, но е собственост на израелска компания. Израел обвинява Иран за 

проведената атака, но все още няма ясни доказателства. Израелските власти, изказват 

своите притеснения, че е възможно и други израелски кораби да бъдат атакувани от 

ирански сили и това до доведе до спад във вноса и износа на стоки в Израел. До 

момента около 90% от вноса и износа на стоки в Израел се извършва на море.  

Последствията от морския тероризъм можем да разделим на две групи – 

директни и косвени.  

Директни последствия от тероризма на море са загубата на човешки живот, 

телесните повреди на хората, оцелели след инцидента, някои от които остават инвалиди 

за цял живот, физическото разрушение на обекти на пристанищата, взривяването на 

кораби и платформи, замърсяването на околната среда вследствие на използване на 

ОМУ или разлив на отровни вещества от взривения кораб. Атака по комуникационни 

обекти би довела до срив в комуникациите. 

Косвените последствия са резултат от директните. Загубата на значително 

количество личен състав и невъзможността фирмата да възобнови тези загуби, ще 

доведе до фалит. Голям брой фирми са фалирали по този начин, след атаките срещу 

Световния търговски център. Отделно загубата на хора със специфични умения и 

знания – тесни специалисти в дадена област – ще доведе до загуби за фирмата, докато 

си възвърне нивото на обучен персонал. Друг ефект от косвените последствия е 

психологическият. Поява на страх и тревожност у хората, които са пострадали от 

терористичната атака, в семействата на убитите. Бизнесът в поразената страна, може да 

бъде блокиран поради разрушената инфраструктура на пристанищата, съоръженията, 

информационните системи, поради блокиране на корабоплаването или поразяване на 

определен вид кораби. До възстановяването на поразените обекти, икономиката на 

страната ще получи значителни загуби вследствие на намаления внос и износ. 

Нарастването на международния обмен на стоки и суровини по море, добива на 

морски ресурси, използването на морското дъно и морския туризъм, безспорно ще 

доведе и до повишаване на риска от случаи на морски тероризъм срещу важни обекти и 

цели на световната морска икономика и търговия. Постигането на единна колективна 

сигурност от страните, имащи излаз на море, на стоките и товарите и морските 

съоръжения, ще допринесе до минимизиране на рисковете от терористични атаки и ще 

спомогне за навременно противодействие на терористични организации. Единната 



414 

колективна сигурност трябва да включва в себе си единни правила за противодействие 

на терористични организации, непрекъснато наблюдение в собствените си райони на 

отговорност и постоянен обмен на навременна и точна информация. Постигането на 

сигурност и просперитет е възможно само и единствено чрез открито и ефективно 

сътрудничество между страните. 

 

Изводи 

 

1.  Нарастването на икономическото значение на морското пространство за 

търговия и добив на ресурси ще доведе до увеличаване на случаите на терористични 

атаки по търговски кораби, пристанищната и морската инфраструктура. 

2.  Въпреки че случаите на тероризъм на море са в пъти по-малко от случаите на 

брега, не трябва да се пренебрегват. Поддържането на високо ниво на сигурността 

трябва да бъде непрекъснато. Един терористичен акт може да се планира дълго време, 

но ще бъде извършен в момента, когато сигурността на обекта е най-занижена. 

3. Всяка държава трябва да прилага междуведомствен подход за интегриране на 

националните институции с цел изграждане на надеждна среда на сигурност в своите води. 

4.  Международното сътрудничество в сферата на морската сигурност е от 

особено важно значение за навременно предотвратяване на морски терористични атаки. 

Докладването на съмнителни обекти, точната, ясна и навременна разузнавателна 

информация, ще спомогне за бързата реакция от застрашената страна. Това 

възпрепятства терористичните групи, като ги лишава от най-съществения им фактор 

при атаката – изненадата. 

5.  Военноморското сътрудничество, трябва да бъде важен фактор в 

поддържането на високо ниво на морска сигурност и безопасност за корабоплаването.  

6.  Всяка морска държава трябва да бъде отговорна за сигурността както на 

плавателните съдове плаващи под неин флаг, така и за корабите, преминаващи през 

нейни териториални води. 

7. Морският тероризъм се използва като инструмент за икономическа 

дестабилизация на засегната страна, като инструмент за налагане на страх в обществото 

и недоверие към правителството. Морският тероризъм може да се използва и като 

елемент на „скрита война“ между държавите, такъв пример е зараждащият се конфликт 

между Израел и Иран. 

8.  Не всички страни приемат тероризма като престъпление. Терористичните 

групи, използват укрития в страни, където международните органи нямат достъп. 

Терористичните атаки срещу търговски и военни кораби и обекти, за едни страни са 

определени като престъпни, а в други членовете им са определени като „герои“. Важно 

е да се отбележи, че атаките срещу търговски кораби в мирно време се определят като 
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терористични, а във военно време – като „бойни действия по прекъсване на 

комуникациите“. 
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Кораб, превозващ коли, избухна в Оманския залив. [онлайн] достъпно на: 

https://news.bg/ 

Нов фронт в тайната война между Иран и Израел. [онлайн] достъпно на: 

https://news.bg/ 

Analysis – New operational horizons: NATO and maritime security. [online] aveilable 

at: https:// www.nato.int/ 

Greenberg, Michael D., Peter Chalk, Henry H. Willis, Ivan Khilko and David S. Ortiz. 

Maritime Terrorism - Risk and Liability. RAND Corporation. 

Israeli-owned ship hit by blast in Gulf of Oman begins repairs in Dubai port. [online] 

aveilable at: https://www.timesofisrael.com/ 

Mednikarov, B., K. Kolev. Terrorism on the sea, piracy and maritime security. – In: 

Information and security – An International Journal, Vol. 19, 2006, pр. 102 – 114. 

Moller, Born. Piracy, Maritime Terrorism and Naval strategy. Danish Institute for 

International Studies, DIIS 2009:02. 

NATO’s maritime activities. [online] aveilable at: https://www.nato.int/ 

  



416 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ С ЕДНОКРАТНО ВЪВЕЖДАНЕ 

НА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ 

 

подполковник д-р Ивайло Игнатов 

 

Анотация: В статията е описан принципът на действие на системите с 

еднократно въвеждане на парола, използване на единен идентификатор за достъп до 

уеб базирани информационни ресурси и възможностите за тяхното използване за 

нуждите на образованието. 

Ключови думи: еднократно въвеждане на парола (Single sign-on, SSO), 

Shibboleth. 

 

 

 

Увод 

 

Влизането с еднократно въвеждане на парола (единичното влизане, Single sign-

on, SSO) е алгоритъм за удостоверяване, която позволява на потребителя с един 

идентификатор и парола да получава достъп до различни и независими софтуерни 

системи. При истинското единично влизане потребителят въвежда своята парола само 

веднъж и получава достъп до всички услуги за които има права, без да въвежда 

повторно своята парола. 

Тъй като различните приложения и ресурси поддържат различни методи за 

удостоверяване, тези системи трябва да подържат универсални и гъвкави механизми за 

съхранение и обмен на идентификационните данни, използвани за първоначално 

удостоверяване. За разлика от системите за достъп, работещи на принципа „Активна 

директория“, където различни приложения използват едни и същи идентификационни 

данни от сървъра, при еднократното влизане се използват данни от различни сървъри, а 

администраторите на различните приложения определят правата на потребителите за 

достъп до предлаганите от тях услуги в зависимост от атрибутите и приетите политики. 

 

1. Същност на системите с еднократно въвеждане на парола 

 

Същността, принципа на действие и предимствата на системите с еднократно 

въвеждане на парола ще бъдат представени с примери, с които всеки от нас се сблъсква 

ежедневно. Нека приемем, че студент или преподавател от един университет желае да 

получи достъп до електронната библиотека на друг университет. Двете учебни 
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заведения имат споразумение за безплатен достъп до съответните ресурси за 

академичния състав. За целта е необходимо всеки желаещ да ползва тази възможност, 

да удостовери своята самоличност и това, че е студент или преподавател пред другия 

университет. В общия случай това може да стане, чрез представяне на лична карта, 

студентска книжка, служебна бележка, писмо в хартиен или електронен вариант, или 

по друг начин, след което да му бъде създаден акаунт за достъп. Всичко това е свързано 

със загуба на време, средства и нуждата от допълнителен административен персонал. А 

когато имаме повече партньори, всеки от които може да постави различни изисквания 

(примерно само преподавателите да имат достъп или някои от услугите да са платени), 

то тогава целия процес става бавен и изисква допълнителни ресурси. 

На фигура 1 е показан инициализиращия етап на процеса. Потребителят се 

обръща към доставчика на съответната услуга, като в адреса на своя браузър въвежда 

съответния адрес (например library.edu). Ако дадения потребител има активна сесия, 

той получава веднага достъп до съответната услуга, без да е необходимо да въвежда 

парола или да извършва други действия. 

 

 

Фиг. 1. Обмен на информация при инициализиране на услугата 

 

В случай, че няма активна сесия, доставчикът на услугата предоставя на клиента 

списък на организациите, членуващи в дадената общност, наречена „федерация“ 

(federation). Потребителят избира своята организация, след което може да въведе своето 

потребителско име и парола. Всяка организация сама определя вида и оформлението на 

своята форма за вход, така че независимо от доставчика на услуга, се използва едно и 

също меню, с което членовете на дадената организация са свикнали да работят (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Автентификация на потребителя чрез метода 

за еднократно въвеждане на парола 

 

След въвеждане на потребителско име и парола (или на други атрибути, ако 

политиките за сигурност на съответната организация изискват това), се активира 

потребителска сесия, чиято продължителност обикновено е 12 часа или определен 

период, през който няма активност, а потребителят се връща точно на същото място 

(адрес), от където е започнал процеса по идентификация. Тази сесия позволява 

ползването на услуги и от други доставчици, членуващи във същата федерация, без 

необходимост от повторно въвеждане на парола. Съответно, след приключване на 

работа, потребителят може да излезе от своя профил, при което сесията се закрива. Със 

закриването на сесията вече няма достъп до нито един от информационните ресурси, 

което иначе налага затваряне на всички потребителски приложения. 

Обмяната на данни се осъществява чрез протокола Hypertext Transfer Protocol 

Secure (HTTPS), което осигурява високо ниво на сигурност при обмяната на данни. 

Членовете на федерацията предварително са обменили своите сертификати, с които се 

идентифицират помежду си. Самите данни, свързани с обмяната на служебна 

информация между участниците, се осъществява чрез файлове във XML формат, като 

форматът и атрибутите в тях са в строго съответствие със стандартите на Organization 

for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) [12]  и The World Wide 

Web Consortium (W
3
C) [15]. 

Защитата на личните данни на потребителите е чрез практическата липса на 

обмен на такива данни и предоставянето им на трети страни. Организацията в която 

потребителят членува, гарантира неговата самоличност, а към другите членове на 
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федерацията се предоставят малък обем от данни, като това са обикновено случайни 

идентификационни номера или потребителски имена, които не могат да бъдат свързани 

директно с конкретен човек. 

 

2. Софтуер за реализиране на системи с еднократно въвеждане на парола 

 

Софтуерът за реализиране на системи с еднократно въвеждане на парола трябва 

да осъществява няколко основни функции: 

– ограничаване на достъпа до защитените ресурси, ако потребителят няма права 

за достъп или няма активна сесия; 

– обмен на данни с другите членове на федерацията; 

– възможност за работа с програмни продукти, реализирани с различни езици за 

програмиране и операционни системи; 

– поддържане на база данни за потребителите и техните права. 

Софтуерните системи за достъп с еднократно въвеждане на парола трябва да 

осъществяват две основни функции: доставка на услуги (service provider, SP) и доставка на 

самоличност (identity provider, IdP), като не е задължително двете функции да се 

осъществяват от един и същ програмен продукт. Програмните продукти ползват 

различните функции на операционната система и работят във взаимодействие с база данни 

и уеб сървър. 

От анализа на проучените информационни източници може да се направи 

изводът, че най-често ползвания софтуер за реализиране на такива решения е Shibboleth 

[13]. Той притежава изброените по-горе функции, може да се инсталира на различни 

операционни системи (Windows и Linux), съответно може да работи със съответните 

уеб сървъри (Apache, Ngix, IIS) и бази данни (SQL, MySQL и др.), както и да 

осъществява комуникация с други системи на доставка на услуги и идентичност 

(например Microsoft Azure Active Directory). В таблица 1 е даден списъка на част от 

най-големите федерации, изградени на базата на този софтуер [5]. 

Таблица 1 

 

Списък на най-големите федерации, изградени на базата на софтуера Shibboleth 

 

Федерация Страна 

AAF Австралия 

ACOnet Австрия 

ARNES Словения 

Belnet Белгия 

Canadian Access Federation (CAF) Канада 

DFN-AAI Германия 

Edugate Ирландия 
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GakuNin Япония 

GRNET AAI Гърция 

Haka Финландия 

IDEM GARR Италия 

InCommon САЩ 

KAFE Корея 

RCTsaai Португалия 

RENATER Франция 

SWAMID Швеция 

SWITCHaai Швейцария 

Tuakiri Нова Зеландия 

UK Federation Великобритания 

WAYFDK Дания 

 

 

3. Приложение на системите с еднократно въвеждане на парола 

за нуждите на образованието и науката 

 

Безспорните предимства на този метод за достъп до електронни ресурси не могат да 

останат незабелязани от академичните среди. Членовете на повечето от посочените в 

таблица 1 федерации са световно признати университети и изследователски центрове. 

Организацията eduGAIN [4] е международна интерфедерационна услуга, свързваща 

федерации за научноизследователска и образователна идентичност. Това дава възможност 

за сигурен обмен на информация, свързана с идентичност, удостоверяване и оторизация 

между участващите федерации. Услугата eduGAIN позволява на участващите федерации, 

които обслужват предимно интересите за удостоверяване и оторизиране на 

изследователските и образователните сектори, да се обединяват.  

Услугата eduGAIN предоставя инфраструктура за установяване на надеждни 

комуникации между доставчици на самоличност и доставчици на услуги в различни 

участващи федерации. Крайните потребители се удостоверяват при доставчици на 

самоличност и получават достъп до доставчиците на услуги. Технически eduGAIN се 

управлява чрез агрегиране и разпространение на подписани файлове с метаданни и 

протокола SAML 2.0. Чрез взаимосвързаност с 39-те си партньори в националната мрежа 

за научни изследвания и образование (NREN), мрежата GÉANT е най-голямата и най-

развита мрежа за научноизследователска и развойна дейност в света, свързваща над 50 

милиона потребители в 10 000 институции в цяла Европа и подкрепяща всички научни 

дисциплини. Основната мрежа работи със скорост до 500 Gbps и достига до над 100 

национални мрежи по целия свят. От създаването си преди повече от 20 години мрежата на 

GÉANT се развива постепенно, за да гарантира, че европейските изследователи водят 
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международно и глобално сътрудничество. Всеки ден се прехвърлят над 1000 терабайта 

данни през IP магистралата на GÉANT. Интерфедарацията не е само инфраструктура за 

електронна наука. Тя е положителен пример за европейска интеграция и сътрудничество. 

Мрежата е изградена на базата на посочения по-горе програмен продукт Shibboleth, а 

подробна информация за нейните услуги и възможности може да се намери на адрес 

https://technical.edugain.org/status. Координатор за България е BREN Identy Federation 

(BIF) [1], а нейни членове към настоящия момент са Софийският университет „Свети 

Климент Охридски“ и Техническият университет – София. 

Друго практическо приложение на софтуерния продукт Shibboleth е възмож-

ността за бърза и лесна интеграция с различни широко разпространени информационни 

системи, използвани в образователните институции, каквито са например “Blackboard 

Learning” [2], “Moodle” [6] и „Wordpress“ [10], както и възможността за регистрация по 

електронен път за участие в програмата „Еразъм“/„Еразъм+“ (т.нар. „Електронен 

Еразъм“) [3]. Следва да се отбележи, че се предвижда регистрацията за участие в тези 

програми да става само по електронен път, за което ще е необходимо участниците и 

съответните университети да притежават изградена инфраструктура за поддържане на 

посочените функционалности, както и активни акаунти, отговарящи на изискванията, с 

налична и актуална информация. [4, 11] 

 

–––––––––––––––– 

1. https://bif.bren.bg/ 

2. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/saas-apps/blackboard-learn-

tutorial 

3. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/registration-organisations_bg 

4. https://edugain.org 

5. https://kivuto.com/ 

6. https://moodle.org/plugins/auth_azuread 

7. https://portal.azure.com/ 

8. https://samltest.id/ 

9. https://technical.edugain.org/status 

10. https://wordpress.org/plugins/login-with-azure/ 

11. https://www.geant.org/ 

12. https://www.oasis-open.org/ 

13. https://www.shibboleth.net/ 

14. https://www.switch.ch/aai/demo/simple/ 

15. https://www.w3.org/ 

  

https://www.oasis-open.org/
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Анотация: Докладът предлага разработен архитектурен модел на системата 

за командване и управление на Българската армия в Нишката настъпателна операция. 

За тази цел се използва архитектурният подход, прилагащ архитектурната рамка на 

Министерството на отбраната DoDAF. За разработването на модела се използват 

възможностите на Enterprise Architect като специализирана софтуерна среда за 

проектиране и изграждане на системи. 

Ключови думи: система за командване и управление на Българската армия, 

архитектурен модел на Нишка настъпателна операция, симулационен модел. 

 

 

В доклада се предлага архитектурен модел на системата за командване и 

управление на Българската армия в Нишката настъпателна операция. За тази цел се 

използва архитектурният подход [8], като се прилага архитектурната рамка на 

Министерството на отбраната на САЩ Department of Defence Аrchitectural Framework 

DoDAF [13, 17]. За разработването на модела, след извършен анализ на потенциални 

софтуерни приложения, се предлага използването на възможностите на специализирана 

среда за проектиране и изграждане на системи Sparx Systems Enterprise Architect. 

Изследването на историческия опит от развитието на системата за командване и 

управление и на комуникационната система на Българската армия доказва, че за 

изграждането на ефективна система за управление на Българската армия с прилагане на 

мрежово-центрична информационна среда
 

се налага задълбочен анализ на 

историческите събития, последващ анализ на системата и извличане на поуки от 

практиката [1, 12, 3]. Едно от тях е Нишката настъпателна операция, останала записана 

в славната военна история на Българската армия. Използват се възможностите на 

специализирана среда за проектиране и изграждане на системи Enterprise Architect. 

Предложеният подход би могъл да се приложи успешно при решаването на 

предизвикателствата пред развитието на системата за командване и управление и 

модернизацията на комуникационно-информационната система като част от 

информационните ресурси за отбрана [4, 5, 15, 14, 16]. 
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При изграждането на системите за командване и управление на Българската 

армия вече се налага използването на архитектурното описание на системите, 

прилагащо редица модели и подходи за дефиниране на архитектурните им рамки. 

Описанието на архитектурите на системите може да се извършва в съответствие с 

различни архитектурни рамки, като архитектурните рамки на: Министерство на 

отбраната на САЩ (Department of Defense Architecture Framework – DoDAF); Захман; 

НАТО (NATO Architecture Framework – NAF) и архитектурната рамка на Министерство 

на отбраната на Великобритания (The British Ministry of Defence Architecture Framework 

– MОDAF). Съществуват редица специализирани програми като System Architect на 

Popkin Software – САЩ, Enterprise Architect на компанията Sparx Systems – Австралия и 

други. Съществуват модели и специализирани приложения за моделиране на 

комуникационни и информационни инфраструктури и процеси [7, 9, 10]. 

Enterprise Architect представлява софтуерна платформа за проектиране и 

изграждане на софтуерни системи, която е приложима както за моделиране на бизнес 

процеси, така и за по-общи процеси. Enterprise Architect е базиран на последната версия 

на унифицирания език за моделиране UML 2.4 (Unified Modeling Language). Той 

представлява отворен стандарт, който осигурява език за графично описание, 

документиране и моделиране на информационни системи като цяло. Enterprise Architect 

е средство, което покрива всички аспекти на цикъла на развитие, осигурявайки пълна 

проследимост от първоначалната фаза на дизайна през развитието, поддържането, 

тестването и контрола на системата. Езикът UML се прилага за моделиране, 

проектиране и изграждане на разнообразни системи. Средата поддържа редица 

технологии за преобразуване на търговските стандарти XMI (Extensible Markup 

Language – XML Metadata Interchange), което позволява оперативна съвместимост с 

други системи. Enterprise Architect позволява на отделния потребител, група или голяма 

организация да моделира и управлява огромни и сложни масиви от информация. 

Програмната среда позволява изграждането на последователен и надежден 

архитектурен модел на системата за командване и управление. Унифицираният изглед 

на такава сложна система притежава многообразни изгледи и варианти на подсистеми с 

възможности за обобщаване, през анализиране, моделиране, осъществяване и тестване 

до развръщане и поддръжка. 

Архитектурният подход, използван за анализ на системата за командване и 

управление в Нишката настъпателна операция, може да се приложи в три основни области: 

оперативен изглед на архитектурата – планиране на необходимите способности на 

системата за операцията; системен изглед на архитектурата – планиране на структурата на 

системата; технически изглед на архитектурата – планиране на техническите възможности 

на системата. Тези изгледи се реализират съответно чрез оперативна, системна и 

техническа архитектури. 
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Оперативният изглед (OV) е съвкупност от функционално свързани елементи 

(подизгледи), описващи задачите, дейностите, структурите и информационните потоци, 

необходими за поддръжка на системата за управление на БА. Оперативният изглед 

съдържа описание (често и в графичен вид) на оперативните елементи, възложените 

задачи към тях и на информационните потоци, необходими за поддръжка на бойните 

единици. Той определя типовете информационен обмен, честотата на този обмен, кои 

задачи и дейности се поддържат от информационния обмен, а също и природата на 

информационния обмен в детайлност, достатъчна за установяване на изискванията за 

оперативна съвместимост. 

Системните изгледи (SV) описват как различните системи си взаимодействат, 

комуникационните интерфейси, които ги свързват и техническите изисквания, на които 

трябва да отговарят. Те включват физически връзки, местоположение, и др., и 

определят системата и съставните и параметри. Системните изгледи свързват 

физическите ресурси и техните характеристики с оперативната архитектура и нейните 

изисквания относно стандарти, които от своя страна  се определят в техническата 

архитектура  

В доклада, поради ограничения обем, са представени само някои от изгледите на 

архитектурата на системата за командване и управление на Втора Българска армия (2А) 

(най-вече на 6-а пехотна дивизия) по време на Нишката настъпателна операция: 

оперативен изглед OV-2 „Свързаност между оперативните възли“ (Operational View -2 

“Operational Resource Flow Description”) и системен изглед SV-2 „Описание на 

системните комуникации“ (System View – 2 “Systems Resource Flow Description”).  

Оперативен изглед OV-1 „Концепция за операцията“ представлява 

текстуално/графично описание от високо ниво на оперативната концепция за Втора 

Българска армия за Нишката настъпателна операция, включващо бойния ред в изходно 

положение в направлението на 6 пехотна дивизия в началото на операцията. 

Главният стратегически удар на Българската армия през първия етап на 

Отечествената война е нанесен на направлението Ниш – Прищина чрез две армейски 

настъпателни операции за прекъсване на комуникацията Солун – Скопие – Белград. 

В съответствие с плана на Белградската операция за разгрома на хитлеристките 

войски, преграждащи Софийско-Нишкото направление, българското Главно командване 

определя Втора армия, която организира и провежда Нишката настъпателна операция. В 

състава и са включени 4-та, 6-а, 9-а, 12-а пехотна дивизия, 1-ва гвардейска пехотна 

дивизия, 2-ра конна дивизия, Бронираната бригада, 4-та пехотна гранична бригада и 

армейски части. Тази задача армията изпълнява във взаимодействие със силите на 13-и 

югославски корпус. Командването на 2-а българска армия е взело решение и съставило 

план за действие при Нишката операция със следната основна идея: Сковаваща група: 

6-а пехотна дивизия да настъпи по направлението Бела Паланка – Ниш и да заангажира 

силите на противника по фронта. 
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Две ударни групи: дясна – 9-та пехотна дивизия и 4 гранична бригада, и лява – 

4-а и 12-а пехотна дивизия и бронираната бригада, да настъпят към двата фланга на 

противника в общо направление към гр. Ниш. 

Крайна цел: Обкръжаването и унищожаването на противниковите сили в района 

на гр. Ниш и прекъсване пътищата за отстъплението им по долината на р. Морава. 

 

Система за командване и управление на 2А и 6 пд  

в началото на бойните действия 

 

За операцията свързочната система на армията се изгражда и поддържа от 2-ра 

армейска свързочна дружина, която се състои от щаб, домакинство, 5 роти (1-ва, 2-ра и 3-та 

жична, телефонно-телеграфна и безжична), една свързочна работилница и армейски 

свързочен обоз [2].  

С всички дивизии е устроена проводна свръзка по постоянни и полупостоянни 

линии, а с КП на 9-а пехотна дивизия е изградена и далекопроводна кабелна линия. 

Щабът на армията поддържа радиосвръзка и свръзка с подвижни средства с щабовете 

на съединения. За нуждите на артилерията са организирани отделна проводна и 

радиосвръзка. За взаимодействие с 9-и съветски авиационен корпус е изградена 

отделна радиомрежа със сили и средства на Трети украински фронт. Съгласувано е да 

се организира и радиосвръзка с щаба на 13-и корпус на Югославската 

народоосвободителна армия, разположен в с. Бари чифлик (на 5 км югозападно от 

Пирот), който да организира радиосвръзката със своите дивизии и бригади [6] 

Задачата на 6-а пехотна Бдинска дивизия е: „3. Дивизията в състав от два 

пехотни полка (15-ти пехотен Ломски полк, 35-ти Врачански полк) и 6-и артилерийски 

полк, усилена с 1-ви армейски попълващ полк, едно 12,2 см оръдейно моторно 

артилерийско отделение и едно армейско артилерийско щурмово отделение е 

заповядано да настъпи в участъка с граници от север: р. Нишава – с. Сичево – с. Дол. 

Матейвац (вс. вкл.) и от юг: с. Горчинац – билото на Сува планина – к. 813 (вс. изкл.), 

атакува противника в обща посока гр. Бела паланка – с. Просек – Ниш и да достигне 

района на селата Баня – Чукленик – Банцарево – Куновица – Малче. На атаката на 

дивизията ще съдейства артилерийският полк на 2-а конна дивизия. 

Оперативен изглед OV-2 „Свързаност между оперативните възли“ представя 

свързаността между конкретните оперативни възли от OV-1. Вариант  на връзка между 

оперативните възли от системата за командване и управление на на 6 пехотна дивизия в 

началото на бойните действия е представен на фиг. 1. 
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Фиг. 1. OV-2 „Свързаност между оперативните възли“ 

 

Оперативен изглед OV-4 представя организационна структура на 6 пехотна 

дивизия [11, 2]. Системният изглед SV-1 „Описание на системни интерфейси“ (Systems 

Interface Internal Description) представя кои системи си взаимодействат за осигуряване 

на информационната поддръжка на операцията и нуждите от обмен на информация, 

както са определени предварително в изгледа OV-2. (Тактическа радио мрежа – Радио 

кореспондент) представя вътрешносистемните интерфейси на радио кореспондент 

(разположен на например на бойната машина на командира на екип, група, взвод или 

рота) от тактическата радио мрежа. 

Системният изглед SV-2 „Описание на системните комуникации“ (Systems 

Resource Flow Description – System-to-System и Location-to-Location) е представен на фиг.2. 

Той изобразява междусистемните връзки на свързочните ресурси на системата за 

командване и управление за изпълнение на задачите на 6пд на 2А в Нишката настъпателна 

операция 1944 г. 
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Фиг. 2. SV- 2 „Описание на системните комуникации“  

в системата за командване и управление за изпълнение на задачите 

на 6 пд на 2 А в Нишката настъпателна операция 1944 г. 

 

За времето на провеждане на Нишката операция радиосвръзката във Втора 

армия е организирана, но не е задействана. От възела на Главното командване с Щаба 

на армията в Пирот и Нишка баня – с радиостанции 100 Вт, от Ц.А.Св. възел на 

армията с Ц.Д.Св. възли – с радиостанции 100 и 80 Вт, а радиосвръзката дивизия – полк 

е планирано да се осигурява с радиостанции 8 Вт 

За 16 октомври Втора армия получава от Главното командване нова задача. С 

нея се нарежда 4-та, 6-а и 9-а пехотна дивизия да се попълнят и подготвят за нови 

действия. 

С това завършва Нишката настъпателна операция. В нея войските проникват на 100 

– 120 км дълбочина, овладяват долината на р. Морава и прекъсват пътя за оттегляне на 

германските войски от Гърция и Вардарска Македония на север. 

За резултатите от водените бойни действия по време на Нишката операция, от 8 

до 15 октомври, командващият Втора армия генерал-майор Кирил Станчев формулира 

съответни  изводи и поуки. 

В заключение, може да се обобщи, че използването на архитектурния подход и 

архитектурната рамка DoDAF предоставят необходимата методологична насоченост на 

изследването и позволява да се разработи архитектура на системата за командване и 

управление на 2-ра армия по време на Нишката операция. С това се доказва и апробира 
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приложимостта на DoDAF като комплексен инструмент за създаване и изследване на 

организации. Предложен са някои от изгледите от архитектурата на системата за 

командване и управление на 2-ра армия по време на Нишката операция, като: описание 

на свързаността на оперативните възли (OV-2) и описание на системните комуникации 

в системата за командване и управление (SV-2). Избраната софтуерна платформа за 

разработване на архитектури на системи Enterprise Architect може успешно да се 

използва в процеса на изследването на историческия опит от развитието на системата 

за командване и управление и на комуникационната система на Българската армия. 
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СТРАТЕГИИТЕ НА ЯДРЕНО СДЪРЖАНЕ И КИБЕР СДЪРЖАНЕ: 

ПРИЕМСТВЕНОСТ И ОСОБЕНОСТИ 

 

доктор Христина Добрева 

 

 

 

Анотация: Темата започва с разглеждане на традиционната теория на 

сдържането, по-специално прави сравнение между двете основни стратегии на 

ядрено сдържане (взаимно гарантирано унищожаване и теория на ядрената 

утилизация). Освен това се прави сравнение между конвенционалния и ядрения баланс 

като предпоставки за стабилност на системата на международните отношения при 

теорията на реализма. Посочени са спецификите на кибер сдържането в сравнение с 

ядреното сдържане като се прави анализ на недостатъците при приложение на 

сдържането чрез наказание и отричане в кибер сферата. Последният раздел се 

фокусира върху бъдещето на понятието кибер сдържане, като отчита 

необходимостта от многослойност и всеобхватност на стратегията за кибер 

сдържане, прилагането на подход според случая, на комбинация от различни методи 

за сдържане и помощта на понятието за всеобхватна сигурност. 

Ключови думи: ядрено сдържане, теория, кибер сдържане, стратегии. 

 

 

Hristina Dobreva, PhD. NUCLEAR AND CYBER DETERRENCE STRATEGIES: 

CONTINUITY AND PECULIARITIES 

 

Abstract: The paper starts with considering the traditional deterrence theory, 

comparing the two main nuclear deterrence strategies (MAD-mutually assured destruction 

and NUT-nuclear utilization theory). Furthermore, it makes a comparison between the 

conventional and nuclear balance as a prerequisite for stability in the International Relations 

system in the theory of Realism. The paper proceeds with the cyber deterrence specifics in 

comparison with the nuclear deterrence, analyzing the weaknesses in the application of the 

deterrence by punishment and by denial in the cyber sphere. The last section of the paper 

focuses on the future of the cyber deterrence concept, bearing in mind the necessity for multi-

layered approach and comprehensive cyber deterrence strategy, the application of tailored 

approach, the combination of different deterrence methods as well as the help of the 

comprehensive security concept. 

Key words: nuclear deterrence, theory, cyber deterrence, strategies. 
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Традицията на ядреното сдържане 

 

Първата вълна на теорията на сдържането почива на възхода и последствията на 

ядрените оръжия, втората вълна се занимава с това, как може да се противодейства на 

ядрените оръжия чрез рационални модели и теория на игрите, оперирайки с понятия 

като достоверност и рационалност. Третата вълна от 70-те години на XX век се отнася 

до предизвикателства отвъд моделите на теория на игрите, включително липсата на 

рационалност при вземането на рещения и навлиза в когнитивната психология и 

бихевиоризма (Brantly, 2018, p. 33). 

Двете основни стратегии за ядрено сдържане (фиг.1) са стратегията за взаимно 

гарантираното унищожение (mutually assured destruction – MAD) и теорията за ядрена 

утилизация (nuclear utilization theory – NUT), като на практика може да се прилага и 

комбинация от двете. При тях съответно се прилага сдържане чрез наказание 

(deterrence by punishment) и сдържане чрез отричане (deterrence by denial). 

 

MAD (deterrence by punishment) 

 

– сдържане чрез наказание за първия, 

нанасящ ядрена атака, заплаха от 

разрушителен ответен удар  

– стремеж към стратегически паритет 

– минимално сдържане
1
 

– цивилни цели (counter-value) 

– изключителна разрушителна сила на 

ядрените оръжия 

– ситуация на стабилен ядрен баланс – 

стратегия C
3
I  

NUT (deterrence by denial) 

 

– сдържане чрез отричане на щетите 

– превъзходство-заплаха от изненадващ 

и обезоръжаващ първи удар 

– военни цели (counter-force)  

– отбранителни мерки 

 

Фиг. 1. MAD vs. NUT: характеристики 

 

В случая с ядреното сдържане се интегрират баланса на силите – BP (balance of 

power) с баланса на терора – BT (balance of terror) (Snyder, 1985). На фигура 2 са 

посочени разликите между конвенционалния баланс (CB – conventional balance) и 

ядрения баланс (NB – nuclear balance). Постигането на баланс осигурява стабилност на 

системата на международните отношения в теорията на реализма, която основно се 

прилага при традиционното понятие за сдържане. 

 

                                                           
1
 Стратегията на минималното сдържане се развива през 60-те години на XX век. Насочена е към военни 

цели, елиминиране на „излишните“ въоръжени сили, развитие на отбранителни въоръжени сили, 

намаляване на стратегическите оръжия и промяна на структурата им, тотална забрана на оръжията за 

масово унищожаване и за създаването на нови технологии (SALT). 
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CB 

1. равновесие = паритет 

2. отношение отбрана – 

сдържане: сдържане след 

отбрана 

3. стабилност = равновесие; 

мулти-полярност най-стабилна 

система 

NB 

1. равновесието се променя само чрез принуда, 

а тя е субективна. 

Равновесието като функция на ценностите 

(различно съотношение);  

игри на догаждане и асиметрични възприятия; 

„обхват на равновесието“=“способност за 

минимален удар“ vs. „пълна способност за 

първи удар“ 

2. отношение отбрана – сдържане: 

отбрана след сдържане 

3. стабилност ≠ равновесие; 

би-полярност най-стабилна система 

 

Фиг. 2. CB vs. NB 

 

При комбинация на конвенционален и ядрен баланс се говори за „смесен“ 

баланс на силите. В два случая има цялостен системен баланс: a) и CB и NB са извън 

баланс, но в различни посоки, b) и CB и NB са поотделно в баланс и равновесие. 

Сдържането се базира върху теорията за рационалния избор и предположението, 

че актьорите могат да претеглят ползи и вреди/разходи от своите действия и да правят 

рационален избор. Наличието на офанзивни кибер способности само по себе си не 

може да действа като спирачка, особено ако желанието те да бъдат използвани не е 

съобщено правдоподобно (Schulze 2019, р. 2). 

Логиката на ядреното сдържане не може да се приложи към кибер сдържането, 

т.е. разликите между тях са:  

1) държавите не носят отговорност за зловредните си действия в кибер 

пространството. 

2) приписването на действие в кибер сферата е изключително трудно. 

3) не може да се наблюдава и няма прозрачност в държавното производство на 

кибер оръжия, нито пък международен орган, който да следи за това (Iasiello 2013, р. 61). 

 

Спецификите на кибер сдържането и недостатъците на сдържането 

чрез наказание и отричане 

 

Има ли бъдеще понятието сдържане в кибер пространството? 

Терминът „кибер сдържане“ е въведен през 1994 г. от Джеймс Дер Дериан, за да 

създаде дигитализиран образ на американското военно превъзходство в четирите 

традиционни домейна на бойното поле. Целта му е да посочи, че сдържането е игра на 

умовете (Soesanto and Smeets, 2021, р. 389). Ако в самото начало възприятието е как да се 

предотврати атака срещу физическия слой на кибер пространството, след президентските 

избори в САЩ от 2016 г. вниманието се измества към операциите на кибер информационна 
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война и войната за влияние, като основни заплахи на националната сигурност. Така фокусът 

се премества от физическия в информационния слой на кибер пространството (Smeets and 

Soesanto, 2020). 

От 2007 г нататък се развива дискусията за кибер войната, уязвимостта на 

физическия слой на кибер пространството. В този смисъл нараства и вниманието към 

кибер сдържането. Привържениците на кибер сдържането се позовават на една от 

четирите логики на сдържане: 1) сдържане чрез отричане, 2) сдържане чрез наказание, 

3) сдържане чрез заплитане (entanglement) и 4) сдържане чрез делигитимация. Първата 

логика е синоним на кибер сигурността. Третата логика почива върху дискусията в 

теория на МО дали взаимозависимостта между държавите смекчава конфликта между 

тях.Четвъртата логика се фокусира върху създаването на норми и правила за поведение 

на държавата в кибер пространството, което в последствие би довело до създаване на 

общ ограничителен принцип, санкциониращ лошото поведение (Soesanto and Smeets, 

2021, рр. 391-392). 

Кибер сдържането чрез отричане е способността да се възпрепятства атаката, т.е. 

пасивно сдържане, а сдържането чрез наказание е свързано с нанасяне на ответен удар, 

т.е активно сдържане. От тук идва разделянето на пасивни и активни мерки, като 

пасивните са отбранителния аспект на сдържането, състоящ се от превантивно и 

смекчаващо (futility) сдържане.
2
 Активните мерки са свързани с налагането на 

наказание и са присъщи за теорията на класическото сдържане, която изисква 

наказателните мерки да са строги, предварително определени и незабавни (McKenzie, 

2017, рр. 2-3). 

Поради комплексността и взаимозависимостта на домейните, сега 

киберпространството е също домейн на военните операции. Атаките в кибер сферата, 

нанесени върху дадена локална инфраструктура, имат глобално отражение. От тук 

говорим за трудно разграничимите понятия „пряко сдържане” (свързано с 

непосредствените интереси на държавата) и „разширено сдържане” (включващо 

възпиране на действия и срещу трети страни или защита на непреки интереси) (Brantly, 

2018, р. 34).  

Сдържането чрез наказание/заплаха има следните проблеми в кибер 

пространството: 1) несигурност при приписване на действия на противника, 2) липса на 

механизми за увеличаване на правдоподобността/достоверността като например 

механизма „връзване на ръцете“, 3) потенциален ефект на преливането от вътре-

домейнни към между-домейнни отговори на заплахата. Ескалацията нараства при 

между-домейнни ответни действия. Тъй като сдържането е повече от заплаха с 

наказание, нараства стойността на стратегиите за сдържане според случая (tailored 

deterrence) на заплахите/ситуациите/целите (Brantly, 2018, р. 34). 

                                                           
2
 Дори и да има атака, тя няма очаквания разрушителен ефект. 
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Сдържането чрез заплаха в кибер пространството е реалистично приложимо 

само за кибер операции, които имат директен физически ефект, не могат да бъдат 

оспорени и се приписват бързо на извършителя. Анонимността на атаките е 

необходима за тяхната успешна реализация при отбрана на периметъра на мрежи като 

системите за проследяване и предотвратяване на взлома, които са присъщи за 

логическия и физическия слой на кибер пространството (Brantly, 2018, р. 44). 

Техническите предизвикателства при заплахата с наказание в кибер 

пространството произтичат от това, че ответния удар няма същата логика в кибер 

пространството: 1) трябва да се докаже извършителя на действието, 2) трябва да се 

отговори в приблизително същия времеви обхват на началното действие/ възможно 

най-бързо, 3) пропорционалност, 4) специфична система на кибер оръжия, пригодена 

към целта (Brantly, 2018, р. 45). 

На пръв поглед сдържането чрез наказание има повече проблеми. Проблем е 

приписването на действието-т.е. трудността да се идентифицира и докаже атакуващия и 

от там приписването на вина (Burton, р. 6). От тук идва и трудността на 

комуникирането на достоверността на заплахите, които трябва да се накажат. Освен 

това, ответния отговор при кибер заплахите трябва да бъде видим, за да се постигне 

ефекта. В допълнение, самият отговор на атаката може да е източник на допълнителна 

заплаха и канал за ново проникване. При този тип сдържане, самото наказание може да 

доведе до ескалация на напрежението, увличаща и трети страни, защитаващи обекта на 

сдържането. Друг проблем е определянето на ниво на „граница”, прекосяването на 

която ще задейства ответно действие, като е трудно да се определи 

пропорционалността на това ответно действие и дали е уместно ответното действие да 

бъде нанесено в друг операционен домейн като земя, вода, въздух или космос (Burton, 

рр. 8-9). Сигнализирането на такъв праг към противника би довело до опасността от 

легитимиране на зловредни действия на противника под този праг, което се свързва с 

идеята за „стратегическа двусмисленост“, при която пречка или сдържане само по себе 

си идва от неуведомяването на противника за нивото на допустимия праг. 

Кредибилността на сдържането се подкопава от двусмислието на отговора. Друг 

проблем с този тип сдържане е правното основание и нормативната среда на ответните 

мерки, ако те са отново под формата на кибер атаки или ответно хакване. Такъв отговор 

допълнително легитимира кибер атаките и ги издига до оръдие на държавническата 

политика. Възприемането на нападателна кибер стартегия може да ограничи 

сътрудничеството в кибер сферата и прилагането на други типове стратегии и да доведе 

до дилема на кибер сигурността и ескалация на разходите както в отбранителни, така и 

в нападателни кибер способности. 

Тези проблеми на сдържането чрез наказание насочват предпочитанията към 

сдържането чрез отричане (by denial), т.е инвистиране в отбранителни мерки за кибер 

сигурност. В случая се отрича или отхвърля възможността атакуващата страна да 
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постигне своите цели. Слабостите на тази стратегия са, че е изключително пасивна, не 

адресира действията и мотивите на атакуващия. Друг проблем е високата уязвимост, 

причинена от лесното проникване на атаки през Интернет средата, наличието на висока 

дигитализация в някои икономики, назлизането на Интернет на нещата в много сфери и 

високото ниво на критична инфраструктура в частния сектор, извън държавен контрол. 

В обобщение може да се каже, че сдържането чрез наказание в кибер 

простронството е възможна, но ненадеждна опция и води до дилема на сигурността. 

Това увеличава надеждността при прилагане на сдържането чрез отричане/отхвърляне 

(deterrence by denial) , което включва разходи за системи за защита и разработване на 

превантивни мерки, които отричат бъдещи противници. Това включва рационално, 

когнитивно моделиране с помощта на теория на игрите, но и този вид сдържане не е 

панацея. Следователно, решение е да се включат и други области като криминология, 

имунология, здравеопазване.  

И при двата вида стратегии, кибер сдържането се разглежда като бинарна 

стратегия, която се прилага от държавни актьори в контекста на геополитическа 

конкуренция, което води до тенденция за придържане към стари стратегии, държавно-

центрични, по аналог на Студената война (Burton, р. 10). 

Няколко са необходимите фактори за ефективно кибер сдържане и кибер 

стратегия: 1) ефективна комуникация с противниците, изискваща консенсус за 

опериращите норми в кибер пространството, 2) способност за сигнализиране на 

намеренията по подходящ начин, особено важно при сдържането чрез наказание, 

3) ефективно приписване на действия на противника, отново важно при сдържането 

чрез наказание и 4) пропорционалност на ответното действие, правно изискване, за да 

не води приложението на стратегията до ескалация на напрежението (Iasiello, 2013, 

рр. 56-59). 

 

 

Бъдещето на понятието „кибер сдържане“ 

 

Ефективната стратегия на кибер сдържане трябва да е многослойна (McKenzie, 

2017). В периода след края на Студената война се върви към анализ на микро ниво на 

ситуациите на сдържане, т.е разглеждане на индивидуални актьори и под-групи. След 

разрастването на тероризма след атаките от 11 септември и към настоящия момент, все 

по-необходимо става разглеждането на сдържането като проблем, зависещ от 

контекста, към който меже да се приложи субективната рационалност на 

конструктивизма. 

За да се засили кибер сигурността, кибер сдържането трябва да е всеобхватна 

стратегия, отчитаща пълния спектър на кибер заплахите, отвъд тясното възприятие за 

национална и военна сигурност. Това е подход според случая (tailored approach) към 
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кибер сигурността, обхващащ политически, икономически, социални, правни и 

технологични отговори и контрамерки на заплахите (Burton, р. 4, 14). Тази по-широка 

стратегия трябва да включва и насоченост срещу недържавни актьори, особено като се 

има предвид, че някои държави наемат недържавни актьори при извършване на кибер 

атаки.  

Понятието всеобхватна сигурност помага за изграждането на понятието 

всеобхватно сдържане. При този подход мерките, които се прилагат са според случая 

(tailored) и се прилага всеобхватна рамка на кибер сдържане, която се състои от три 

вида мерки, комбинация от трите вида сдържане (чрез наказание, чрез отричане и т.нар 

устойчово сдържане (resilience): наказателни (кинетични и кибер ответни действия, 

законодателни мерки, икономически санкции, дипломатическа изолация), отричащи 

(норми, обществено и технологично отричане), устойчиви (планове за възстановяване, 

действия при извънредни обстоятелства и приемственост) (Burton, рр. 22-23). 

Бъдещият дебат за кибер сдържането включва развитие в четири посоки: 1) 

включване на кибер сдържането в международната сигурност и в мулти-домейнния свят и 

развитие на сдържане между домейните, 2) ефектите на сдържането на операционно и 

тактическо ниво, 3) насочване на вниманието към другата форма на принуда, именно 

убеждаването (compellence) на противника да промени действието, 4) ограничаване на 

агресията в кибер пространството, без да се разчита на традиционната логика на 

сдържането и поява на алтернативни стратегически понятия (Soesanto and Smeets, 2021, 

р. 394). 

 

В кибер пространството се изисква пълен спектър на инструменти за сдържане. 

В бъдеще най-приложими изглеждат методите на сдържане чрез отричане, т.нар. 

„невидимост” и взаимозависимостта.  

Целта при отричането на ползата от атаката е да се повлияе върху възприятията 

за успех на противниковата страна, защото разходите ще превишават ползите. В този 

случай се действа чрез изграждане на кибер системи, неуязвими за кибер атаки, 

изграждане на гъвкави кибер системи и изграждане на независими мрежи. Подходът 

балансира между разходи и възприятия за успех и е свързан с изграждане на системи с 

високо ниво на сигурност и неуязвимост. Методът на сдържане „невидимост” или 

невъзможност за намиране на целта включва и маскиране на истинските 

характеристики на системата. В случая се използват и спуфинг системи, които 

примамват атакуващите, както и примамка за атакуване на привидно валидна система. 

Методът на взаимозависимостта, в случая дигиталната взаимозависимост, се засилва с 

използването на Интернет. Логиката на мислене е, че нанасянето на вреда на целта на 

атаката в еднаква степен нанася вреда и върху атакуващия. Този метод на сдържане е 

най-приложим при държави от един съюз, като например ЕС, които имат обща валута 
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или пазари, или са просто търговски партньори, дори и да са кибер противници, както е 

в случая със САЩ и Китай (Jensen, рр.780, 806, 817, 820). 

 

В случая, на международно ниво най-приложимо е сдържането, свързано с 

прилагането на правни норми и делигитимацията на определени злонамерени 

поведения, както и сдържането чрез отричане, чрез прилагането на информационен 

обмен, добри практики и кибер учения за повишаване на квалификацията. Фокусът е 

върху развиване на кибер отбранителни способности като в същото време се изгражда 

доверие между партньорите (NATO Cyber Defence Pledge, 2016). 

Дебатът за бъдещето на кибер сдържането разграничава две групи. Едната група 

е с фокус върху по-всеобхватни стратегически понятия, извън традиционното 

сдържане, ограничаващи всеобхватните способности за действие на противника. 

Другата група се стреми да даде нов живот на кибер сдържането, като го поставя на 

централно място в рамките на конвенционалната международна сигурност, 

обвързвайки темата с ролята на дигиталните технологии и въвеждайки понятието 

между-домейнно сдържане (cross-domain deterrence) (Smeets and Soesanto, 2020). 

 

Заключение 

 

Традиционното ядрено сдържане е успешно при биполярния свят на Студената 

война и поради разрушителния потенциал на ядрените оръжия. Това сдържане е 

симетрично. За разлика от него, кибер сдържането е мулти-полярно и асиметрично, 

следователно има по-малък потенциал на успеваемост. В кибер пространството 

фокусът се премества от физическия в информационния слой и нараства значението на 

прилагането на комбинация от различни логики на сдържане, всеобхватност и 

многослойност на стратегиите на кибер сдържане, кибер сдържане според случая или 

контекста. На помощ идва и понятието за всеобхватна сигурност. 
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КОМАНДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ В МРЕЖОВО-ЦЕНТРИЧНИТЕ ВОЙНИ 

 

капитан Теодор Джунов 

 

 

Анотация: Високата скорост на технологичното развитие отдавана определи 

концепцията за информационното превъзходство, освен това тези технологии 

доведоха до значителни промени както в ежедневието ни, така и в същността на 

днешната война. Това налага създаване на термина за мрежово-центричната война. 

Мрежово-центричната война предлага големи възможности за значително 

подобряване на бойните способности чрез използване на споделена ситуационна 

информираност, повишена скорост на командване, подобрена живучест и по-голяма 

устойчивост, постигната чрез метода на самосинхронизацията. Тези значителни 

промени не зависят само от технологията. За да бъде постигнат пълният капацитет 

на мрежово-центричната война, трябва целият обхват от елементи, вариращи от 

организация, доктрина и концепция до обучение, да се развиват съвместно. С появата 

на мрежово-центричната война системата за командване и управление придобива все 

по-голямо значение. Нейната важна роля в подобряването на бойната ефективност я 

прави важен компонент в съвременната война.  

Ключови думи: мрежово-центрична война, система за командване и 

управление. 

 

 

 

С появата на мрежово-центричните способности, командването и управлението 

стават все по-значими. Години наред съвременната война е насочена към 

превъзходство в разработването на системи и платформи. Свръхзвуковите ракети, 

изтребителите от ново поколение, стелт фрегатите са основният акцент, за 

демонстрация на бойни способности с цел възпиране. Въпреки това, в последните 

години командването и управлението стават все по-актуални. Сложността на системата 

за командване и управление и нуждата от инвестиции в нея нараства неимоверно. 

Командването и управлението играят важна роля за повишаване на бойната 

ефективност и увеличаване на ползите от мрежовата среда. Това налага те да бъдат 

определени като съществен компонент в съвременната война. 

Както е написано в Доктрина на въоръжените сили на Република България 

(издание (А), ноември 2017 г.) „Командването и управлението са взаимообвързани и се 

отнасят за дейността на командира и щаба. Между тях не може да се постави знак за 
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равенство. Управлението е само аспект от командването.“ Също така документът 

определя командването като правомощията (властта), дадени на отделна личност да 

ръководи, координира и управлява въоръжени сили. Дефинира управлението като 

правомощията, упражнявани от съответния командващ/командир, върху дейностите на 

подчинените му структури или други структури, които обикновено не са под негово 

командване. Тези правомощия обхващат отговорността за изпълнение на отдадени 

заповеди или директиви. Всички правомощия, или част от тях, могат да бъдат 

прехвърлени или делегирани. 

Основната цел на командването и управлението е да насърчи единството на 

усилията между всички елементи, така че да бъде изпълнена мисията, най-ефективно и 

най-ефикасно, с минимални загуби. Това не зависи само от командира, но и от целия му 

щаб и подчинените му командири на всички нива, за да може да бъде извлечен 

максимумът от ситуацията. 

Появата на мрежово-центричните способности налага преосмисляне и 

реорганизация на днешната система за командване и управление, доктрините и 

процедурите, свързани с нея. Йерархичната структура за командване и управление, 

която съществува днес в повечето армии, трябва да бъде преразгледана. Също така е 

нужно да бъде взето под внимание как най-добре да се организира структурата и 

дейностите за командване и управление, така че да отговорят на технологичния 

напредък и да се използват максимално тенденциите на концепцията за мрежово-

центричната война.  

Целта на доклада е да набележи ключовите въпроси и съображения за вземане 

на решения относно структурата и организацията на системата за командване и 

управление в мрежово-центрична среда. Въпреки, че не може да бъде предложена 

идеално функционираща организация на системата за командване и управление в 

мрежово-центричната среда към този момент, в доклада са разгледани някои насоки за 

постигане на оптимална структура на системата и възможни слабости, който трябва да 

бъдат избегнати. 

 

Съвременната организация на командване и управление се базира на 

наполеоновия модел с ясно изразена централизирана йерархична власт (корпус – 

дивизия – бригада – полк – батальон – рота – взвод). Обикновено системата за 

командване и управление се състои от няколко нива – взимане на решение, планиране и 

изпълнение. Тази традиционна структура се основава на три ключови фактора. 

Първо, нарастващата големина, сложността и специализацията на военните сили 

изискват стабилна организация за упражняването на контрол върху нейните дейности.  

Второ, човешкото ограничение в обхвата на контрола. Въз основа на проучвания 

на човешкия фактор, грубо ръководство за приемлив обхват на управление е около 5 – 
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6 единици, които човек може ефективно да управлява. Този сравнително малък обхват 

води до многопластовата структура на голямата военна организация.  

Трето, опазването на информационната тайна. За да се запази елементът на 

изненадата и да се запази секретната информация, многопластовата структура служи 

като удобно средство за разделяне на информацията на базата на необходимостта да се 

знае за всеки нива. 

 

Мрежова срещу йерархична структура 

 

Йерархичната структура по своята същност е несъвместима с мрежово 

ориентирана среда. Процесите, които се извършват в мрежово ориентирана среда, по 

същество си противоречат със строгия контролен характер на военната йерархия. 

Ключово предимство на мрежовата общност е мигновеното и едновременно 

разпространение на информация до всички бойни единици. Видно е, че зависимостта от 

последователния обмен на информация намаляват скоростта на командване и забавят 

темпото на работа. Въпреки това пирамидалната структура на командването, 

отговорностите и отчетността трябва да се поддържа за целите на командването и 

управлението. 

Трябва да се намери баланс между твърдата, но сигурна йерархична структура и 

мрежовия подход, който насърчава свободата на взаимодействие. В резултат на работата в 

мрежа, йерархичната организация може да стане по-плоска. По-плоската организация има 

за цел да насърчи бързи канали за комуникация, като в същото време не намалява 

важността на командването и управлението във военната организация. Целта е да се 

освободи потокът от информация от командната верига, за да се увеличи скоростта на 

командване. 

Необходим е нов подход за ефективно изравняване на йерархиите. 

Рационализирането на оперативната командна верига само за постигане на по-плоска 

структура не е достатъчно. За разлика от преди, когато ефективността и ефикасността на 

организацията се подобряваха чрез намаляване на размера й, новият подход трябва да бъде 

по-ползотворен. Създадената организация трябва да бъде съвместна в редица неразривно 

свързани фактори. Тези фактори включват: 

а) Премахване на пречките пред разпространението на информацията. 

Йерархичната организация ограничава силно скоростта на предаване на информацията. 

Усъвършенстването на филтриране или разделянето на информацията трябва да бъде 

погледаното от друга гледна точка, а не както до сега да се ограничава цялата 

информация и да се предоставя само необходимата до по-ниските нива.  

б) Натоварване. С разпространението на обобщената оперативна картина, 

възлите за командване и управление в различните ешелони ще придобият повишена 

информационна осведоменост, която ще спомогне за по-добро познаване на бойното 
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пространство и самосинхронизация. Това намалява нуждата от често координиране на 

ситуационната осведоменост или оперативната картина, което представлява основна 

част от натовареността. Възможно е обаче също така, премахването на междинни 

ешелони, да увеличи натоварването на различните нива в резултат на повишената 

отговорност на командването. Трябва да се вземе предвид обхватът на управление по 

отношение на натовареността и наличните системи, които да помогнат на всеки възел 

да управлява информация. 

в) Информационни системи. Наличните информационни системи са от 

решаващо значение за структурата на организацията и отчасти определят 

натоварването на всеки възел. Рационализирането и освобождаването на 

информационните потоци трябва да се извършва съвместно с въвеждането на 

информационни и комуникационни системи. Инструментите за сътрудничество могат 

да облекчат комуникационните проблеми и да улеснят съвместните процеси. Също 

толкова важно е правилното и оптимално използване на тези системи.  

 

Централизация срещу децентрализация 

 

Резултатът от разпространението на обобщената оперативна картина е значително 

подобрено и споделено познаване на ситуацията, хоризонтално и вертикално, в 

структурата на командване и управление. Това намалява неизвестността и свежда до 

минимум разликите в ситуационната осведоменост в различните ешелони. В резултат на 

това границата на стратегическите, оперативните и тактическите области е размита. От 

една страна, това позволява на централизираното командване да упражнява по-голям 

контрол, докато от друга страна, позволява по-голяма автономност на по-ниските нива и 

условия за по-добра информираност. В това се състои основното твърдение за 

организацията на командването и управлението в мрежово-центричната среда. 

Децентрализация. Основните предимства на децентрализацията са скоростта на 

командване и овластяването на отделните единици. Привържениците на 

децентрализацията твърдят, че за успешното водене на мрежово-центричната война трябва 

да се генерира такова високо темпо, че командващият на високо ниво да е неспособен да 

провежда какъвто и да е вид традиционен процес на планиране, който да е достатъчно 

бързо, за да бъде в крак със случващите се събития. Тази скорост може да бъде постигната 

само чрез автономията на ниските ешелони. С по-добра информираност, тези звена от по-

нисък ешелон могат да се самосинхронизират за постигане целта на мисията без да им 

биват давани насоки от горе.  В бъдеще командирите на тактическо ниво ще имат по-добро 

разбиране както за общата картина, така и за локалната ситуация.  

Централизация. Предпоставката за централизация се състои в централизираното 

управление, необходимо за постигане на максимална оптимизация на ресурсите и 

усилията. Твърди се, че във време на моментални медийни излъчвания, 
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международното право и решаващо обществено мнение, всяко тактическо действие има 

стратегически последици. За това се смята, че висшите ръководители трябва да държат 

отблизо контрола върху тактическите операции, за да гарантират постигането на 

стратегическите цели. Някои поддръжници дори считат, че поддържането на 

централизирано командване и централизирана структура на изпълнение премахва 

необходимостта от ясно намерение на командира, тъй като тактическото ниво винаги 

ще бъде в контакт с оперативното и стратегическото ръководство. Тук се крият 

опасенията за централизацията.  

Първо, командирите от по-високо ниво може да не са най-квалифицирани да 

управляват системите на тактическо ниво. Второ, опитвайки се да се намесят в решенията на 

по-ниско ниво, командирите губят ценното си време, отслабват уменията за вземане на 

решения на подчинените и създават лош прецедент за бъдещи операции. Също така, по-

важните въпроси, които би трябвало да ги вълнуват, могат да бъдат оставени без решение. 

Трето, това е изкушението и проблемите на микроуправлението. Повишената ситуационна 

осведоменост на стратегическите лидери е полезна в много отношения, но ги изкушава да 

насочват операции на по-ниските нива на войната чрез микроуправляващи тактически 

операции. 

Компромис. И двата възгледа за мрежово-центричната война характеризират 

командването и управлението в система, ориентирана към мрежата, било то 

централизирано или децентрализирано. Ключът към успешното командване и 

управление е да се максимизират ползите от него, като същевременно се премахнат 

възможните проблеми. Начинът на действие на различните подходи показва, че 

действително степента на централизация (на командване) и децентрализация (на 

изпълнение) е много зависима от сценария и естеството на операциите. 

Потенциални проблеми, които трябва да се имат предвид са: 

а) Свръхцентрализация. За да се гарантира, че мрежовите системи не водят до 

прекалено централизирани командни структури, може да се предприеме тристранен 

подход. Първо, организациите трябва да бъдат структурирани да обработват 

количеството информация, която ще бъде получена. Второто направление на усилията 

е в обучението. Доктриналната база първо трябва да дефинира, че оперативният 

командир ще има повече ситуационна осведоменост за бойното поле от всякога. Той от 

своя страна трябва да признае, че стрелците и сензорите на място все още остават най-

квалифицираните и най-добре обучени да изпълняват мисията. Доктрината за 

командване и управление в мрежово-центричната война трябва да дефинира ролята и 

границите на контрол на всеки участник (вземащи решения, стрелец или сензор). 

Третото и последно усилие се основава на промяна в човешкото поведение на 

командира и е свързано неразривно с първите две точки. Преди командирът с желание 

да делегира контрола на подчинените си, той трябва да се чувства добре с новата 

технология и обема от информация. Личността винаги ще играе важна роля в начина, 
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по който командирът избира да командва, но това може да се формира чрез обучение и 

упражнения за по-ефективна работа в мрежово-ориентирани системи. 

б) Въпреки че повишената осведоменост ще позволи по-голяма автономия и 

овластяване на по-ниските нива, тя не замества необходимостта от добро разбиране на 

намерението на командира. За да се помогне на отделните военнослужещи да 

компресират процеса на планиране и оценка, ясно изявено намерение на командира и 

изчерпателен план за действие при извънредни ситуации всъщност могат да бъдат от 

съществено значение, за да се гарантира ясно разбиране на намерението на командира, 

общото мислене и единството на усилията. 

в) Избягване на микроуправление. Въпреки, че всяко отделно тактическо действие 

може да бъде все по-внимателно изследвано, не всяко тактическо действие има 

стратегически последици. Може да се разработи подход, който да попречи на ръководството 

да изразходва прекомерно много време за наблюдение на тактическите операции. 

Цифровите мрежи позволяват на войските да развият скорост на командване, да 

повишат осведомеността за бойното пространство чрез разпространението на обобщена 

оперативна картина и да увеличат бойната мощ. Този подход на мрежово-центричната 

война може да насочи организацията на командването и управлението към две 

противоположни посоки. От една страна, по-голямата централизация може да бъде 

естествено следствие, тъй като неизвестността в драстично намалена. От друга страна, 

подобното подобряване на информираността на наземните звена им позволява да 

проявяват по-голяма инициатива за самостоятелно синхронизиране с по-високите 

оперативни цели. Ясно изразената йерархия на военната организация също налага пречки 

за използване на пълните ползи от мрежовата среда. Гъвкава и адаптивна организация за 

командване и управление, съчетана с плоска йерархична структура, остава най-добрата 

основа в стремежа към оптимална организация за командване и управление в мрежово-

центрична среда. 
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МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА 

ОТКРИВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА БАРКОДОВЕ 

 

доктор Йоана Иванова
1
 

 

 

Анотация: Целта на разработката е да се предложи методика, която дава 

възможност за откриване наличието и класификация на QR-код или баркод с 

използване на изкуствени невронни мрежи. Основните приноси се изразяват в анализ 

на различни невронни мрежи за конкретното предназначение и в провеждането на 

емпирично изследване за откриване на ключови компоненти от QR-код с помощта на 

симулационен модел на изкуствена невронна мрежа с обратно разпространение на 

грешката. 

Ключови думи: невронна мрежа, обратно разпространение на грешката, QR-

код, баркод. 

 

 

Yoana Ivanova, PhD. A METHODOLOGY FOR INVESTIGATION OF ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORKS FOR DETECTION AND CLASSIFICATION OF BARCODES 

 

 

Abstract: The aim of the paper is to propose a methodology for detection and 

classification of QR-code or barcode using artificial neural networks. The main contributions 

are expressed in the analysis of different neural networks for the specific purpose and in 

conducting an empirical study to detect key components of QR-code using a simulation model 

of an artificial neural network with backpropagation of error. 

Key words: neural network, error propagation, QR code, barcode. 

 

 

Увод 

 

Приложенията на баркодовете са свързани със съхранение на данни, което 

поставя изискване за високо ниво на сигурност. Сложността при откриване наличието 

на баркодове в графични изображения и точното им класифициране се определя от 

редица критерии, сред които е хомогенността на фона. Предвид на това, че ниската 
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хомогенност на фона затруднява автоматичното разпознаване, е необходимо да се 

използват иновативни методи и средства за постигане на висока ефективност при 

дигиталното разпознаване.  

В разработката се акцентира върху типовете изкуствени невронни мрежи, 

намиращи приложение за идентифициране и класификация на баркодове, което е 

сложен процес от гледна точка на изчистване на шумове от изображението, 

разпознаваемостта му при различни пространствени ориентации и въпреки възможни 

деформации. 

Методът на симулационното моделиране дава възможност за изследване на 

поведението на изкуствени невронни мрежи в процеса на дълбоко самообучение. 

Поради богатите възможности за оптимизация на невронните мрежи в симулационна 

среда авторът е избрал този метод като средство за реализация на изследването. 

В конкретния случай се различават две оптимизационни нива: 

 на ниво матрица – преценява се при каква резолюция на матрицата 

компонентът или сегментът от кода ще бъде четивен и реалистично изчертан; 

 на ниво структура на изкуствената невронна мрежа – прави се експертна 

оценка, базирана на изчисления и съотношения относно брой неврони във входния и 

изходния слой, брой скрити слоеве и неврони в тях, активационни стойности и др. 

Цялостната методика за изследване на изкуствени невронни мрежи е 

представена в Раздел 1 на разработката, а конкретни симулационни модели на 

невронни мрежи, които са вградени в избрания симулационен софтуер, са описани в 

Раздел 2, като са анализирани възможностите им за решаване на многокомпонетни 

целеви задачи (МКЦЗ), свързани с откриване и класификация на баркодове. В Раздел 3 

същината на методиката е онагледена с практически пример от проведено изследване 

за реализация на изкуствена невронна мрежа с BPE за разпознаване на отделни 

компоненти от QR-код. 

 

1. Разработка на цялостна методика за изследване 

на изкуствени невронни мрежи 

 

Предложената методика е приложима за различни цели и е структурирана в 

следните стъпки: 

1) Избор на приложен метод за изследване: 

 метод на симулационното моделиране; 

 метод за цялостно изграждане на изкуствена невронна мрежа; 

 хибриден метод – изразява се в последователно приложение на първите два 

метода. 
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2) Избор на софтуерен продукт за изграждане на изкуствена невронна 

мрежа: 

 задаване на критерии за определяне на възможностите на софтуерни продукти; 

 сравнителен анализ на софтуерни продукти. 

3) Проектиране на изкуствена невронна мрежа: 

 дефиниране на целева задача; 

 избор на тип изкуствена невронна мрежа за изпълнение на конкретна 

целевата задача; 

 определяне на структурата на изкуствената невронна мрежа; 

 реализация на изкуствената невронна мрежа. 

4) Оптимизация на изкуствени невронни мрежи: 

 индивидуално оптимизиране на всяка от изградените изкуствени невронни мрежи; 

 оценка и анализ на резултатите от експерименталното изследване; 

 оценка на възможностите на различни невронни мрежи за изпълнение на 

поставена целева задача чрез сравнителен анализ – разглеждат се два случая: 

– изкуствени невронни мрежи със сходно предназначение – необходимо е да се 

направи проучване дали има повече от един тип мрежи, които могат да се използват за 

изпълнение на една и съща целева задача. Това е реализуемо само при условие, че 

задачата не е многокомпонентна. 

– съвместно приложение на повече от един тип изкуствени невронни мрежи – 

това е частен случай, при който поставената задача е многокомпонентна и поради това 

се характеризира с висока сложност. 

Допустимо е да се подходи чрез декомпозирането ѝ на отделни подзадачи и да 

се проучи с какъв тип мрежа може да се реши всяка от тях. 

За онагледяване на този подход авторът предлага концептуален метод за решаване 

на примерна многокомпонентна целева задача с приложение в сферата на сигурността и в 

частност на киберсигурността, който е представен схематично на фиг. 1. 

 

 

Фиг. 2. Концептуален модел за решаване на многокомпонентна целева задача (МКЦЗ) 

с използване на изкуствени невронни мрежи. 

Решаване 
на МКЦЗ чрез 

изкуствени невронни 
мрежи 

1.Откриване наличие на 
баркод или QR-код чрез 

изкуствена невронна 
мрежа с BPE. 

2. Класификация на 
кода чрез сиамски  
невронни мрежи. 

3. Декриптиране на код 
чрез конволюционни 

невронни мрежи. 

4. Сравнителен анализ 
чрез сиамски невронни 

мрежи. 
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Избраната сложна целева задача включва четири компонента: откриване 

наличие на баркод (двумерен щрих код) или матричен код за бърз отговор (Quick 

Response – код); разпознаване типа на кода; декриптиране на кода; сравнителен анализ 

по зададени критерии.  

Сиамските невронни мрежи са иновативни и се използват за класификация и 

сравнение [1], поради което са подходящи за изпълнение на втората и четвъртата част 

на МКЦЗ, но не се разглеждат експериментално в настоящото изследване поради 

специфичните изисквания към ресурсно осигуряване за провеждане на експерименти в 

симулационна и физическа среда. 

Препоръчаните на третия етап конволюционни невронни мрежи се базират на 

алгоритми за откриване и сегментиране на двумерни QR-кодове с отчитане на ротация. 

Характеризират се с висока надеждност дори при наличие на деформации [2].  

Акцентът в конкретното емпирично изследване е поставен върху изкуствени 

невронни мрежи, базирани на алгоритъм с обратно разпространение на грешката (BPE – 

Backpropagation of Error), тъй като е базов и поради това е вграден във всички 

симулационни продукти от среден и висок клас (например SimBrain, NetLogo и др.). В 

допълнение той има и друго предимство, което се изразява в това, че дава възможност за 

изпълнение на задачи, свързани с разпознаване на различни символи (буквени, цифрови, 

препинателни знаци) с отчитане на ротация. Поради това е избран от автора като подходящ 

за провеждане на експерименти в симулационна среда, целящи откриване наличието на 

даден вид код върху обект, който е подложен на дигитална трансформация.  

 

2. Решаване на многокомпонентна целева задача  

в симулационна среда SIMBRAIN 3.0 

 

Следва да се направи анализ на възможностите за решаване на МКЦЗ в 

симулационна среда SIMBRAIN 3.0 [3]. Основни предимства на продукта са, че е с отворен 

код и дава възможност за симулация на общо осем типа изкуствени невронни мрежи за 

различни приложения, от които в разработката предстои да бъдат разгледани следните: 

 невронна мрежа с обратно разпространение на грешката – същината на 

BPE – алгоритъма се изразява в разликата между целевия резултат „target“ и 

действително получения на изхода – „out“. Общата грешка за всеки от двата изходни 

неврона се изчислява като сума от функциите за грешка на квадрат по формулата: [4]: 

 

  (1) 

 

Сложността на алгоритъма се определя от броя на невроните, като пример за 

базова невронна мрежа с приложна стойност за разпознаване на прости компонети от 

QR-код може да се даде с мрежа, която съдържа по два неврона съответно във входния, 
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скрития и изходния си слой. При необходимост във входния слой може да се добавят 2 

допълнителни неврона без това да усложнява съществено изчисленията. 

Изходните неврони и невроните в обработващия слой включват отклонение 

(bias) - b. Невроните могат да бъдат активирани със стойности „0“ и „1“ или междинни. 

Целта е оптимизиране на теглата, за да може невронната мрежа да се самообучи как 

правилно да картографира произволни входове към изходи [5, 6]. 

Например за всеки неврон от скрития слой (h1) общият вход се изчислява по 

следния начин: 

 

NETh1 = w1.i1 + w2.i2 + b1.1   (2) 

 

Изходът се изчислява чрез логистична функция по формулата: 

                            (3) 

 

 невронна мрежа с конкурентно обучение (Echo State Network) – след избор 

от менюто на Insert > New Network се отваря прозорец Network, от който се избира 

Insert > Insert Network > Competitive Network. На фиг. 2 е показана мрежа с брой 

неврони по подразбиране във входния и изходния слой, между които съществуват 

обратни връзки. Както самото наименование подсказва, мрежата функционира на 

конкурентен принцип, като всеки неврон цели да възпрепятства невроните, с които е 

свързан.  

Обучението е ефективно единствено в случай, че невронът успее да разпознае 

успешно дадено изображение и съответно генерира отговор.  

 

Фиг. 3. Невронна мрежа с конкурентно обучение  

в симулационен софтуер SIMBRAIN 3.0. 
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Може да се направи извод, че поради ниското си ниво на сложност този тип 

мрежа не е подходяща за изпълнение на отделни части от МКЦЗ.  

 паралелна невронна мрежа на Хопфийлд (Hopfield Network) – за конкретния 

случай този тип мрежа ефективно се използва в иновативни методи за изчистване на 

шумове от QR-кодове, шумоустойчива памет или за решаване на трудни комбинативни 

проблеми [7]. Принципът на работа е като на класическа рекурентна мрежа, при която 

всеки неврон е свързан асинхронно със съседните на него неврони. Това в известен смисъл 

нарушава стандартната структура на познатия многослоен перцептрон. 

Повтарящите се мрежи се подразделят на: 

– еднослойни – мрежата за обратна връзка образува затворен цикъл, т.е. единичен 

неврон получава обратна връзка към себе си и/или другите неврони в мрежата. 

– многослойни – поради наличието на множество скрити слоеве изходът се 

пренасочва обратно към невроните на предходните слоеве, други неврони в същите 

слоеве или към самия неврон [8].  

 

 

Фиг. 4. Невронна мрежа на Хопфийлд в симулационен софтуер SIMBRAIN 3.0 

 

На база на направения преглед концептуалният модел за решаване на МКЦЗ в 

симулационна среда SIMBRAIN 3.0 придобива вида, показан на фигура 4. 
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Фиг. 5. Концептуален модел за решаване на многокомпонентна целева задача (МКЦЗ) 

в симулационна среда SIMBRAIN 3.0. 

 

3. Симулационно моделиране на изкуствена невронна мрежа  

с BPE за разпознаване на компоненти от QR-код 

 

За провеждане на експерименталното изследване са избрани два основни компонента 

от произволен QR-код
2
, показан на фиг. 5, които са дигитално трансформирани със софтуер 

frmScaner след изчертаването им в матрица с оптимална резолюция 6x6. В генерираните 

двоични кодове на запълнените пиксели съответства „1“, а на незапълнените – „0“. 

Въведените стойности за всички входни и изходни неврони са показани на фиг. 6. 

 

 

Фиг. 6. Дигитализация на избрани компоненти от QR – кода 

 

                                                           
2
 https://www.thebalancecareers.com/how-to-use-a-qr-code-on-your-resume-2063285 

Решаване 

на МКЦЗ в симулатор 
SIMBRAIN 3.0 

1.Откриване наличие на 
баркод или QR-код чрез 

изкуствена невронна 
мрежа с BPE. 

2. Класификация на QR-
код  след отстраняване на 

шумове с паралелна 
мрежа на Хопфийлд. 

3. Декриптиране на код 
чрез конволюционни 

невронни мрежи.   

4. Решаване на 
комбинативни проблеми 
чрез паралелни невронни 

мрежи на Хопфийлд. 
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Фиг. 7. Последователно въвеждане на стойности за входните и двата изходни неврона 

при две пространствени ориентации. 

 

За разпознаване на всеки пиксел от матрицата е необходим 1 неврон, поради 

което във входния слой са въведени 36 неврона. Предвид, че два компонента подлежат 

на разпознаване, невроните в изходния слой са 2. Авторът е избрал да изгради мрежата 

с два обработващи слоя, от които единият съдържа 5, а другият – 4 неврона. 

Пространствената ориентация на компонентите остава непроменена при ротация, което 

е значително улесненение при изграждане на симулационния модел на мрежата. 

Следващата стъпка е свързана с активация на невроните след двоен клик с ляв бутон 

на мишката върху всеки от тях и въвеждане на стойност в интервала от 0 до 1. Впоследствие 

при необходимост по критерия за активационни стойности може да бъде извършена 

оптимизация на мрежата. Симулираната невронна мрежа и генерираният резултат за 

грешката при активация на всички неврони със стойност 1 са показани на фиг. 7. 

Фиг. 8. Получената стойност на грешката в показаната вляво невронна мрежа 

за откриване наличието на QR-код по основни компоненти. 
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Извод: 

На база на получените резултати от серия експерименти при активация на на 

различен брой неврони с различни стойности може да се заключи, че получената 

грешка е в оптимални граници предвид големия и също оптимален брой неврони, които 

са необходими за разпознаване на избраните компоненти от QR-код. 

 

Заключение 

 

Предвид широката приложимост на QR- и баркодовете в сферата на сигурността, 

изследванията в тази област са с перспективи за бъдещо развитие, а изкуствените невронни 

мрежи и дълбокото самообучение са основно средство за постигане на удовлетворителни 

резултати. Конкретното изследване може да бъде надградено в посока адаптиране на 

изкуствената невронна мрежа за откриване на цялостен QR-код след предварително 

сегментиране, което предполага използването на по-голяма изчислителна мощ предвид, че 

оптимизацията не може да бъде извършена за сметка на намаляване на броя на невроните, 

а времето за изпълнение на симулацията трябва да бъде редуцирано.  

Предвид, че комуникационните и информационните системи са сектор от 

критичната инфраструктура, при който се изисква непрекъснато усъвършенстване на 

мерките за сигурност, тенденциите за развитие са свързани с увеличаване на 

приложенията на изкуствения интелект и в частност на изкуствените невронни мрежи в 

областта на телекомуникационните мрежи и услуги [9].  

Усилията са насочени към изграждане на нови и усъвършенстване на 

съществуващите механизми за защита от разкриване на криптиран трафик [10,11], 

поради което концептуалните модели за киберсигурност от ново поколение включват и 

симулационно моделиране. Освен за симулиране на невронни мрежи то може да се 

използва за изпълнение и на други многокомпонентни целеви задачи, при които 

акцентът се поставя върху изследване на въздействието на кибератаки срещу 

комуникационни мрежи, моделиране и симулиране на аналогова амплитудна и 

импулсно-амплитудна модулация [12] като част от задачи, свързани с изграждане на 

невронни мрежи за гласово и звуково разпознаване. 
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БЪДЕЩЕТО НА КОМПЮТЪРНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

 

доктор Мария Филипова-Райчева
1
 

 

 

Анотация: В доклада се разглеждат престъпленията в Глава девета „а" от 

Особената част на Наказателния кодекс която обхваща т. нар. компютърни 

престъпления, които могат да се разграничат на осем групи и обхващат различни видове 

престъпни деяния. В доклада се разглеждат и престъпленията, свързани с техниката 

(техническите престъпления), особено на електронноизчислителната техника. 

Съществен момент от доклада засяга хакването на генетична информация, която ще 

измести кражбата на идентичност, след като ДНК започне да се използва като 

средство за идентификация. Обръща се внимание и върху вече постигнатия голям 

напредък във взаимодействието между мозъка и компютърните устройства. Научното 

направление, което изследва тази област, е известна като мозъчно-компютърен 

интерфейс (МКИ). Разглежда се и понятието компютърен саботаж, фалшифициране и 

кражба на самоличност, престъпления свързани с атаки срещу информационни системи, 

предизвикване на отказ на услуга и зловреден софтуер и др. 

Ключови думи: компютърно престъпление, киберпресъпници, биопрестъпници, 

вируси, спам, жертва, криминална инфраструктура. 

 

 

Abstract: The report examines the crimes in Chapter Nine "a" of the Special Part of the 

Bulgarian Penal Code, which covers the so-called computer crimes, which can be divided into 

separate groups and cover different types of criminal acts. The report also addresses crimes, 

contact technology (technical crimes) specifically for computer technology. An important point of 

the presented report concerns the hacking of genetic information that will displace identity theft 

once DNA begins to be used as a means of identification. Attention is also paid to the great 

progress already made in the interaction between the brain and computer devices. The scientific 

field that studies this field is known as the brain-computer interface (MCI). The concept of 

computer sabotage, forgery and identity theft, crimes related to attacks against information 

systems, causing denial of service and malware, etc. are also considered. 

Key words: computer crime, cybercriminals, biocriminals, viruses, spam, victim, 

criminal infrastructure. 
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В недалечно бъдеще киберпрестъпността ще бъде експоненциално развиваща се, 

автоматизирана и триизмерна. Престъпността не е вечно явление и единна величина за 

всички времена и народи. Тя се мени в хода на историческите събития от историята 

през различните епохи. Развитиието на технологиите не може да бъде спряно и 

промените се случват све по-бързо и по-бързо. 

Проникването в правителствените информационни системи показва основния 

недостатък в досегашния подход на държавата към технологичната промяна. Може да 

се каже, че хората в чиито ръце е изпълнителната и законодателната власт в страната, 

са твърде праволинейни в мисленето си, за да оценят еспоненциално нарастващата 

природа на надвисналите над нас заплахи. 

Обединяването на усилията в публичният, частният и неправителственият 

сектор могат да окажат огромно въздействие за повишаване на киберсигурността. В 

Европа се използват различни закони, съгласно наказателното право на отделните 

страни, като един от основните документи по отношение на компютърната престъпност 

се смята Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство, приета на 109 -

тото заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа и открита за 

подписване на 23.11.2005 г. в Будапеща.
2
 В България този тип престъпления се 

разглеждат в Глава девет „а“ от НК на страната. Различават се основно осем групи, 

които обхващат различни видове компютърни престъпления (чл. 319 а – 319 е). 

Престъпленията, свързани с техниката (техническите престъпления) са много и 

различни. С бурното развитие на техниката, особено на електронноизчислителната 

техника, нараства и тяхното разнообразие. Това налага и различни правни подходи в 

противопоставянето на посегателствата, свързани с техниката, някои от които 

причиняват огромни вреди от най-различен характер и в най-различни посоки. 

Първоначално посегателствата, свързани с техниката, се налагат като 

наказателноправен проблем и продължават и сега да са такъв проблем, главно заради 

това, че различните случаи на манипулиране с техника с цел да се получи имотна 

облага, не могат да бъдат квалифицирани като класическото за наказателното право 

престъпление „измама“.  

Същността на всяка измама е заблуждението. То представлява във всички 

случаи невярна представа относно такива обстоятелства, съобразно които заблуденият 

решава да прави имуществено разпореждане. Заблуждението се създава винаги и само 

у човек – единствено той може да бъде адресат на измамата. Заблуждаване и оттук 

измама на машина не може да има. Дори някаква машина да бъде „подведена“ с оглед 

предоставяне на определена имуществена престация, това не може да съставлява 

измама. Ако манипулираната машина предостави на дееца пари или други движими 

вещи, без той да ги е заплатил, ще е налице не измама, а т. нар. кражба от автомат. През 

                                                           
2
 Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 1.4.2005 г. ДВ, бр.29 от 5.4.2005 г. и издадена Министерство 

на правосъдието обн. ДВ, бр. 76 от 15.9.2006 г., в сила в РБ от 1.8.2005. 
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2004 г. се криминализира извличането на далекосъобщителна услуга, т. е. телефонното 

пиратство („кражба“ на телефонен трафик). 

Съгласно новия чл. 348 а НК, „който чрез измама или по друг незаконен начин 

използва далекосъобщителна мрежа, съоръжение или услуга, за да генерира или 

пренасочи в свой или чужд интерес насочен пренос на сигнали, писмен текст, 

изображения, звук, данни или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, 

оптична или друга преносна среда, се наказва с...“. През 2004 г. е криминализиран и 

друг случай на „подвеждане“ на машина с оглед предоставяне на определена 

имуществени престация. Това е случаят на т. нар. същинска компютърна измама 

(чл. 212 а, ал. 2 НК). 

Такава „измама“ е налице, когато, от една страна, при осъществяване на 

безналични парични операции електронноизчислителна машина или система (ЕИМ), 

която контролира банкови сметки, бива „подведена“ от дееца да увеличи 

неоснователно неговата или на трето лице банкова сметка вместо сметката на онзи или 

онези кредитори, на които безкасовото плащане действително се дължи. От друга 

страна, за да не се стигне до осъществяване на кражба от автомат, деецът трябва да не 

получи налични пари от така приведените му безкасово суми, а трябва да ги използва и 

на свой ред за безналични разплащания. Тук следователно се извършва само една 

своеобразна „кражба на вземане“ от действителния кредитор. Компютърните 

престъпления се предвидиха в НК едва в края на 2002 г. Този вид посегателства обаче 

бяха проучени в наказателноправната теория и криминализирани в по-развитите 

държави много преди това. Компютърни посегателства са онези, които имат за свое 

средство или за свой предмет някаква ЕИМ. Тази връзка на посегателствата с ЕИМ 

може да бъде, както възможна (случайна), така също и необходима (задължителна). 

Такова престъпление, за което законът предвижда само по-тежко наказание, е 

несъщинската компютърна измама по чл. 212 а, ал. 1 НК. 

Според тази разпоредба, „който с цел да набави за себе си или за другиго облага 

възбуди или поддържа заблуждение у някого, като внесе, измени, изтрие или заличи 

компютърни информационни данни или използва чужд електронен подпис и с това 

причини на него или на другиго вреда, се наказва за компютърна измама с...“. Както 

всяка друга измама, така също и несъщинската компютърна измама представлява 

заблуждаване на човек, който вследствие на това върши акт на вредоносно 

имуществено разпореждане. При нея обаче заблуждаването става чрез манипулиране на 

информация в ЕИМ - в програмата или паметта й. Тук заблуждаването се улеснява от т. 

нар. компютърен саботаж (фалшификация), който сам по себе си е едно същинско, 

неизвършимо без ЕИМ компютърно престъпление по чл. 3196 НК. Съгласно ал. 1 на 

този член, „който неправомерно добави, копира, използва, промени, пренесе, изтрие, 

повреди, влоши, скрие, унищожи компютърни данни, в информационната система или 

спре достъпа до такива данни, в немаловажни случаи, се наказва с...“. Същинското 
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компютърно посегателство може да има за свой задължителен предмет някаква ЕИМ. 

Такива посегателства са „компютърният шпионаж“, „компютърният саботаж“ и 

непозволеният достъп до компютър. 

„Компютърен шпионаж“ е предвиден в чл. 319 а, ал. 1, пр. II и III НК. Той е 

налице, когато се узнава (извлича) противоправно каквато и да е информация от ЕИМ. 

Съгласно посочения законов текст „който ... неправомерно осъществи достъп до 

информационната система или части от нея, в немаловажни случаи се наказва с...“. 

„Компютърният саботаж“ е предвиден в чл. 319б НК. Той е налице, когато се 

заличава (изтрива) информация в ЕИМ или тя бива незаконосъобразно променена, без 

обаче да се стига до действителна или компютърна измама. 

При така очертания „компютърен саботаж“ ЕИМ и в частност променяната 

информация е пак най-често средство за измамливо въздействие върху човек или 

автомат. Обикновено то е насочено към неимуществени отношения, например – да се 

удостовери право на някакъв достъп, както документните престъпления по чл. 308 и 

следващите от НК. В допълнение към компютърния шпионаж по чл. 319 а, ал. 1, пр. II и 

III от НК, който се свежда до узнаване на информация от някаква (една) ЕИМ, ал. 3 на 

чл. 171 НК криминализира и непозволеното прихващане на електронни съобщения, 

протичащи между различни ЕИМ, когато за прихващането са използвани специални 

технически средства. Компютърният саботаж по чл. 319 б НК, който се свежда до 

заличаване на информация в ЕИМ, (наричан още „намеса в данните“, (англ. Data 

Interference) обаче не е допълнен в съответствие с чл. 5 от Конвенцията за 

киберпрестъпленията (Будапеща, 2001), който изисква да се криминализира и 

обикновеното блокиране на съобщенията между различните ЕИМ (наричано още 

„намеса в системата“ (англ. System Interference). 

Накрая, Глава девета „а" от Особената част на НК предвиди още две 

компютърни престъпления, които също допълват компютърния шпионаж по чл. 319 а, 

ал. 1, пр. ІІ и ІІІ НК. 

Най-напред чл. 319 д НК криминализира субсидиарно случая, когато няма участие 

в непозволено узнаване на определени компютърни данни, нито дори посредствено 

извършителство в него, а само се разпространят неадресирано „компютърни програми, 

пароли и кодове или други подобни данни за достъп до информационната система или 

част от нея с цел да извърши престъпление ....". 

Лични данни според чл. 16, ал. 1 от Закона за българските лични данни са: имената, 

датата на раждане, единният граждански номер (или личен номер на чужденец), полът и 

гражданството на определено лице. Що се отнася до държавната тайна, тя беше вече 

изяснена при разглеждане на шпионството по чл. 104 НК. 

Извън това с чл. 319 г НК се криминализира субсидиарно и въвеждането на вирус в 

ЕИМ. Това престъпление бива осъществено, когато първичният по своя състав 

компютърен саботаж не е нито довършен, нито е налице дори опит към него, понеже 
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вирусът не се е задействал, нито деянието е било обективно и субективно насочено към 

задействането му. По тези съображения квалифицираният състав по ал. 2, пр. I на чл. 319 г 

НК, отнасящ се до случаите, когато „от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вреди“, 

следва да намира приложение само ако не се стига до засягане на информацията (програма 

или данни от паметта) в ЕИМ, а се е наложило само да се правят разходи за 

противодействие на въведения вирус. 

Следва обаче да се отчита, че изготвянето и въвеждането на вируси далече не 

изчерпва всички онези дейности, които предхождат и са годни да улеснят извършването на 

компютърния саботаж и на други основни компютърни престъпления – непозволеното 

прихващане на електронни съобщения, компютърната фалшификация, компютърният 

шпионаж и пр. Освен вируси, произвеждат се и се разпространяват много и различни 

други средства за извършване на тези престъпления. 

Тези дейности разкриват значителна степен на обществена опасност и също 

следва да бъдат криминализирани. В такъв смисъл е и чл. 6 от Конвенцията за 

киберпрестъпленията. 

Интернет ни предоставя свят без граници. Всеки, бил той с добри или лоши 

намерения, може за един миг да се озове в другия край на планетата. Тази способност да се 

прескочат границите е един от най-големите плюсове на интернет, но създава големи 

юридически и административни проблеми и е една от главните причини разследванията на 

извършените интернет престъпления да остават без резултат. Компютърната престъпност е 

всяко нарушение на закона, за чието съдебно преследване се изискват специфични 

познания в областта на компютърните технологии. В този смисъл бяха изброени част от 

компютърните престъпления като саботажът, шпионажът, кражбата на лични данни, 

софтуерно пиратство и др. изброени в Българския НК. В световен мащаб основните 

отличителни белези на правонарушителите в сферата на компютърните технологии е 

притежанието на познания и умения в тази област. 

Компютърните престъпления които се опитвам да засегна в настоящият доклад са 

престъпленията свързани с бъдещите технологични заплахи от нови видове компютърна 

престъпност и начините на нейното извършване. Такива компютърни престъпления са: 

свързани с развитието на Уеб 3.0 технологиите, 4G/5G комуникациите, със съответен 

акцент върху защитата и контрола на личното пространство и данни, роботизираните 

системи с изкуствен интелект както и кибер заместители на човешки органи, 

фалшифициране и кражба на самоличност, престъпления, свързани атаки срещу 

информационни системи, предизвикване на отказ на услуга и зловреден софтуер и др. 

Държавите и частните компании се опитват да убедят хората в сигурността на 

биометричната защита но експертите изразяват опасения за уязвимостта на тази 

технология. Хората сме склонни да възприемеме лицето, гласа, очите, пръстите и дланите 

като уникални свои характеристики, които принадлежат само и единствено на нас. В 
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действителност това не е така. Независимо дали го осъзнаваме или не, ние споделяме все 

повече информация за физическите и поведенческите си черти с другите. 

Биометричните системи за идентификация използват компютърни сензори за 

измерване чертите на лицето или тембъра на гласа. Цялата тази информация се предава в 

единички и нули, които могат да бъдат сравнени с всички останали в базата данни за 

секунди. Най-голямата биометрична база данни в света се поддържа от индийското 

правителство. Проектът „Адхар“ предвижда да се снемат пръстови отпечатъци, да се 

снимат и да се сканират ирисите на всички 1.2 милиарда жители на Индия. Над 500 

милиона души вече са получили своите идентификационни номера в системата и 

биометричните им сведения се пазят в националната база данни. Правителството на САЩ 

е отпуснало съществени ресурси на министерството на вътрешните работи, 

министерството на отбраната и министерство на правосъдието, които разработват отделни 

биометрични програми. 

Макар на пръв поглед създаването на национална база данни изглежда като полезен 

инструмент за залавяне на терористи и престъпници, тя също крие рискове. В 

недемократичните държави базите данни с биометрична информация могат да се 

превърнат в инструмент за потискане на опозицията и за изграждане на механизъм за 

всеобщо следене. Полицията във Великобритания използва автоматизираната технология 

за лицево разпознаване „Неофейс“ на японския концерн NEC, която сравнява 

изображения, заснети от охранителни камери, с база данни на регистрираните 

престъпници. Освен анатомичните характеристики на биометрията, има и друга категория 

биометрия известна като поведенческа биометрия, или бихейвиометрия – която анализира 

държанието и действията ни. Гласът, походката, ритъма на писане на клавиатурата, дори 

сърцебиенето също подлежат на измерване и чрез тях можем да бъдем идентифицирани. 

Наред с анатомичната биометрия, в близко бъдеще и бихейвиометрията ще се използва за 

идентификация и контрол на достъпа. Немалко компании използват вече гласова 

биометрия за разпознаване на клиентите. 

По данни на ООН годишната печалба на транснационалните организирани 

престъпни групи надхвърля 2 трилиона долара. Парите идват от търговия с наркотици, 

кражби на интелектуална собственост, трафик на хора, фалшиви стоки, разпространение 

на порнография, контрабанда на диви животни и киберпрестъпни дейности. Като цяло се 

смята, че организираната престъпност стои зад 15% от глобалния брутен вътрешен 

продукт. Или казано с други думи модерните времена имат нужда от модерни 

престъпници. Ръста на организираната киберпрестъпност е професионализацията на 

хакерите. 

Постепенно хакването се превърна в изгодна дейност и така преходът като 

хакерството като хоби към създаването на международни престъпни синдикати и техният 

бизнес процъфтява. 
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Макар днес все още да сме далече от копирането на човешкия мозък, вече е 

постигнат голям напредък във взаимодействието между мозъка и компютърните 

устройства. Научното направление, което изследва тази област, е известна като мозъчно-

компютърен интерфейс (МКИ). Науката вече е разполага с невропротези – компютри, 

които „възстановяват или допълват мозъчните способности с електронни устройства, 

вградени в нервната система“. Все повече се появяват нови устройства за разчитане на 

ДНК, като за всеки период от 18 месеца цената им пада наполовина. Драстичният спад на 

цените не засяга само устройствата за разчитане на ДНК, а и технологиите за писане на 

ДНК. Писането на ДНК код е основа за за генното инженерство, днешните учени са 

способни да творят много повече и много по-бързо, отколкото в миналото, когато се 

налагаше физически да се манипулира ДНК молекулата. 

Тази нова област е известна като синтетична биология, или съкратено – синбио. 

Синбио е инженерната част от биологията, която се занимава с изработката на всичко – от 

индивидуални клетки до цели организми, и ни позволява да променяме съществуващите 

биологични сиситеми или да създаваме нови. Неизбежно с течение на времето ще се 

появят биологични еквиваленти на всички основни категории на компютърната 

престъпност. 

Хакването на генетична информация ще измести кражбата на идентичност, след 

като ДНК започне да се използва като средство за идентификация. А висша форма на 

кражба на идентичност е клонирането. Нашето общество е напълно неподготвено за тези 

промени и нямаме друг избор, освен да обмислим за вбъдеще какви стъпки сме длъжни да 

предприем, за да защитим операционните системи. Науката разработва и много други 

технологии, които могат да донесат както големи ползи, така и големи рискове за 

човечеството. Една от тях е нанотехнологията, която позволява намеса на атомно и 

молекулярно ниво. Вероятно най-големият принос на нанотехнологиите ще бъде в 

областта на медицината, където терапевтичният наноробот, може чрез кръвоносната 

система да достигне до туморното образувание и да инжектира лекарството. 

През април 2013 г. президентът Обама обяви проект за картографиране на 

мозъчната активност – проект поставящ си цел да картографира всеки неврон в човешкия 

мозък, да революцинира лечението и превенцията на мозъчните разстройства и да се 

установи как точно мозъкът ни записва, обработава, използва и съхранява огромни 

количества данни. Разбирането как работи човешкия мозък е първата крачка за 

създаването на изкуствен човекоподобен ум. За целта обаче, трябва да се направи 

компютър, способен да работи със софтуера, нужен да се стимулира човешкия мозък. Тази 

машина трябва да притежава „изчислителна мощност от поне 36.8 петафлопа  рЁ (един 

нетафлоп е равен на един квадрилион компютърни операции в секунда) и памет в обем 3.2 

петабайта“. До днес можехме само да си мечтаеме за такъв компютър, но в днешни 

времена той може да се превърне в реалност. В своята книга “Future of the Mind” авторът 

Мичио Каку описва отромния напредък който сме постигнали в областта на неврологията. 
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С времето неминуемо ще се появят биологични еквиваленти на всички основни 

категории на компютърната престъпност. Например хакването на генетична информация 

ще измести кражбата на идентичност, след като ДНК започне да се използва като средство 

за идентификация. Може да се каже, че висшата форма на кражба на идентичност е 

клонирането. 

Друг вариант на кибер-престъпността е фишингът, използва сайтове и услуги, 

имитиращи реално съществуващи, с цел да открадне пароли и достъп, ПИН кодове и 

персонални данни. Но и тук може да се появи биологичен аналог кражба на чужда ДНК с 

цел разшифровка и получаване на лична информация за човека. А да предотвратите 

изтичането на личната ДНК за всеки един гражданин е практически нереално. Как ще го 

предпазите от падането на един косъм от главата му например? Ние оставяме 

непрекъснато свои клетки, косми и слюнка навсякъде. Но ако обикновените хора дори не 

се замислят за това и ако те не са никак интересни за тайните служби, то геномът на видни 

политици и личности определено е. 

Когато лидер на една държава гостува на друг, то службите ще се снабдяват с 

всякакви генетични материали, които да бъдат използвани, за да се наклони везната в 

полза на по-силния. А самото използване на тяхното ДНК за достъп до свръхсекретна 

информация вероятно е само въпрос на време. 

Междувпрочем използването на чужда ДНК, която да се подхвърли на мястото на 

престъпление, отдавна е познато в криминалистиката. И бъдещите престъпници със 

сигурност ще могат да се възползват от тези методи като например полимеразната верижна 

реакция. С нея е лесно да се размножи чуждата ДНК трябва да имат само образец от коса, 

слюнка, кръв и няма проблем да размножат гена до нужното им количество. Странните 

хибридни термини като ДНК разузнаване, хакване на кибер-протези, незаконно 

разпечатване на оръжия, риновирусен спам звучат доста невероятно?! Истината е, че 

подобни невероятни престъпления вероятно ни очакват в близко бъдеще.  

А какво е риновирусен спам? Възможността някой да зарази хиляди хора 

едновременно за един ден (спам) със съвсем реален вирус на настинка. Разбира се, най-

древните престъпления като грабежи, убийства и т.н. скоро едва ли ще изчезнат, но към 

тях тепърва ще се присъединяват нови и нови.  

Криминалният свят приветства навлизането на новите научни постижения. В 

началото на XXI век пък маршрутизация за таен обмен на информация, създадена със 

съвсем безкористни цели, доведе до развитието на гигантски, скрит интернет – Deep Web, 

наричан още Дарк интернет или Тъмна мрежа който работи на базата на TOR браузъра и 

Onion линковете. В него лесно всеки, който пожелае, може да се сдобиете с фалшив 

паспорт, оръжие, наркотици и много други незаконни дейности с безкористни цели. Заради 

включването на нови и нови устройства и технологии към интернет, хората лесно забравят, 

че всичко, което може да се достъпва през мрежата, рано или късно подлежи на хакване. 

Никакви технологии и агенции не могат да се справят с това. 
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През януари 2003 година атаката на вируса Slammer забави сериозно работата на 

интернет в целия свят, а някои държави като Южна Корея се оказаха напълно изолирани от 

мрежата. През април 2009 година американските медии съобщиха за информация от 

няколко терабайта, попаднала в ръцете на хакери – секретни данни за многоцелевия 

изтребител от пето поколение F-35 Lightning II. През следващата година вирусът Stuxnet 

порази институциите в Иран и особено онези, работещи над ядрената му програма. В края 

на същата тази 2010 година хакерската група Anonymous проведе серия DDoS атаки над 

сайтовете на компаниите, заяждащи се с WikiLeaks в това число PayPal, Visa и MasterCard. 

През март 2011 година жертва на хакерите станаха и сървърите на EMC компанията, 

предлагаща технологията SecurID, прилагаща се за защита на корпоративни данни по 

света. Пробивът на правителствени сайтове в Белгия, Венецуела, Перу и най-вече атаката 

срещу антиспам компанията Spamhaus през 2013 година отново доведе до значително 

забавяне на интернет в глобален мащаб. 

През годините след това атаките са толкова много, че едва ли ще ни стигнат 

десетки страници да ги опишем – хакването на сайтовете на Home Depot, Target, SONY, 

Athem... 

Усилията на поколения учени доведоха до истинска революция в биологическите, 

генните и медицинските технологии. Сега можем не само да четем ДНК, но и да я 

променяме по желание. Най-новите методи като CRISPR/CAS9 позволяват това да се 

прави с огромна точност и резултат. Развива се цяло направление на генното инженерство, 

чиито цели са създаване на организми с предварително желани свойства. И най-важното – 

за такива дейности вече не са нужни лаборатории с милиони инвестиции. Образци от най-

опасните микроорганизми се пазят в много добре защитени лаборатории, където достъпът 

е ограничен. 

Това са все още теории за не така далечното бъдеще, но съдейки по това как се 

развиват биотехнологиите, как стремително проникват в живота, сравняването им с 

цифровия свят не е лишено от смисъл. И ако до днес не знаем какво точно да правим с 

киберпрестъпниците, то ще е още по-неясно как да се справяме с биопрестъпниците. 

Нашето общество е напълно неподготвено за тези промени и нямаме друг избор, 

освен да седнем и сериозно да обмислим какви стъпки сме длъжни да предприемем, за да 

защитим операционните системи. 

Като обобщаващ извод може да се каже, че все още липсва ефективна обща 

политика за изграждане и сътрудничество между страните при правоприлагане, 

разследване и наказуемост на киберпрестъпленията. 

Необходимо е изграждане и развиване на кибер капацитет така както е заложен в 

Националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“, а именно: 

„разработване на общ подход за изграждане на кибер капацитет и превръщането му в 

неделима част от по-широк, глобален подход във всички кибер области, вкл. чрез тясно 

взаимодействие със съответните органи на ЕС, използване на различни финансови 
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програми и инструменти за устойчиво изграждане на кибер капацитет и развитие на кибер 

устойчивост. 

Установяване и осъвременяване на нормативната база и международните 

договорености за ефективно прилагане на оперативното взаимодействие между органите и 

структурите от националната система за кибер сигурност и мрежата за координация и 

взаимодействие (НКОМКС) със съответните органи и институции от ЕС, НАТО и на 

двустранна база с държави партньори за развитие на съвместни способности“. 
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА 

СПЕЦИАЛИСТИ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ 

 

Георги Дуков
1
 

 

 

 

Анотация: В този доклад се разглеждат съвременните тенденции за използване 

на инструменти за подготовка на специалисти по киберсигурност. Анализирани са 

предизвикателствата недостиг на работна ръка, компетентност и практически умения. 

Изложена е идеята за подобряване на обучението на специалистите по 

киберсигурност чрез използване на теорията за експериментално обучение и платформи 

за моделиране и симулация от типа Cyber Range. 

Ключови думи: Cyber Range-платформи, киберсигурност, Experimental 

Learning Theory, обучение, обучителни инструменти. 

 

Georgi Dukov. TOOLS FOR IMPROVING THE EDUCATION AND TRAINING 

OF CYBERSECURITY PROFESSIONALS 

 

 

Abstract: This report examines current trends in the use of cybersecurity training tools. 

The challenges caused by the shortage of labour, competence and practical skills are analysed. 

The idea of improving the training of cybersecurity professionals by using Experimental 

Training Theory and Cyber Range modelling and simulation platforms is presented. 

Key words: Cyber Range, cybersecurity, Experimental Learning Theory, education, 

training tools. 

 

 

Проблем 

 

Динамиката в развитието на информационните и комуникационните технологии 

е свързана с бурно нарастване на възможностите за атака срещу системи и мрежи на 

държавната власт, на органите за централно или местно управление, на всички видове 

организации с търговска или нестопанска цел, както и на отделния индивид. В резултат 

възниква необходимост обучението на специалисти по киберсигурност да се подобрява 
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 Авторът е магистър „Компютърна техника“, ръководител на отдел „Решения за сигурност“ в 

„ТехноЛогика“ ЕАД. 
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непрекъснато, за да се отговори на увеличаването на потребността на обществото ни за 

по-бърза и за по-ефективна подготовка на нужните служители, на ръководен и 

академичен ресурс. 

Образованието и обучението на специалисти по киберсигурност изисква 

използването на още по-модерни, по-интегрирани и по-гъвкави инструменти. Подходът 

е изследване, дизайн и изграждане на кибер-физични Cyber Range платформи, които да 

са максимално базирани на международно и национално приетите стандарти и още от 

създаването си да са съобразени с изискванията за бъдещо развитие и разширяване. 

Анализът на необходимите функционалности, технически характеристики и 

архитектура ще позволи да се създадат необходимите системи от продукти, които да са 

балансирани технически и ценово. 

Целта на този доклад е да се представят нуждите от създаването на кибер-

физична среда за обучение с използване на Cyber Range платформа, която да е в 

съответствие със състоянието и световните тенденции за развитие на информационните 

системи, използвани за подготовка на експерти по киберсигурност.  

 

Изложение 

 

В световен мащаб има остра необходимост от специалисти по киберсигурност. 

Оценката на (ISC)2 от 2019 година
2
 показва, че световната икономика се нуждае към 

датата на изследването от още 4,07 милиона професионалисти в тази област. 

Сравнявайки с информацията, че в света към 2019 г. работят 2,8 милиона специалисти 

по киберсигурност, се вижда необходимостта от увеличаване на общия им брой с още 

145%. Тези стойности са на база обобщаване на резултатите от оценката, обхванала 11 

от най-развитите икономики. За развиващите се страни тези нужди са по-големи. В 

малкия и среден бизнес или в държавите с все още нецифровизирани общества 

недостигът на специалисти по киберсигурност не се вижда ясно заради липсата на 

адекватни изисквания от страна на компаниите. Във всички случай глобализацията на 

световната икономика и интеграцията между институции и организации със стопанска 

и нестопанска цел в цял свят увеличава важността на задачата да се осигурят 

необходимите специалисти по киберсигурност, за да се гарантират стабилността и 

просперитетът.  

Според същото изследване на (ISC)2 преобладаващата част от специалистите по 

киберсигурност са висшисти, което показва високите изисквания към образованието и 

обучението на тези кадри. 28% от работещите в тази област идват от университетите и 

има тенденция този процент да нараства. Според статистиката 56% от тези, на които им 

предстои кариера в областта на киберсигурността, целенасочено се развиват в тази 
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област от самото начало на своето образование или поне на своето висше образование. 

Това е много ясен показател за осъзнатата нужда на обществата ни от компетентност и 

умения в областта на киберсигурността и потребността същите да бъдат изграждани и 

развивани в средното и висшето образования. 

Голяма част от обществото споделя оптимистичната позиция, че образованието 

и бизнесът ще съумеят своевременно да компенсират недостига на специалисти по 

киберсигурност. Същевременно има и оценки
3
, които доказват съществуването на 

ограничения, затрудняващи намирането и подготовката на необходимата работна ръка. 

За съжаление в цял свят значителна част от инициативите за образоване или обучение 

на специалисти по киберсигурност не успяват да преминат отвъд началната си 

експериментална фаза. Много от използваните към настоящия момент системи и 

методи за подготовка не са достатъчно ефективни и не успяват да създадат 

необходимия брой специалисти по киберсигурност с подходящите знания и умения.  

Модерният подход за образование и обучение трябва да осигурява възможност 

за преход от начинаещ, през експерт до ниво ментор и включване в общности за 

споделяне и развитие на добри практики
4
. От 2010 г. е признато, че е започнала бърза 

промяна в образованието от традиционните класни стаи към онлайн и виртуални 

среди
5,6

. Новите видове учебни пространства включват и участия и социализации в по-

широки общности за споделяне и развитие на добри практики. По този начин се цели 

да се превърнат обучаемите в преки участници с принос за прогреса, да се формира 

тяхната идентичност и да придобият необходимия им практически опит. 

Важно е да се направи разграничение между термините образование и обучение. 

Образованието е по-фокусирано върху придобиването на знания и осмисляне, чрез 

които се развиват необходимите умения. Докато обучението е насочено към 

придобиване на умения до видимо ниво на компетентност
7
. 

Един от най-ефективните начини за обучение на специалисти по киберсигурност 

е чрез практически упражнения, когато се фокусираме върху отделните обучаеми, или 

учения, когато се визира по-голяма група от хора, в чиито действия се търси синергия.  

Терминът обучение по киберсигурност се използва за планирано събитие, по 

време на което организацията симулира киберинцидент, за да се развият или тестват 

способности за предотвратяване, откриване, смекчаване, реагиране или възстановяване 
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от инцидента
8
. По този начин се обучават специалисти от различни организационни 

нива в симулирана среда посредством пресъздаване на мащабни инциденти в 

киберсигурността, които ескалират и преминават в кризи. Тези занятия предлагат 

възможности за анализ, обучение и репетиция на сложни технически инциденти в 

киберсигурността, но също така и за справяне със сложни ситуации, свързани с 

гарантиране на непрекъснатост на бизнес-процесите и управление на кризи.  

Най-добрият за обучаемите вариант е когато ученията, свързани с 

киберсигурността, се основават на реални събития, които се доразвиват до еволюиращи 

сценарии. 

Терминът методология за учения по киберсигурност се отнася до начина, по 

който се провеждат. Те могат да се основават както на дискусия (например семинари, 

кръгли маси или игри), така и на операции (например тренировки, функционални или 

пълномащабни учения)
9
. 

По същия начин, по който се подготвят специалисти за решаване на дефанзивни 

задачи в областта на киберсигурността, могат да се подготвят и специалисти в 

офанзивен план. Голяма част от базовите знания и умения както за „отбраняващите се“, 

така и за „атакуващите“, са едни и същи, което позволява за упражненията и ученията 

да се използват едни и същи инструменти. 

Важна специфична особеност, която благоприятства допълнително обучението 

на ИТ специалисти и в частност на тези по киберсигурност, е тази, че основно тяхно 

средство за работа е компютърът, в най-широкото разбиране на това понятие. 

Използват се софтуерни приложения и цялото, характерно за нашия цифров свят, 

множество от мрежови, периферни и други цифрови устройства. По този начин 

употребата на всеки един електронен инструмент в процеса на обучението пряко 

подпомага развиването на полезни за работата навици и умения и запознава в 

дълбочина обучаемите с особеностите на използваните от тях хардуер и софтуер. Тази 

специфика е много важна и трябва в максимална степен да се използва за 

придобиването на по-широка култура, изграждането на усет към цифровата реалност и 

за разбирането на процесите и взаимовръзките, които са в основата на 

киберпространството.  

Класическият набор от ИТ инструменти, които се използват в образованието и 

обучението, включва
10

: 

– Платформи за обучение (Learning platforms); 

– Инструменти за уеб конференции (Web-Conferencing Tools); 

– Хранилища на знания (Knowledge Repositories); 
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– Инструменти за създаване на съдържание (Content Creation Tools); 

– Инструменти за комуникация (Communication Tools); 

– Инструменти за управление на проекти (Project Management Tools). 

Платформите за обучение са един от ключовите корпоративни инструменти, с 

които се хостват или се доставят до обучаемите учебни пакети. Този тип платформи 

допълнително се класифицират на: класически системи за обучение (Learning 

management systems), платформи за хостване (и предоставяне на потребителите) на 

съдържание от други източници (Hosted course platforms) и платформи за 

микрообучение (Microlearning platforms). Последните силно приличат на класическите 

системи за обучение, но се разработват и използват с цел адресиране на по-тясна група 

от потребители в по-тесен аспект на знанието. За сметка на това е обичайно 

платформите за микрообучение да се доставят интегрирани с инструменти за 

подготовка на съдържание в съответната предметна област. 

Инструментите за уеб-конференция като цяло и по-специално тези от тях, които 

се използват за уеб-семинари или виртуални класни стаи, са изключително мощни 

съвременни средства за обучение от разстояние и убедително се доказаха в световен 

мащаб по време на кризата с Covid-19.  

Tези платформи споделят много сходна функционалност, често една и съща 

основна технология и затова линията за тяхното разграничаване е размита. Можем да 

класифицираме инструментите за уеб-конференция на: инструменти за 

видеоконференции (Tools for videoconferencing), платформи за уебинари (Webinar 

platforms) и виртуални класни стаи (Virtual classrooms). 

Хранилищата на знания или базите от знания са динамични места за съхранение 

на информация. Съхранявайки и споделяйки знания е възможно хората да се свързват, 

да си сътрудничат и да споделят своите знания. Този тип софтуер позволява на 

потребителя по всяко време да има достъп до информацията, от която се нуждае, за да 

изпълни задачата си. 

Хранилищата на знания често са част от други софтуерни платформи като 

отделен модул, например в системите за управление на обучението (LMS). 

Инструментите за създаване на съдържание са много различни видове в 

зависимост от конкретните учебни материали, за чието създаване са предназначени. Без 

да е изчерпателен списъкът, можем да ги класифицираме в зависимост от видовете 

съдържание, което искаме да генерираме, за създаване на: електронни курсове, 

обучителни видеоклипове, изображения, схеми, инфографики и др.. 

Инструментите за създаване на курсове (Course authoring tools) са предназначени 

за създаване най-често на материали за интерактивно електронно обучение от 

съществуващо съдържание. 

Инструментите за създаване и редакция на графика и дизайн (Graphics & Design) 

позволяват заснемането на статични екранни снимки или на поредици от интерактивни 
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екрани, което е полезно при разработването на обучения за потребители или 

администратори на системи, онлайн ръководства за инструменти или ресурси и др. 

Инструментите за създаване на видео и аудио (Video and audio) се използват 

както за предоставяне на информация, включително и обучения в реално време, така и 

за записване на съдържанието с цел по-късно споделяне. 

Инструментите за създаване на документи (Document creation) все още са най-

широко използваните. Те се употребяват за изработването на документи, презентации, 

таблици и др. 

Инструментите за комуникация са от съществено значение на всеки етап от 

подготвителния процес. Инструкторите трябва да общуват с учащите се, за да 

отговарят на въпроси и да предлагат насоки и подкрепа. И, разбира се, учащите се 

трябва да общуват помежду си, за да си сътрудничат и да споделят знанията си. 

Връзките и комуникациите могат да бъдат постигнати с помощта на много различни 

инструменти - от традиционните до най-новите в модерните технологии. Без да е 

изчерпателен списъкът можем да ги класифицираме в следните групи: електронна поща 

(E-Mail), социални медии (Social media), обмен на съобщения в реално време (Instant 

messaging), стаи за разговори (Chat room) и напоследък придобилите голяма 

популярност платформи за криптирани разговори между два или повече крайни 

потребители (Encrypted call End-to-End).  

Инструментите за управление на проекти се използват за ръководство и 

изпълнение на проекти за обучение. Тяхното основно предназначение е да се управлява 

и контролира процесът на преподаване от гледна точка на рамките - време и бюджет.  

След направения преглед на класическия набор от ИТ инструменти, които се 

използват в образованието и обучението
11

, трябва да се обърне внимание на факта, че 

става въпрос за подготовка на специалисти в инженерна област. За да са ефективни в 

своята работа, те се нуждаят от мултидисциплинарни знания в редица области. 

Преобладаващият брой от хората, които работят в киберсигурността, трябва да решават 

в една или друга степен инженерни задачи. Дори когато става въпрос за подготовката 

на специалисти, които ще изпълняват ръководни, административни, организационни 

или други задачи, които обикновено не са разглеждани като част от инженерните 

науки, техническите познания имат голямо значение.  

Инженер означава да прилагаш научни и математически принципи, опит, 

преценка и здрав разум, за да направиш неща, които са в полза на хората или за 

постигане на определени цели. Това е процес на производство на технически продукт 

или система за задоволяване на специфични нужди в обществото или в организацията. 

Инженерното образование е университетско образование, чрез което се придобиват 
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знания по математика и природни науки, последвано от самообразование през целия 

живот, където опитът се натрупва с практика.
12

 

Инженерингът се основава на практически минимум от знания и умения, които 

трябва да се получат или в реалния живот, или в лабораториите по време на 

специализираното или университетското образование. Успоредно с увеличаването на 

сложността и бързото развитие на високотехнологичните устройства разходите и 

всеобхватността на лабораторното оборудване стават непосилни. Компютрите, другите 

микропроцесорни устройства като роботи, телекомуникационни, телемедицински 

устройства, автоматични системи за контрол/управление/наблюдение и др., правят 

инженерното образование сложно, скъпо и интердисциплинарно. Разходите за 

изграждане на лаборатории по инженерство може да са на порядък по-високи от 

разходите за превръщането на обикновен компютър във виртуална лаборатория 

посредством допълнителен хардуер или софтуер.  

Инженерните факултети са постоянно изправени пред дилемата да се установи 

баланс между виртуални и реални лаборатории, така че да се оптимизират разходите и 

същевременно да обучават инженери с комплексни познания и с достатъчна практика. 

Благодарение на виртуалните експерименти и компютърните симулации е възможно 

обучаваните инженери да са по-добре подготвени, да разбират и ефективно да 

използват математически изрази и графики. 

В основата на изграждането на виртуални лаборатории или среди за обучение 

стоят два подхода: симулация и емулация.  

Според Fishwick компютърната симулация представлява проектиране на модел 

на действителна или теоретична система, изпълнение на проекта върху компютър и 

анализ на резултатите от изпълнението. Симулационният модел всъщност е 

математически модел, изчисляващ въздействието на определени входни данни и 

обработки и/или решения върху резултатите. Такъв модел може да бъде създаден на 

език за програмиране, чрез изрази или с използване на формули и логически изрази в 

електронни таблици. Независимо от неговия вид, изходът в симулационните модели 

зависи от несигурен вход и следователно имаме работа с несигурни променливи и 

несигурни функции.  

Според Fishwick емулацията за разлика от симулацията, дублира системата така, 

че втората система да има поведение, което е абсолютно идентично с поведението на 

първата. Обикновено това е свързано с имитация на работата на друга програма
13

. 

Много често, когато се използва терминът компютърна симулация, се визира 

съчетание между методи и технологии за емулация и симулация. В този контекст 
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използването на виртуални компютърни конфигурации, на сървърни архитектури или 

на мрежи е сложна симбиоза от двата метода. 

Основната причина за използване на компютърни симулации е, че те са 

интерактивни и може да се изпълняват под различни форми. Компютърната симулация 

е едновременно познавателен инструмент и учебен обект. Тя се е превърнала в полезна 

част от моделирането на много системи във физиката, химията, биологията, 

икономиката, социалната и информационната науки.  

Компютърната симулация за образователни цели, която използва компютъра 

като учебна среда, се нарича компютърно подпомагано обучение. Тези така наречени 

„симулации на обучение“ обикновено се предлагат в една от трите категории: 

• симулация на живо – реални хора използват симулирано оборудване в 

реалния свят; 

• „виртуална“ симулация – реални хора използват симулирано оборудване във 

виртуална реалност; 

• „конструктивна“ симулация – симулирани хора използват симулирано 

оборудване във виртуална реалност. 

Средствата за симулация играят все по-голяма роля в образованието и 

обучението на специалисти по киберсигурност благодарение на сполучливото им 

интегриране с иновативните теории за обучение, които се развиват през последните 

десетилетия. В тази област в световен мащаб се налага подходът на експерименталното 

обучение, при което знанията и уменията, които се придобиват, са по-дълготрайни и 

по-ориентирани към практическите задачи и конкретните нужди на обучаемите и на 

организацията.  

Решавайки тази задача с използване например на виртуални среди за обучение 

на база Cyber Range платформа, е възможно да се изследват както рационалните, така и 

нерационалните методите за вземане на решение от индивида и/или групата и да се 

проследяват процесите за обмен и оценка на информацията
14

. Това се постига чрез 

инструментите на Cyber Range платформата за обратна връзка, събиране и анализ на 

действията на потребителите и промените в средата. По този начин е възможно да се 

изгражда контекстна рамка на процеса за вземане на конкретно решение и да се 

проследяват и оценяват влиянията на различните фактори върху този процес. 

Според теорията на експерименталното обучение учените, работещи в тази 

област, споделят шест основни принципа
15

:  

– Обучението е най-добре да се изгражда като процес, а не като резултати; 

– Всяко обучение е повторение на наученото; 
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– Обучението изисква разрешаване на конфликти между диалектически 

противоположните начини за адаптация към света; 

– Обучението е цялостен процес на адаптация; 

– Обучението е резултат от синергични транзакции между човека и околната 

среда. Стабилните и трайни модели на човешкото обучение възникват от 

последователните модели на транзакции между индивида и неговата среда; 

– Обучението е процес за създаване на знания. 

Експерименталното обучение предлага конструктивистка теория, чрез която 

социалните знания се създават и пресъздават в личните знания на обучаемия. Това е в 

контраст с модела на „предаване“, на който се основава голяма част от настоящата 

образователна практика, където вече съществуващи фиксирани идеи се предават на 

учащия се. 

Cyber Range платформите и изградените с тях среди са сред най-ярките примери 

за прилагане на теорията за експериментално обучение. Използването на Cyber Range 

платформа трябва да позволява да се поставят обучаемите и трениращите се в  

максимална близка до реалността обстановка. Преподавателите или ръководителите на 

занятията трябва да имат възможност да ангажират обучаемите, гъвкаво да променят 

контекста и задачите и да постигнат синергия от използването на разнообразни методи 

за индивидуална и за екипна работа. 

През последните години се развиха редица технологии, продукти и национални 

и международни инициативи за изграждане на платформи тип Cyber Range. Има 

няколко причини, поради които тези решения стават все по-популярни и все повече 

организации, както частни, така и публични, започват да инвестират в тях.  

От гледна точка на потребителите двете ключови движещи сили, отговорни за 

нарастващото търсене на този вид среди за обучение, са обосноваването на 

киберпространството като нов самостоятелен, но допълващ общата парадигма, домейн 

за водене на военни действия и развитието и широкото разпространение на облачните 

технологии.
16

 

Държавите инвестират днес в технологии, методи и процеси, с които да развият 

своите киберспособности, а средите, изградени със Cyber Range платформите, се 

разглеждат като еквивалент на традиционен полигон, където бъдещите поколения 

кибервойници ще преминат през симулации на кибератаки и киберзащити. Проучване 

на Съвета по външни отношения на ЕС показва, че по света броят на войсковите 

единиците, предназначени за операции в компютърните мрежи (Computer Network 

Operation Units), е нараснал през периода от 2000 до 2017 година от 5 на 63. 

Компютърната виртуализация и мощните изчислителни ресурси достигнаха 

високо ниво и голяма достъпност, което позволява бавното, но непрекъснато 
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 Council on Foreign Relations (2018), Understanding the Proliferation of Cyber Capabilities, 
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474 

увеличаване на дела на експерименталното обучение до безпрецедентни мащаби. 

Достъпността на виртуализацията и изчислителните технологии също променя начина, 

по който обучението и образованието са замислени и предоставени, позволявайки по-

сложни форми на непрекъснато обучение и непрекъснато професионално развитие. 

Значението на понятието Cyber Range се е променило през годините. 

Съществуващите понастоящем дефиниции и тълкувания от цял свят се групират в две 

основни формулировки: 

– Симулационна среда – Фокусът е върху това, което Cyber Range традиционно 

предоставят: симулация на ИКТ и/или ОТ среди, които да се използват за широк набор 

от цели. Някои дефиниции разглеждат Cyber Range, като включват в нея и интернет 

услугите, които са свързани със симулираната среда. Този начин за определяне е 

донякъде статичен, тъй като обикновено се отнася до реална и виртуална 

инфраструктура, която е проектирана веднъж, за да отговори на конкретни случаи на 

употреба и изисквания, и при която всяка промяна в средата изисква значително време, 

усилия и инвестиции. 

– Платформа – Този термин обикновено означава група технологии, които се 

използват като база, върху която се разработват други приложения, процеси, 

технологии или симулационни среди. В контекста на Cyber Range платформата може да 

бъде определена като множество от технологии, които се употребяват за създаване и 

използване на симулационна среда. Тук акцентът е върху думата „употреба“, тъй като, 

за да се използва Cyber Range за специфични цели, трябва да са налични допълнителни 

възможности и да се предоставят специфични функционалности на крайния 

потребител. Този поглед към Cyber Range е очевидно по-динамичен, тъй като 

предполага, че различни среди могат да бъдат създадени по-лесно и че са предоставени 

функционалности, които да помогнат при използването на симулационната среда.
17

 

Според NIST Cyber Range са „интерактивни, симулирани представяния на 

локална мрежа, система, инструменти и приложения на организацията, които са 

свързани към симулирана среда на ниво Интернет. Те осигуряват безопасна, правна 

среда за придобиване на практически киберумения и сигурна среда за разработване на 

продукти и тестване на състоянието на сигурността. Cyber Range може да включва 

действителен хардуер и софтуер или може да бъде комбинация от действителни и 

виртуални компоненти. Cyber Range могат да бъдат оперативно съвместими с други 

среди от този тип. Частта от средата на ниво Интернет включва не само симулиран 

трафик, но също така възпроизвежда мрежови услуги като уеб страници, браузъри и 

имейли според нуждите на клиента.“
18
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Когато използваме термина Cyber Range среда, ще се има предвид среда, която е 

изградена с използване на Cyber Range платформа.  

По-голямата част от съществуващите платформи Cyber Range използвани както 

от публичния, така и от частния сектор, предлагат допълнителни възможности извън 

обикновената среда за симулация. Освен това повечето случаи на използване на Cyber 

Range изискват една или повече функционалности, които са допълнителни и са извън 

симулационната среда. Следователно експерти считат, че Cyber Range би бил по-добре 

дефиниран като платформа, а не като среда за симулация. Въз основа на това ECSO 

определя Cyber Range като „Cyber Range е платформа за разработване, доставка и 

използване на интерактивни симулационни среди. Симулационната среда е 

представяне на ИКТ, OT, мобилни и физически системи, приложения и 

инфраструктури на организацията, включително симулация на атаки, потребители и 

техните дейности и на всякакви други интернет, обществени услуги или такива на 

трети страни, от които може да зависи симулираната среда. Cyber Range включва 

комбинация от основни технологии за реализация и използване на симулационната 

среда и на допълнителни компоненти, които от своя страна са желани или необходими 

за постигане на конкретни случаи на използване на Cyber Range.“
19

 

Според наличните източници до момента платформи Cyber Range се използват 

за следните цели: 

– Тестове, свързани със сигурността; 

– Изследвания, свързани със сигурността; 

– Изграждане на компетентност; 

– Обучение в областта на сигурността; 

– Развитие на възможности в областта на киберсигурността; 

– Развитие на киберустойчивост; 

– Оценка на компетентността; 

– Набиране на персонал; 

– Усвояване и развитие на нови цифрови технологии; 

– Национални и международни състезания по киберсигурност. 

Основните технологии, които са характерни за Cyber Range платформите, са: 

– Оркестрация; 

– Емулация на физически устройства; 

– Традиционна виртуализация; 

– Облачни технологии; 

– Контейнерни технологии; 

– Потребителски интерфейс. 

Обичайните възможности, които Cyber Range платформите предоставят, са: 
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– Симулация на интернет услуги; 

– Симулация на атаки; 

– Симулация на действия на потребители; 

– Разработка на сценарии и съдържание; 

– Управление на компетенциите; 

– Събиране и анализ на данни; 

– Оценка и докладване; 

– Инструменти за подпомагане на работата на преподавателите, обичайно 

включващи: 

o Комуникационна среда (чат, инжектиране на събития и др.); 

o Функционалност за работа в режим инструктор за показване на примерни 

отговори; 

o Възможност за контрол на развитието на сценария (спиране, пауза, 

прекъсване на изпълнението на сценария); 

o Възможност за запис и повторно изпълнение на сесиите на потребителски 

екран; 

o Възможност за записване и преглед на действията на потребителите 

(например изпълнените команди); 

o Възможност за оценка на потребител; 

o Възможност да получаване на оценката на потребителя, съответната 

обратна връзка и асоциираните доклади. 

От гледна точка на технологиите, с които се изграждат Cyber Range 

платформите, фокусът е основно върху виртуализацията, тъй като това е единствената 

технология, която в момента позволява създаването на рентабилна и ефективна 

симулация. Естествено, не всичко може да бъде симулирано чрез използване на 

технологии за виртуализация и някои части от симулационната среда могат да изискват 

употребата на физически компоненти. В този случай Cbyber Range платформите следва 

да се разглеждат като кибер-физични системи. 

Повечето случаи на използване Cyber Range платформите могат да бъдат 

изградени изцяло чрез виртуализация. Имайки това предвид, те могат въз основа на 

основните технологии, използвани за тяхното разработване, да бъдат разделени най-

общо на два типа: 

– Конвенционални Cyber Range, които са базирани на конвенционална 

виртуализация; 

– Cyber Range платформи, базирани на облачна технология. 

Тъй като облачните технологии и конвенционалната виртуализация 

продължават да се развиват, неминуемо въз основа на използването на комбинации от 

различните технологии ще започнат да се развиват и трети тип - хибридни Cyber Range 

платформи. 
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Основните типове конвенционална виртуализация са традиционната 

виртуализация, базирана на хипервайзор, и технологията на базата на контейнери. Има 

редица Cyber Range платформи, използващи или едната или другата технологии или 

комбинация от двете. 

Докато при конвенционалната виртуализация се смята, че ресурсите не се 

използват напълно ефективно, при нейното надграждане с облачната виртуализация се 

постига абстракция на основните физически ресурси в цяла инфраструктура (RAM, 

дисково пространство, мрежа и т.н.). По този начин ресурсите стават прозрачни за 

хипервайзора, който може по-добре и по-пълно да ги използва. В резултат на това най-

непосредственото предимство на виртуализацията в облак е намаляването на разходите 

чрез повишаване на ефективността.  

Друго голямо предимство, което идва с виртуализацията в облак, е способността 

за оркестриране, за автоматизиране и за улесняване на управлението на работния 

процес на отделните виртуални машини. Важно е да се отбележи, че облачните 

технологии правят достъпни за потребителите както традиционната виртуализация, 

базирана на хипервайзор, така и виртуализацията с използване на контейнерни 

технологии.  

Съществуват програми и инициативи, които обединяват множество среди, 

изградени със Cyber Range платформа, по начин, който увеличава или подобрява 

възможностите за симулация. 

Федерацията в областта на информационните технологии представлява група от 

доставчици на компютърни или мрежови ресурси, които се договарят по определени 

стандарти да работят колективно. По отношение на Cyber Range платформите, 

стандартите за съвместна работа включват език за описание на сценария, описание на 

възможностите на платформата и заявка и предоставяне на услуги в рамките на 

федерацията.  

По отношение на сценариите например може да се използва общ начин за 

описанието им в различни Cyber Range среди, позволявайки на всека една от тях да ги 

прилага и доставя по свой специфичен начин.  

Федерацията не предполага интеграция, която вместо това изисква две или 

повече Cyber Range среди да могат да комуникират помежду си, за да предоставят общ 

сценарий. Интеграцията е възможна, но не е изискване за съществуването на 

федерация.  

Забележителни примери за федерации за киберпространство са разработени от 

Европейската агенция за отбрана (EDA)
20

 и финансирания от ЕС проект ECHO
21

. 
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Проектът CyberSec4Europe
22

 трябва да демонстрира изисквания, спецификации 

и случаи на използване за обединяване на Cyber Range среди през 2020 и 2021 година. 

В сравнение с концепцията за федерация интеграцията изисква Cyber Range 

средите да разговарят помежду си. Интегрирането на Cyber Range среди означава група 

от две или повече такива, които могат да комуникират помежду си, за да осигурят обща 

симулационна среда, разпространена върху всички. Интеграцията в този случай 

обикновено се постига чрез традиционни методи за интеграция като VPN тунели. 

Използването на такива технологии изисква интегрираните пространства на IP адреси 

от различните Cyber Range среди да са различни, за да могат да се прехвърлят данни 

между тях. В този случай се изисква дисциплина при планирането на мрежовата среда. 

Този модел на взаимодействие носи повече технически и логистични 

предизвикателства, отколкото федеративния. Техническите предизвикателства са 

свързани с възможността за организиране на Cyber Range среди, които работят по 

различни технологии, проблемите на IP адресирането, честотната лента на интернет и 

други. При проектирането на сценарии трябва да се отчитат различните технологии и 

потенциалните зависимости.  

Изборът на федеративния подход или на този с интеграция зависи от сценария, 

който ще се проектира и разработва. 

 

В заключение 

 

Задачата да се изгради Cyber Range платформа, с чиято помощ да могат да се 

създават виртуални среди за обучение на специалисти по киберсигурност, е сложно и 

мултидисциплинарно предизвикателство.  

Трябва да се изследват начините, по които може да се подобри ефективността на 

подготовката, да се съкрати времето за придобиване на необходимите знания и 

компетенции в обучаемите и да се улеснят усилията на преподавателите или 

организаторите на учения по киберсигурност за подготовка на учебните материали и 

сценарии.  

Колкото по-лесно и по-гъвкаво е използването на Cyber Range платформата, 

толкова по-често тя ще бъде употребявана, развивана и усъвършенствана.  

Освен изложените в този доклад въпроси се предполага, че с напредването на 

научното изследване по темата ще бъдат открити и нови, чието анализиране и 

разрешаване ще допринесе да се синтезира и изгради балансирана ценово и 

функционално Cyber Range платформа, която да отговаря на съответните специфични 

нужди.  
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Целта е платформата да е лесна за инсталиране и конфигуриране и да позволява 

обмен на информация с други подобни решения.  Cyber Range платформата трябва да 

помогне за подобряване на качеството и за намаляване на времето за обучение на 

необходимите видове специалисти по киберсигурност. 

Следващите стъпки трябва да бъдат анализ на конкретните потребности и 

условията в по-тесен национален и институционален план, дизайн и пробно изграждане 

на кибер-физична среда за обучение от типа Cyber Range с цел проверка на 

постигнатите от изследването и разработката резултати.  
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ПРИНОСЪТ НА СВЪРЗОЧНИ ВОЙСКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМАТА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ – МЕТОДОЛОГИЯ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ 

НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

полковник проф. д-р Камен Калчев 

 

 

Abstract: Military affairs traditionally deal with objects, events and processes in a 

highly unstructured environment. Many studies in this field seek to present this environment 

in a structured way, and a common method is to assess combat capabilities. 

Keywords: assess combat capabilities. 

 

 

Бойните действия изискват ефективно управление, за да може да се разкрие в 

най-голяма степен потенциалът на силите. За тази цел при подготовката и в хода на 

операцията и боя се изгражда системата за управление. Тя има сложна структура с 

голямо количество елементи, между които съществуват връзки и зависимости със 

сложен функционален и вероятностен характер. Това я дефинира като сложна система, 

а изследователите я определят като обект на изследване в настоящия доклад. 

В най-общ вид системата за управление на войските може да се определи като 

съвкупност от множество функционално свързани елементи (органи за управление, 

пунктове за управление и Комуникационно-информационна система – КИС), 

представляващи колективи от хора, техника с различно предназначение, с определена 

степен на организираност и автономност, обединени помежду си от йерархични цели, 

веществени и информационни връзки, която има за цел събиране, обработка, 

съхранение и обмен на информация за управлението на войските.  

Така представена КИС може да се разглежда като подсистема и елемент на системата 

за управление на войските, т.е. нейното място е в системата за управление на войските. 

Същността на съвременната военна КИС, наситена със средства за 

автоматизация, роботизирани системи, системи с изкуствен интелект и с възможности 

за водене на кибервойна, се състои в това, да освободи командирите от не творчески 

дейности, които технологиите решават с лекота и в това са над човешките възможности 

за обхват, бързина и точност. 

Подобна система често придобива качества на поддържаща бойните действия 

система и става аналогична на онези системи, които формират бойния потенциал, т.е. 

на системите, способни физически да унищожават противника. Именно поради това 

неимоверно нараства и ролята на КИС в съвременните военни конфликти. 
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Настоящият доклад си поставя за цел да представи резултатите от научно 

изследване, разкриващи взаимовръзките между качеството на системата за управление 

и нейното влияние върху бойните възможности на формированията от въоръжените 

сили, както и да разкрие приноса на комуникационно-информационната система за 

постигане целите на операциите. При провеждане на проучването е спазвана логиката 

да се сравняват аналогични резултати от реални експерименти и резултати от 

симулация на реални исторически събития. Въз основа на това да се формулират 

изводи за влиянието на системата за управление върху бойните възможности на 

формированията и военните сили, както и приносът на комуникационно-

информационната система за реализиране целите на операциите. 

Изследването е проведено при следните ограничения: 

– използват се общодостъпни информационни източници; 

– анализират се две настъпателни операции на Българската армия през Втората 

световна война – „Нишка настъпателна операция“ – боят на 6 пд, първи ден” и „Мурска 

настъпателна операция – боят на 12 пд, първи ден”; 

– изследването е симулационно аналитично без провеждане на реални 

експерименти. 

Използвани научни методи са: системен анализ; аналогия; логически анализ; 

симулационно моделиране. 

 

Анализ на публикувани решения, представящи изследвания на влиянието 

на системи за управление върху ефекта от действията на военни формирования 

и елементи 

 

В настоящото изследване е направено проучване на множество информационни 

източници, представящи информация, свързана със системи за управление на военни 

формирования. По-голямата част от тях не представят детайлни данни за начина на 

проведените изследвания. Две от публикациите – „Вопросы военной системотехники“ 

[1] и “Network-Centric Operations Case Study. The Stryker Brigade Combat Team”[2]., 

могат да се подложат на анализ в необходимата детайлност и се възприемат като 

елемент на проучването. 

 

Анализ на експеримента в публикация „Вопросы военной системотехники“ 

(В. В. Дружинин, Д. С. Контров. Москва: Воениздат, 1976) 

 

Общият анализ показва, че използването на усъвършенствана система за 

управление (чрез прилагане на съвременна, поддържаща управлението автоматизирана 

система, или аналогични КИС) не само минимизира времето, но позволява да се 
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постигне успех при значително ниско ниво на информираност на управляващия орган. 

Обобщени резултати са представени в таблица 1. 

Таблица 1 
 

Таблица за изменение на вероятността за победа и времето за решение 

 

Процент скрита 

информация 

Вероятност за победа (ефективност) 

Средно време за вземане на решение 

(условни времеви единици) 

Без 

специализирани 

средства за 

подпомагане на 

управлението 

Със 

специализирана 

програма, 

управлявана от 

посредник 

Със 

специализирана 

програма, 

управлявана от 

елемента за 

управление 

20% 0.32/50 0.85/10 0.89/5 

40% 0.30/50 0.50/10 0.6/5 

80% 0.25/50 0.30/10 0.58/5 

 

 

Анализ на експеримента в публикация “Network-Centric Operations  

Case Study The Stryker Brigade Combat Team” 

(RAND Corporation, 2005) 

 

Установява се, че бригадната бойна група „Страйкър“ е значително по-

маневрена и боеспособна в сравнение с другия участник – леко пехотната бригада. 

Анализът на представянето на двете формирования разкрива, че няколко 

ключови фактора на мрежово-центричните бойни действия са допринесли за 

значителното повишаване на ефективността на бойната група „Страйкър“ при 

участието и в експерименталното сертификационно учение. Това са: 

Повече от 75% от бойните транспортни средства са с мрежови системи за бойно 

управление; 

Осигурена е свързаност на центровете за командване и управление на 

батальонно и бригадно ниво посредством широколентова комуникация. 

Тези подобрения в оборудването, както и други фактори, които определят 

бойната група като пакет от мисийно-ориентирани способности, водят до 

забележително подобрение в бойните показатели на бригадата, показани в Таблица 2. 
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Таблица 2 

 

Таблица със сравнителни резултати от изпълнението на задача 

настъпление (атака) в град 

 

 Лека пехотна 

бригада 

Бригадна бойна 

група 

„Страйкър“ 
Количество на индивидуалната или споделена 

информация 

~ 10% ~ 80% 

Време за вземане на решение 48 часа 3 часа 

Контрол на времето за вземане на решение НЕ ДА 

Съотношение на загуби СИНИ/ЧЕРВЕНИ 10:1 1:1 

Съотношение на силите 2:1 1:1 

 

 

Моделиране влиянието на комуникационно-информационната система 

върху бойните възможности на военните формирования 

 

Методи за определяне на бойните възможности на военни формирования 

 

Изследваните методи за оценка на бойните възможности най-общо използват 

средно претеглените стойности на съставни потенциали. Това твърде грубо и не 

задълбочено изложение, лишава планиращите органи и органите за управление от 

анализ и оценка на съществен фактор в съвременни условия, а именно оценка на 

влиянието на информационния фактор върху бойния потенциал.  

Успешното реализиране на целите на въоръжения конфликт и ефективното 

използване на бойните възможности на войските, в значителна степен зависи от умело 

изградената и устойчиво функционираща система за управление. Тя трябва да бъде 

боеготова, да функционира устойчиво, да е мобилна и защитена от разузнаването на 

противника, за да може управлението да се реализира като целенасочен процес за 

привеждане на военната система в съответствие с обективните закономерности на 

средата, и за реализиране на поставените цели [5]. Качествата на съвременните 

въоръжени сили в голяма степен зависят от управлението и това е безспорно, а ключ 

към това качество е Комуникационно-информационната система (КИС) изградена със 

способности да интегрира и управлява бойния потенциал на всички участници 

елементи от „бойното поле“. 

За да се отчете влиянието на системата за управление и в частност на КИС в 

оценката на бойните възможности или бойния потенциал БП, трябва да може да се 
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отчете синергичня ефект. Това всъщност е различен боен потенциал БП` от сумарния 

такъв привнесен от КИС. В такъв случай ако БП` > БП то [3, 4], 

 

𝑘𝑠 =
БП`

БП
  - коефициент на синергичен ефект       (1). 

 

С увереност можем да определим, че колкото КИС е по – близо технологично до 

съвременните образци въоръжение, толкова коефициента на синергия и от там бойния 

потенциал на формированието ще бъде по – голям. 

За изграждането на аналитичен модел се обобщават наличните експериментални 

данни по обща характеристика – в конкретния случай качество на системата за 

управление определяно като процентно количество информация използвана от СУ за 

определено време. Отчитайки, че системата за управление има основно функционално 

предназначение - събиране, обработка, съхранение и обмен на информация за 

управлението на войските, както и включването на ограничението изложено по – горе, 

приемаме, че характеризирането на качеството на системата за управление може да се 

определи чрез процента информация която системата успява да използва за определено 

време. Необходимо е да се отбележи че това не е информацията до която СУ има 

достъп, а тази която реално се използва за реализиране на процеса управление. От това 

уточнение е видно, че ако се приеме, че цялата информация е 100%, то достъпната е по 

– малко от цялата, а използваната информация е по – малко от достъпната. 

Тази характеристика има пряка зависимост с качеството на КИС, а 

изключването на „органите за управление” от изследването е с цел да се изключи 

субективния фактор който трудно и по – някога невъзможно се описва аналитично. 

Още повече, че в разгледаните достъпни информационни източници няма публикувана 

детайлна информация за този фактор. Обобщените данни за анализ са представени в 

таблица 3. 

 

Таблица 3 

 

Таблица с обобщените данни от описаните експерименти  

 

Данни 

Щаб 

ПВО / 

ББГС 

Показател 

Процент информация която системата 

успява да използва за определено време (i) 

80% 40% 20%~10% 

Време (t) 
Щаб ПВО Усл. еденици 5 10 50 

ББГС Усл. еденици 3 Няма данни 48 

Ефективност 
Щаб ПВО Коефициент 0.89 0.5 0.25 

ББГС Коефициент Няма данни Няма данни Няма данни 

Загуби Щаб ПВО Съотношение 0.11:0.89 0.5:0.5 0.75: 0.25 
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(0.23:1) (1:1) (3:1) 

ББГС Съотношение 1:1 Няма данни 10:1 

Съотношение 

на сили 

Щаб ПВО Съотношение Няма данни Няма данни Няма данни 

ББГС Съотношение 1:1 Няма данни 2:1 

 

От прегледа на обобщените данни в таблицата се вижда, че съотношението 

между времевия фактор към използваната информация и в двата експеримента са 

идентични с разлика между резултатите - 2 %, въпреки, че и двата експеримента са 

проведени независимо един от друг. Тъй като съществува сходство на резултатите в 

повече от една характеристика, то с увереност може да се твърди, че съществува общо 

подмножество между  множествата от данни на двата експеримента т.е. ако се 

формулират множествата от данни така: 

Р – множеството от данни за работата на Щаб ПВО; 

S – множеството от данни при изследване на ББГС, можем да запишем: 

 

    StPttSP  |       (2) 

    SiPiiSP  | ,     (3) 

 

където: t – стойностите за време от табл. 1 и табл. 2. 

i – стойностите за използвана информация от табл. 1 и табл. 2. 

 

 

 

                                                 SP  

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Подмножество между множествата от данни на двата експеримента 

 

При това условие, за да се изгради по-пълно под множеството SP , се 

прилага критерият на Лаплас за еднаквата вероятност. В резултат – там където имаме 

данни от единия и от другия експеримент, обединяваме стойностите по това правило, а 

там където липсват данни в един от експериментите, но в другия съществуват – се 

записват съществуващите данни. Прилагайки това правило, табл. 3 се преобразува с 

обобщените резултати в таблица 4. 

 

          S 

 

P 
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Таблица 4 

 

Таблица с обобщените резултати 

 

Данни 

Отделен 

синергичен 

коефициент 

Процент информация която системата 

успява да използва за определено време (i) 

80% 40% 20%~10% 

Време (t) Kt 12.25 4.9 1 

Ефективност Ke 3.56 1.78 1 

Загуби Kz 11.2 6.5 1 

Съотношение 

на сили 
Ks 2 – 1 

 

Обединяване на отделните синергични коефициенти 

в общ коефициент на синергия 

 

За данните загуби, ефективност и време разполагаме с необходимите стойности, 

с които е възможно построяването на диаграми, а следователно и да се анализират 

зависимостите: 

– време/количество информация;  

– загуби/количество информация;  

– ефективност/количество информация. 

След прилагане на правилото за равните вероятности върху данните, се 

получават данните в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Таблица на обобщения синергичен коефициент 

 

Данни 

Синергичен 

коефициент 

(обобщен) 

Процент информация която системата 

успява да използва за определено време (i) 

80% 40% 20%~10% 

t; e; z; s Kс 7.25 4.39 1 

 

Представяне на табличните данни в графичен вид 

 

Трите точки [(10;1)(40;4.39)(80;7.25)] позволяват да се изгради графика на 

функционална зависимост между коефициента на синергия и използваната информация 

от СУ, т.е. Kc = f(i), (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Графика на функционалната зависимост с данни от табл. 5 

 

Представената графика е на базата на обработените експериментални данни. 

Общият анализ на графиката показва, че зависимостта е нелинейна, а максималната 

стойност на обобщения синергичен коефициент е по – малка от 10. 

За постигането на целта – изграждане на аналитичен модел на зависимостта Kc = 

f(i), се прилага сравняване на графики на различни функции с графиката от фиг.2. При 

такъв итеративен процес се търси аналитичен израз, графиката на който максимално се 

доближава до графиката с експерименталните данни. 

Крайният резултат е Kc = 0.33*i^0.7, представен на фиг. 3. 

 

 

 

Фиг. 3. Съпоставяне на графиките между експерименталните данни (червена линия) 

и данните от аналитичния израз (синя линия) 
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Заключение 

 

Подходите за намирането на такава обвързваща функция са съчетание от 

методите за представяне на функции, а именно аналитично, таблично и графично. В 

случая е удачно (поради приети данни в табличен вид) да се премине последователно 

от табличен през графичен към аналитичен вид на функцията.  

Получените резултати могат да се използват за търсене на подходяща функция 

изразяваща връзката им с качеството на СУ (процента използвана информация). 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРУПИТЕ ЗА КОНТРОЛ 

НА ПРИДВИЖВАНЕТО ПРИ ПРОЦЕСА НА ПРИЕМАНЕ, РАЗПОЛАГАНЕ 

И ПО-НАТАТЪШНО ПРИДВИЖВАНЕ НА СЪЮЗНИ СИЛИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА 

 

майор Антон Димов 

 

 

Анотация: Процеса на приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване 

(RSOM) способства коалиционните сили да развърнат своевременно своята военна 

мощ в театъра на операциите, достигайки пълни оперативни способности за 

изпълнение на заповяданата мисия.  Анализа на RSOM процеса показва, че критични по 

отношение на своевременното и безпроблемно придвижване се явяват способностите 

на групите за контрол на придвижването. 

Ключови думи: Процес на приемане, разполагане и по-нататъшно 

придвижване, Група за контрол на придвижването. 

 

 

 

Анализът от проведените операции и учения на НАТО през годините показва, че 

преди започването на всяка операция са налице редица проблеми, като най-честите са 

свързани с процеса по планиране и организиране развръщането на съюзните сили на 

театъра на операцията. Развръщането на войските включва стратегическо развръщане 

(Strategic Deployment – SD) и процес по приемане, разполагане и по-нататъшно 

придвижване (Reception, Staging and Onward Movement – RSOM) и интеграция на 

многонационалните съюзни сили. 

Групите зa кoнтрoл нa придвижвaнeтo cлeдвa дa притeжaвaт възмoжнocти зa 

изпълнeниe нa ширoк cпeктър oт зaдaчи в cлoжнa, a пoнякoгa и труднoпрeдвидимa 

oбcтaнoвкa във вcички фaзи нa oпeрaциятa, кoeтo ги прaви вaжeн eлeмeнт oт cиcтeмaтa 

зa лoгиcтичнo ocигурявaнe нa Бългaрcкaтa aрмия. При осъществяване на процеса на 

приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване на съюзни сили на територията на 

страната, групите зa кoнтрoл нa придвижвaнeтo във вcички cлучaи рaбoтят cъвмecтнo c 

различни миниcтeрcтвa и вeдoмcтвa и ce явявaт връзкaтa мeжду тях и придвижвaщитe 

ce фoрмирoвaния, кoeтo прaви тяхнoтo знaчeниe ключoвo зa вcякa oпeрaция. Тoвa 

нaлaгa зaдълбoчeнa oргaнизaция, прeдвaритeлнa и нeпocрeдcтвeнa пoдгoтoвкa, 

eлeмeнти на кoитo са планирането и упрaвлeниeтo нa процеса на приемане, разполагане 

и по-нататъшно придвижване на съюзни сили на територията на страната.  
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Eднo oт ocнoвнитe прeднaзнaчeния нa групите зa кoнтрoл нa придвижвaнeтo e дa 

ocигурят кooрдинирaнocт и cътрудничecтвo мeжду вoeннитe и грaждaнcкитe cтруктури 

при oргaнизирaнe и фaктичecкoтo придвижвaнe и трaнcпoртирaнe нa личeн cъcтaв и 

мaтeриaлни cрeдcтвa нa тeритoриятa нa cтрaнaтa. 

През последните години проведените операции и учения на НАТО са се 

увеличили многократно, като процесът на приемане, разполагане и по-нататъшно 

придвижване на съюзни сили заема все по-голяма част от тяхното провеждане. Пример 

за това са проведените на територията на страната многонационални учения на НАТО 

„Defender Europe - 21”, „Saber Guardian - 21”, „Strike Back - 21”, „Swift Response - 21”, 

„Trojan Footprint - South” и „Balkan Sentinel - 21”, които с мащабите си се явяват най-

големите многонационални учения, проведени през последните години. 

Приемането, разполагането и по-нататъшното придвижване са фаза от процеса 

на развръщане, по време на която пристигналите личен състав, въоръжение, техника и 

материални ресурси се сглобяват във формирования и се придвижват от пункта за 

дебаркиране до финалната им дестинация в зоната за отговорност. 

Процесът по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване трябва да се 

провежда в защитена среда, създадена чрез надеждни мерки за защита на силите. 

Концентрацията на сили в целия процес по приемането, разполагането и по-

нататъшното придвижване, които все още не са достигнали напълно оперативни 

способности, представлява значителен риск. Създаването и поддържането на безопасна 

и сигурна среда в района на операцията, е от съществено значение за успешно 

протичане на процесите по приемането, разполагането и по-нататъшно придвижване. 

Процесът по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване е тристепенен 

последователен процес, въпреки че различни оперативни обстоятелства може да 

изискват различна последователност на изпълнение или да доведат до пропускане на 

отделни етапи. 

Приемането е процес на получаване, разтоварване и разпределяне на военни 

сили и материални средства от стратегически или тактически придвижвания чрез 

морски, въздушен или сухопътен транспорт. Процесът на приемане започва с 

пристигането на придвижващите се сили, оборудването и материалните средства в 

местата на дебаркиране (POD) и завършва с преместването на силите в местата за 

съсредоточаване (SA) или до техните крайни дестинации (FD). Процесът на приемане 

се състои от две функции – подготовка и провеждане на приемни операции. 

Планирането на процеса по приемане на съюзни сили трябва да се фокусира 

върху изграждане на многонационални решения, за да се гарантира, че операциите по 

приемането са едновременно ефективни и ефикасни. Подготвителните дейности 

включват организиране на всички или на част от следните елементи: зони за обработка 

на личния състав, зона за съсредоточаване и зони за разпределяне и складиране. То 
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може да включва и подобрения в инфраструктурата, за да се улесни необходимата 

пропускателна способност за приемане. 

Приемането обхваща дейностите по подготовка, посрещане и освобождаване 

(разтоварване, гранични и митнически процедури) на личен състав, въоръжение, техника и 

материални ресурси в предна база за разполагане или пунктове за стоварване (PODs). На 

един от пунктовете за стоварване, разположен на летище (APOD), се създава пункт за 

приемане на театъра на операцията (TRC), който осигурява координация на пристигането 

на личния състав и материалните ресурси по въздух. TRC работи в тясна координация с 

пунктовете за стоварване, разположени на пристанища (SPOD).  

Разполагането е процес на сглобяване, временното настаняване и организиране 

на пристигащия личен състав и материални ресурси, докато те се подготвят за 

последващото придвижване и по-нататъшни дейности. 

Процесът на разполагане започва с пристигането на личен състав, материални 

средства и оборудване и извършването  на поддръжка в зоната за съсредоточаване. Той 

се фокусира върху постигането на първоначална оперативна способност и завършва с 

по-нататъшното придвижване.  

Районът за разполагане трябва да осигури необходимите съоръжения, 

логистична поддръжка, зони за обучение и друга подкрепа, за да могат силите да се 

подготовят за провеждане на операцията. В района трябва да има изградена система за 

командване, контрол, управление и наблюдение на състоянието на силите, получаване 

на доклади, приоритизиране на придвижванията и предоставяне на информация за 

готовността на подразделението за операцията. 

В зависимост от продължителността на процеса на разполагане, силите могат да 

изискват различни нива на логистично поддръжка. Идентифицирането на изискванията 

за логистична поддръжка е жизненоважно за процеса на планиране. 

Разполагането обхваща дейностите по събиране, временно настаняване на 

личния състав, въоръжението, техниката и материалните ресурси след стоварването 

(дебаркирането), сглобяването им във формирования и подготовката им за по-

нататъшно придвижване, интеграция и изпълнение на тактически задачи. На този етап 

се организира обслужване на въоръжението, техниката и материалните ресурси и 

подготовката им в подходящия габарит за транспортиране с вътрешно-териториален 

транспорт. За временно настаняване на развръщащите се сили се изгражда район/зона 

за разполагане (Staging Area) в близост до пунктовете за стоварване на войски. 

Размерът на района се определя в зависимост от състава на силите, възможностите за 

защита и състоянието на инфраструктурата. 

По-нанатъшното придвижване е процесът на преместване на формирования, 

личен състав и придружаващи ги материални ресурси от зоната за разполагане към 

крайните дестинации. Той може да е мултимодален и да изисква повторно сглобяване 
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на формированието в крайната дестинация. По-нататъшното придвижване е завършено, 

когато различните елементи достигнат до крайната дестинация. 

Ефективното по-нататъшното придвижване изисква балансирана и интегрирана 

система от дейности за контрол на придвижването и операции за прехвърляне на 

товари. Размерът и видът на логистичната поддръжка по време на по-нататъшното 

придвижване се определя за съответната операция.  

Контролът на придвижването е процес, който включва в себе си планиране на 

придвижванията, изготвяне на маршрути за движение, изготвяне на разписания на 

придвижванията и контрол и проследяване на транспортите с личен състав и 

материални ресурси по линиите за комуникация. Групите за контрол на придвижването 

трябва да имат достатъчно информация и системи за проследяване, за да предоставят 

информация в реално време в процеса на по-нататъшно придвижване. 

Групата за контрол на придвижването от Българската армия е военно 

формирование на тактическо ниво, подчинено на баталъона за приемане, разполагане и 

по-нататъшно придвижване за организиране, управление и координиране на 

транспортното осигуряване на въоръжените сили на Република България и 

съюзническите сили на територията на страната в заповяданите транспортни възли в 

зона за отговорност. 

Групата за контрол на придвижването може да има cлeднaтa структура:  

 

 

 

Фиг.1. Примерна структура на група за контрол на придвижването 

 

Командване 

секция „Лoгиcтичнa 

пoддръжкa, грaнични и 

митничecки прoцeдури” 

секция „Oбрaбoткa нa 

нaзeмeн трaнcпoрт”  

секция „Oбрaбoткa нa 

въздушен трaнcпoрт”  

Регистратура за 

клафицирана и 

некласифицирана  

информация 

Финансова служба 

отделение  

„Лoгиcтика”  

отделение  

„Комуникационно и 

инфромационно 

осигуряване”  
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Основни функции на групата за контрол на придвижването са: 

 Организиране и изпълнение на придвижванията на летища, пристанища, жп 

гари и транспортните терминали в оперативната зона за отговорност. 

 Организиране, извършване и контрол на транзитното преминаване на 

съюзнически сили на НАТО и Европейския съюз през територията на страната в зоната 

за отговорност, като елемент от поддръжката от страната домакин.  

 Участие в координирането, извършването и контрола на стратегическия 

транспорт с другите видове транспорт в зоната за отговорност. 

 Контрол на придвижванията на националните сили и средства в зоната за 

отговорност на групата.  

 Мониторинг и анализ на състоянието на основните национални транспортни 

ресурси и комуникации в зоната за отговорност. 

 Поддържане в готовност за използване на групата за контрол на 

придвижването, като декларирано за НАТО формирование по Цели на способностите 

на въоръжените сили на Република България. 

Основните задачи на групата за контрол на придвижването включват: 

 Приема заявките за обработка на личен състав и товари в летища, пристанища 

и гари, изпълнява плана за предстоящите транспорти и обработката им сведени от 

Баталъона за приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване. 

 Организира и контролира движението на националните и чуждестранните 

военни транспорти в зоната за отговорност. 

 Определя местата и времето за разполагане на войски в района на 

летищата/пристанищата в зоната за отговорност. 

 Организира митнически и гранични процедури на пристигащи, заминаващи и 

транзитни пътници и материални средства с различните видове транспорт в зоната за 

отговорност. 

 Организира съгласуването на придвижването и транспортирането на войските 

с транспортните администрации в зависимост от маршрутите за движение в зоната за 

отговорност. 

 Организира и контролира натоварването, укрепването и разтоварването на 

различните видове транспортни средства, съгласно националните и международните 

изисквания за безопасност на превозите в зоната за отговорност. 

 Организира и извършва палетизиране, натоварване и разтоварване на палети 

и други материални средства на летища и гари в оперативната зона за отговорност. 

 Организира и извършва подготовката за транспортиране на опасни товари. 

 Осъществява контакт със служба „Военна полиция“ по осигуряването на ескорт 

и охрана при организиране превозите на войските и силите по маршрутите за движение, 

при претоварването им и в определените места за почивка, по предварителна заявка. 
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  Подпомага съгласуването на стратегическия транспорт с другите видове 

транспорт в зоната за отговорност. 

  Контролира изпълнението на клаузите по споразуменията при транзитното 

преминаване и претоварването от един вид транспорт на друг на железопътни ешелони, 

автомобилни конвои, речни и въздушни транспорти на войски и сили в зоната на 

отговорност. 

  Прилага оперативните приоритетите при обработката на транспортните 

средства и следи за рационалното използване на транспортните ресурси. 

 Контролира правилното използване и калкулиране на военно-превозните 

документи по железопътния транспорт от военните формирования на Българската 

армия и железопътния превозвач в зоната за отговорност. 

 Събира и изпраща информация в баталъона за приемане, разполагане и по-

нататъшно придвижване за обработените пристигащи, заминаващи и транзитни товари  

в зоната на отговорност. 

 Ежедневно докладва за състоянието на транспортните ресурси и комуникации 

в Баталъона за приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване. 

 Участва в разработването и изпълнява оперативните процедури за обработка 

на пътници и товари на летища, пристанища, гранични и крайни гари. 

 Участва и отчита пред баталъона за приемане, разполагане и по-нататъшно 

придвижване изпълнението на Цели на способностите на въоръжените сили в частта за 

групата за контрол на придвижването.  

 Планира, организира, провежда, отчита и анализира подготовката на групата 

за контрол на придвижването. 

 Организира и поддържа бойната готовност на групата за контрол на 

придвижването. 

Ocнoвнoтo прeднaзнaчeниe нa групите зa кoнтрoл нa придвижвaнeтo e нa бaзaтa нa 

пocтъпилaтa инфoрмaция, дa ocъщecтвят кoнтaкт oт eднa cтрaнa c прeвoзвaщитe ce 

пoдрaздeлeния и oт другa – c вeдoмcтвaтa, oт кoитo в гoлямa cтeпeн щe зaвиcи 

изпълнeниeтo нa кoмплeкca oт мeрoприятия, нeoбхoдими зa изпълнeниe нa дaдeн 

трaнcпoрт. Cлeд cъздaвaнe нa oргaнизaция пo изгoтвянe нa нeoбхoдимитe трaнcпoртни 

дoкумeнти, дa ocигурявaт бeзпрeпятcтвeнo и зaкoнocъoбрaзнo прeминaвaнe пo линиитe зa 

кoмуникaции и прeз грaничнo-прoпуcкaтeлнитe пунктoвe (ГКПП), кaтo cвoeврeмeннo 

ocъщecтвявaт и кoнтрoл нa придвижвaнeтo oт изхoднитe рaйoни, дo крaйнитe дecтинaции. 

Приемането, разполагането и по-нататъшното придвижване е основна част от 

процеса на развръщане на коалиционните сили при провеждането на съюзни операции 

и учения на територията на Република България, а групите за контрол на 

придвижването на Българската армия са основен елемент при осъществяването му. 

Възможностите за използване на групите за контрол на придвижването произтичат от 
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тяхната структура, комплектоване с личен състав, транспортна и друга техника, нивото 

на индивидуална и групова подготовка на управленските и изпълнителните органи.  

 

––––––––––––––– 

Доктрина за логистика (НП-4). София, Министерство на отбраната, 2019, 

(Утвърдена със заповед на министъра на отбраната № ОХ-787/27.08.2019 г.); 

Reception, Staging and Onward Movement (RSOM) Procedures – ATP-3.13.1. 
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СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТАНКОВЕТЕ 

В СРЕДА НА АСИМЕТРИЧНИ ЗАПЛАХИ 

 

капитан Димитър Йончев 

 

 

Анотация: Докладът отразява развитието на танка като платформа, 

неговото развитие и съответствие на тенденциите за съвременните 

предизвикателства на средата на сигурност. Обхванати са изискванията към 

бъдещите бойни бронирани машини относно тяхната мобилност, огнева мощ, 

защита и адаптивност в асиметрични бойни действия. 

Ключови думи: танк, мобилност, огнева мощ, защита, адаптивност. 

 

 

Няма спор, че войните значително се промениха през последните десетилетия, 

тъй като повечето тактически цели се достигат чрез авиация и точни оръжия като 

самонасочващи се и направлявани ракети. Експертите от различни страни нямат единно 

мнение дали е достатъчно дадена армия да притежава само високоточни оръжия, дори 

и да са най-модерни и ефективни, за да постигне стратегическата цел – разгром и 

победа над противника. Едва ли само това е единствено и достатъчно условие. Оказва 

се, че старото правило – не стъпи ли крака на пехотинеца или веригата на танка на 

дадена територия, тя не се счита за превзета, е актуално и днес. Това показва и опитът 

от войната в Сирия. След ударите на авиацията и ракетните залпове, срещу Ислямска 

държава тръгват в настъпление танковите и механизираните пехотни части. Именно 

сирийската война доказва, че без значение колко големи и важни цели са постигнати с 

помощта на бомбардировачи и ракети „Калибър“, победа не може да бъде постигната 

без намесата на наземни войски. Във втората иракска война на САЩ Саддам Хюсеин е 

свален от власт едва когато танковите колони нагазват в иракските пустини. 

Все още се счита, че танковете ще останат едно от основните оръжия в 

съвременната война. Защото едва след като се завоюва и задържи стратегическа 

позиция, може да се говори за успех на операцията. Причината е разбираема – 

бронираните средства са единственото оръжие, което дава възможност на армията да 

получи незабавна защита от вражески войски. Неслучайно и в момента танковете са в 

основата на всички мощни армии по света. В съвременните условия танковете 

продължатват своето господство, като изискванията към тях постоянно се увеличават и 

то не само в чисто техничски план, а и от гледна точка на тяхното използване и 

поддръжка. Затова в последните години се обръща сериозно внимание и на 
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съвременните системи за командване и управление, за използване и поддръжка, при 

които се отделя преимуществено значение на компютъризиране, дигитализиране и 

внедряване на най-съвременни технологии. Повишава се диалогичността и 

визуализацията в реално време както между екипажите на танковете и диспечерните 

служби, така и между самите елементи в системата „машина – човек“. 

Първите танкове са въоръжени с картечници и за първи път са използвани през 

Първата световна война. На 15 септември 1916 г. англичаните транспортират 49 танка 

Марк I за Битката при Сома, от които само 32 са в състояние да участват в първия бой, 

а едва 9 прекосяват ничията земя и достигат до германските позиции.  

Чарлз Фулър отбеляза, че в Камбре истинската стойност на танка е неговия 

морален ефект върху войниците, а не унищожението на войски и обекти. 

През Втората световна война таковете стават основен компонент от тактиката на 

„блицкриг“. Те намират и множество приложения като миночистачи, огнемети, 

командирски танкове, кранове, влекачи и други. 

След Втората световна война въоръжението им непрекъснато се усъвършенства 

и включва противотанкови ракети, инфрачервени и лазерни системи за визуализация, 

радари, миномети, сателитна комуникация, коаксиални на основното оръдие по-малки 

оръдия, леки и тежки картечници, димни гранати, сълзотворен газ, компютри, 

„реактивна броня“ и други. 

 

Развитие в класификацията на танковете 

 

Класификацията на танковете по бойно тегло възниква още в най-ранния етап на 

развитието на танкостроенето, т.е. тогава, когато всички танкове имат почти еднаква 

маневреност и бронева защита. По това време основната разлика между различните 

класове танкове е в количеството на въоръжението им, а от там и в числеността на 

екипажа. Именно това обстоятелство оказва определящо влияние на габаритите и 

бойната маса на танка. Счита се, че за основа на класификацията по бойно тегло служи 

товароподемността на железопътните платформи и мостовете. Съгласно приетата 

класификация по бойно тегло танковете биват. 

  Малък танк (танкета) – с бойно тегло до 5 тона. Въоръжен с 1 или няколко 

картечници. Голяма част са плаващи. Основното им предназначение е за водене на 

разузнаване в интерес на общовойсковите и танковите части и съединения, като 

средство за връзка, за форсиране на водни прегради и за противотанкова борба. 

Използват се за усилване на конницата и пехотата, за настъпление срещу преминал в 

отбрана противник, но само след пробив на предната отбранителна полоса и под 

прикритието на леки танкове. 

  Лек танк – с тегло от 5 до 15 тона. Въоръжен с малокалибрено оръдие и от 1 

до няколко картечници. Основно са използвани като средство за усилване на пехотата. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
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  Среден танк – с тегло от 15 до 30 тона. Въоръжен с голямокалибрено оръдие 

и от 1 до няколко картечници. Предназначен е за усилване на пехотата при пробив на 

силно укрепена отбранителна полоса на противника. 

  Тежък танк – с тегло над 30 тона. Въоръжен с няколко оръдия от различен 

калибър и няколко картечници. Предназначен за усилване на общовойсковите 

формирования при пробив на силно укрепена отбреанителна полоса или укрепен район 

на противника. 

  Свръхтежък танк – с тегло над 75 тона. Предназначен да пробива 

отбранителните линии на противника без той да може да го унищожи или повреди по 

какъвто и да е било начин. Оказват се нерентабилни, поради изискващите се ресурси и 

невъзможността да бъдат снабдени с достатъчно мощни двигатели. Като цяло 

съществуват твърде малко проекти на подобни танкове. 

Постепенно бойното тегло престава да бъде критерий за надеждна оценка на 

бойните качества на танка. Едно и също бойно тегло е възможно да се дължи на 

усилената бронезащита, на по-мощно въоръжение или на по-големи габарити. 

След 1950 г. постепенно е въведена нова система за класификация на танковете, 

приета в повечето от развитите страни. Съгласно нея в зависимост от задачите, които 

изпълняват, танковете се делят на 2 основни групи: 

  Основни бойни танкове (ОБТ) (англ. Main battle tank – MBT) – танкове, 

предназначени за решаването на основни бойни задачи. Съчетават висока мобилност, 

бронираност и огнева мощ. 

  Леки танкове – в тази група влизат всички танкове предназначени за 

решаването на поддържащи и специални задачи: танкета, плаващ танк, разузнавателен 

танк и т.н. По принцип те се отличават от ОБТ с по-малката си бронезащита (лека 

броня, често на основата на алуминиеви сплави) и по-слабо въоръжение (не винаги). 

Основните бойни танкове често се класифицират като принадлежащи към 

определено поколение, въпреки че действителното определение и членството в тези 

поколения не е ясно дефинирано. Съветските и руските военни анализатори 

организират танкове от първо поколение танкове до 1945 г. и четири поколения 

основни бойни танкове, докато канадските стратези организират основните бойни 

танкове в три поколения. Военните на Китайската народна република също признават 

три поколения собствени танкове. 

През 1983 г. Ролф Хилмс вижда три поколения танкове и три „междинни 

поколения“, които се състоят главно от модернизирани превозни средства. Първото 

поколение основни бойни танкове са базирани или повлияни от проекти от Втората 

световна война, най-вече руския T-34 и немския Panther. Второто поколение е 

оборудвано със системи за ядрена, химическа и биологическа защита (само понякога), 

инфрачервени устройства за нощно виждане, стабилизатор на оръдието и поне 

механична система за контрол на огъня. Третото поколение се определя от 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1950
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_battle_tank
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/T-34
https://en.wikipedia.org/wiki/Weapons_of_mass_destruction
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използването на топловизьори, цифрови системи за управление на огъня и специална 

(композитна) броня.  

Хилмс признава, че танковете не могат да бъдат категорично групирани по 

поколения, тъй като всяка страна, производител на танкове, развива и въвежда своите 

танкове в съответствие със собствените си идеи и нужди. Той заявява, че разбиването 

на следвоенните танкове по поколения се основава на времеви рамки и технически 

фактори, като основа за по-нататъшна дискусия. 

Към първо поколение танкове можем да отнесем съветските Т-54, Т-55; 

британските Centurion, американските M47 Patton и M48 Patton; китайските Type 59; 

израелските Sho't и японските Type 61. 

Към второ поколение се отнасят вече танкове с подобрена ЯХБ защита и с 

възможности за водене на бой в нощни условия и тук списъкът е прекалено дълъг за 

изброяване, като определени образци все още са на въоръжение в много държави по 

света, включително в Азия и основния боен танк на България. 

Като образци на това поколение са M60 Patton (САЩ), Леопард 1 (Западна 

Германия); Виджаянта (Индия) – основна версия на експортен вариант на британските 

Vickers MBT; AMX 30 (Франция); WZ-122 (Китай); Ал-Зарар (Китай, Пакистан) и други. 

Трето поколение се характеризира с композитна броня, компютъризирани 

стабилизирани системи за контрол на огъня, които позволяват стрелба в движение, 

както и много висока вероятност за първо попадение по цели на разстояние до 2000 

метра. Третата генерация танкове се конструират така, че косвено да задоволяват по-

голям спектър от технически изисквания. Като такива се явяват ремонтна пригодност с 

внедряването в тях на силови установки от типа „Power pack“, или повишаване на 

оперативната и тактическа подвижност с внедряване на могогоривни двигатели. 

Представители тук са: Леопард 2 (Германия); M1A1 Abrams (САЩ); Меркава 

Марк III (Израел); Тип 90 (Япония); Challenger 2 CLIP (Великобритания); Тип 96A/B 

(Китай); K1A1 (Южна Корея) и други. 

Според Хилмс съществуват модернизирани танкове от трето поколение, които 

имат внедрени технологии от четвърто поколение, както следва: 

Merkava Mark IV (Израел); Т-90М (Русия); Arjun MBT MK 2 (Индия); Тип 99А 

(Китай); Leopard 2A7 + (Германия); M1A2C Abrams SEPv3 (САЩ) и други. 

През 2020 г. са въведени в експлоатация Leclerc XLR (Франция); Leopard 2PL 

(Полша) – модернизирана версия на Leopard 2A4 специално за Полските въоръжени сили. 

Предвидено е през 2021 г. на въоръжение да постъпи M1A2D Abrams (SEPv4) в 

САЩ, а през 2022 г. Ал-Халид II в Пакистан, като е предвидено преработена купола, 

увеличено тегло, подобрен модулен пакет броня и сензори, подобрени боеприпаси и 

нов двигател с голяма мощнсот (1500 к.с. за Ал-Халид). 

Стигаме до основните бойни танковете от четвърто, които използват най-новите 

технологии и проекти, за да са конкурентни в условията на съвременната война. Такива 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centurion_tank
https://en.wikipedia.org/wiki/M47_Patton
https://en.wikipedia.org/wiki/M47_Patton
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_59_tank
https://en.wikipedia.org/wiki/Sho%27t
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_61_(tank)
https://en.wikipedia.org/wiki/M60_Patton
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopard_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Vijayanta
https://en.wikipedia.org/wiki/Vickers_MBT
https://en.wikipedia.org/wiki/AMX_30
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Zarrar
https://en.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams#Variants_and_upgrades
https://en.wikipedia.org/wiki/Merkava#Merkava_Mark_III
https://en.wikipedia.org/wiki/Merkava#Merkava_Mark_III
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_90_Ky%C5%AB-maru
https://en.wikipedia.org/wiki/Challenger_2
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_96_tank#Type_96A
https://en.wikipedia.org/wiki/K1A1
https://en.wikipedia.org/wiki/T-90#Variants
https://en.wikipedia.org/wiki/Arjun_(tank)#Arjun_Mk_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_99_tank#Type_99A
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopard_2#Leopard_2A7
https://en.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams#Variants_and_upgrades
https://en.wikipedia.org/wiki/Leclerc_Tank#Variants_and_upgrades
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopard_2
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съвременни технологии са свързани например с внедряване на хибридни и 

електрически трансмисии или пък с вътрешна капсула за екипажа и др.  

Приети на въоръжение са три образци танкове от това поколение, като един е 

предвиден да бъде приет на въоръжение през 2021 г. Това са образци не на западните 

държави или САЩ а именно представители на Азия. 

 

Изисквания към бъдещите бойни бронирани платформи 

 

Основните характеристики на основните бойни танкове са мобилност, огнева 

мощ, защита и адаптивност. Теглото на основните бойни танкове са ограничаващ 

фактор, който влияе върху баланса между техните мобилност, огнева мощ, защита и 

адаптивност. Теглото ще оказва сериозно влияние върху тези характеристики, поради 

изискванията за бързо развръщане на сили извън територията на сраната. Тези 

характеристики трябва да отговарят на условията за водене на бойни действия в 

градски условия и в планинско-гориста местност. 

Мобилността е качество или способност на въоръжените сили, която им 

позволява да се придвижват, като запазват способността да изпълняват основната си 

мисия. 

Съвременните въоръжени сили ще трябва да бъдат по-мобилни за да се 

придвижват в театъра на операцията и да се поддържа по-високо темпо от 

противостоящите враждебни сили.  

Мобилността се разделя на стратегическа, оперативна и тактическа.  

Стратегическата мобилност се определя като „способността за придвижване на 

въоръжени сили и свързаната с тях логистична поддръжка бързо и ефективно на дълги 

разстояния, между театри, региони или извън зоната на операцията“. 

Изискването за стратегическа мобилност става от първостепенно значение и 

трябва да се вземе предвид при разработване на бъдещите бойни машини. Движението 

на силите от страната, от която са дислоцирани към театрите на операциите могат да се 

извършват с влак, морски и въздушен транспорт. Най-адекватният начин е за 

разполагане на сили в ранните етапи на конфликта, особено за възпиране на 

противостоящите сили и защита, е въздушен транспорт, тъй като морският транспорт е 

много по-бавен, а разполагането с влак най-често е невъзможен. По-леките машини са 

по-лесни за стратегическо разполагане по въздух, отколкото по-тежките танкове. 

Оперативната мобилност се определя като „способност за преместване на сили и 

логистична поддръжка в театъра на операцията“. Теглото на настоящите танкове също 

ограничава техното движения не само по въздух, но и по пътната инфраструктура. 

Танкове често разрушават пътища и мостове. Опитът показва че бъдещите бойни 

машини трябва да с тегло под 30 тона, за да се преодолеят ограниченията на пътната 

инфраструктура. 
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Тактическата мобилност се определя като „способността да се концентрират 

сили в зоната на операцията до ниво дивизия за преграждане на главния удар на 

противника“. Тактическата мобилност остава важно изискване към бъдещите машини.  

Огнева мощ. Анализът на градския терен разкрива, че тесните улици и сгради 

оказват влияние върху танковете, тъй като се ограничава ходът на куполата и оръдието. 

Бъдещите танкове трябва да имат необходимата огнева мощ за борба както в градски 

условия така и на открит терен и в планинско-гориста местност. Тенденцията е 

бъдещите оръжия да използват прецизност вместо масирана огнева мощ за 

унищожаване на поставените цели. 

Защита е характеристика, която следва тези за мобилност и огнева мощ. С 

увеличаването на чувствителността на обществеността към жертвите, защита може да 

представлява едно от най-важните оперативни изисквания на бъдещите танкове. От 

важно значение ще бъде да се гарантира, че нивото на защита на екипажите е високо. 

Бъдещите танкове ще изискват повишени нива на защита от пряк и косвен 

противников огън, както и от противотанкови мини и оръжия за масово унищожение. В 

допълнение към реактивната и активната броня, стелт технологията представлява 

обещаваща технология за защита. Тя ще укрепи способността за постигане на изненада 

и прави силите по-малко видими за необичаен или дезориентиран противник. НАТО 

изчислява, че „до 2020 г. е възможно да бъдат настроени мултиспектрални покрития, 

което ще позволи да се промени облика та танка в съответствие с конкретната среда, 

постигайки ефект на хамелеон“. Стелт технологията трябва увеличи способността на 

бъдещите танкове да избягват откриването и по този начин да намалят възможността за 

прихващане от оръжейните системи на противника. 

Адаптивността се определя като качеството или способността да се 

приспособяваш към средата. В контекста на новата среда на сигурност е желателно 

бъдещите танкове да имат способността да се адаптират, за да действат в целия спектър 

от задачи. Настоящите танкове не подкрепят напълно тази характеристика, тъй като 

често не са подходящи за операции, различни от военни, поради прекомерното си тегло 

и размери, които ограничават оперативната им мобилност. 

Изследване на асиметричната война препоръча танкове да бъдат оборудвани с 

възможност за опознаване на цивилното население с цел да се намали вероятността от 

косвени жертви. Бъдещите танкове трябва да включват системи за откриване и 

подпомагане да се идентифицират вражески войници, които са се смесили с цивилното 

население. Тези възможности трябва да позволят бързо да се адаптират към 

променящите се обстоятелства средата. 

Проучването на новата среда за сигурност показва, че поради промените в 

природата на войната бъдещите противници вероятно няма да бъдат ясно изразени. Тъй 

като те най-често ще са зле подготвени и ще се противопоставят срещу по-съвременни 

нации, този противник ще се опитва да използва чувствителността на обществото към 
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жертвите, използвайки асиметрични средства. Бъдещите армии ще трябва да се 

основават на способностите, а не на заплахите, за да могат да се изправят пред най-

вероятните и най-големите заплахи. Въоръжените сили ще изискват висока степен на 

стратегическа и оперативна мобилност, които да бъдат подготвени да се справят с 

предизвикателствата на бъдеща среда за сигурност. 

Тъй като повечето конфликти през последните десетилетия не включват основни 

бойни танкове, съвременните армии могат да рискуват да не ги използват, докато 

разполагат с други бойни системи, които могат да се противопоставят успешно на 

противниковите бронирани формирования. Като цяло можем логично да очакваме, че 

второто и третото поколение основни бойни танкове ще бъдат остарели за 

изискванията на съвременните бойни действия. Подробният анализ на операционната 

среда показва, че танковете са изключително уязвими за бойни системи, различни от 

танкове на открит или планинско-горист терен. Въздушните и артилерийските средства 

сега притежават превъзходна способност за откриване, прихващане и унищожаване на 

движещите се танкове. Това подчертава факта, че няма да се поставя изискване за 

нуждите на съвременните конфликти да продължат да се изграждат сили, които да 

включват танкове за участие в операции на открит и планинско-горист терен. 

Анализът на първата битка при Грозни подчертава уязвимостите на танкове в 

градски условия и демонстрира, че бъдеща бойна машина ще бъде необходима за 

поддръжка на войските. 

В бъдеще противниците ще избират да водят асиметрични войни, бойните 

действия в градският условия ще бъдат предпочитани, тъй като това намалява 

технологичните предимства, които ще имат модерните армии. Те имат потенциала да 

причиняват голям брой жертви, което не се възприема в съвременните общества и не се 

толерира от съответните нации. 

Като цяло може да се направи извод, че второ и трето поколение основни бойни 

танкове ще са остарели и е време за ново поколение бойни бронирани машини за борба 

както в градски условия, така и на открити терени и в планинско-гориста местност. 

Тези тенденции за развитие на въоръжените сили води до извода, че е 

необходимо да се развие следващо поколение основни бойни танкове, които да 

отговарят на съвременните условия за водене на бойни действия.  

Има две насоки за решаване на тези предизвикателства. Единият е в развитието 

на танковете от трето поколение, а другият – в разработването на нови бойни 

платформи. 

Азиатският регион в момента се намира в икономически и технологичен прогрес 

и страните от него възприемат стратегията за разработка на нови платформи, докато 

държавите с развита икономика и индустрия, като традиционните сили на военната 

карта, към момента предпочитат да модернизират своите танкове. В контекста на 

Република България – страната ползва платформа за основен боен танк от второ 
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поколение и още по-смущаващо, е че това е една от базовите модификации. 

Одобрението на проект на инвистиционен разход „Модернизация на Танк Т-72 за 

нуждите на танковите формирования от сухопътните войски“ е малка стъпка в 

развитието на танковите войски в България, но остава въпросът дали модернизацията, 

която е предвидена, ще е достатъчна за решаване на въпросите, поставени в 

съвременните бойни действия. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА 

И ПОДДРЪЖКАТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

ВЪВ ФОРМИРОВАНИЯТА ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 

 

капитан Камен Тодоров 

 

 

Анотация: Сухопътните войски на Българската армия са основен инструмент, 

предвиден за провеждане на отбранителната политика за защита на националните 

интереси. Основната им задача е да гарантират суверенитета, сигурността и 

независимостта на страната и за запазване на териториалната цялост в тясно и 

постоянно взаимодействие с Военновъздушните сили, Военноморските сили, 

Съвместното командване на специалните операции, както и с войските на съюзните 

сили. Осигуряването с пътни превозни средства, както и цялостната организация на 

експлоатацията и поддръжката е ключов момент в цялостното логистично осигуряване, 

тъй като въоръжението и техниката са материалната основа на бойната мощ на 

Сухопътните войски. Една от основните задачи на органите за логистика в мирно време 

е поддържането на бронетанковата и автомобилната техника в постоянна техническа 

изправност и готовност за бойно използване с цел своевременно достигане на 

формированията до такова състояние, в което да могат да изпълняват задачите си.  

За поддържане на модерни и боеспособни сухопътни сили и за реализиране на 

политиката в сферата на отбраната и сигурността, наред с предложенията за 

инвестиране в нова техника, за формированията е необходимо да бъде отдаден 

приоритет на способностите, свързани с повишаването знанията и уменията на личния 

състав относно начините и методите за експлоатация и поддръжката на техниката. 

Системите за експлоатация и поддръжка на пътните превозни средства непрекъснато 

търпят промени, обикновено в синхрон с приспособяването на логистичната система 

към съвременните изисквания, като най-осезателните промени в това отношение са след 

2000 г., но като цяло продължават да функционират с използване на част от принципите 

и правилата от 70-те години на миналия век и, за съжаление, не се отчитат 

променената икономическа среда и съвременните постижения в информационните 

технологии, които доказано улесняват и оптимизират организацията на 

експлоатацията и поддръжката на бронетанковата и автомобилната техника. 

Ключови думи: Сухопътни войски, техника, експлоатация, поддръжка, 

усъвършенстване, GPS, RFID, пътни превозни средства. 

 

 



505 

Експлоатация на пътните превозни средства 

 

Системата за експлоатацията на пътните превозни средства в Сухопътните 

войски функционира и се поддържа от всички органи по логистика от различните 

йерархични равнища, с цел осигуряване на: 

 постоянна техническа изправност и поддържане в готовност за използване по 

предназначение; 

 технически правилно, законосъобразно и икономично използване в рамките 

на утвърдените лимити; 

 правилно разработване на ново получена техника; 

 достатъчно време за извършване на полагащите се технически обслужвания и 

регламентни работи; 

 равномерно натоварване на техниката; 

 своевременно спиране от използване, подготовка и изпращане за ремонт; 

 условия за своевременно привеждане в състояние за бойно използване; 

 достатъчен запас от ресурс за изпълнение на поставените задачи. 

Всяка от тези задачи е специфична, многообразна и сложна за изпълнение, като 

не се изключва и решаването на други допълнително възникнали задачи в процеса на 

експлоатацията на пътните превозни средства. Преди всичко е необходимо точното 

дефиниране на термина „експлоатация“, с цел правилното разбиране на процесите, 

съпътстващи организацията на експлоатация на пътните превозни средства. Според 

„Доктрина за логистиката“ – изд. (А), София 2019 г., понятието „експлоатация“ е 

използване на материалните ресурси по предназначение с извършване на необходимите 

технически обслужвания. Тя включва в себе си: завеждане на отчет; регистрация; 

въвеждане в експлоатация; създаване на организация за правилно използване по 

предназначение; определяне на правила и процедури за използване и безопасна работа; 

осигуряване на необходимите материални ресурси за комплектуване и правилна 

експлоатация; обучение на експлоатиращия и технически личен състав; планиране; 

застраховане; разработване; тестване; използване по предназначение; удължаване на 

експлоатационния ресурс и контрол. 

Съгласно „Вътрешни правила за организация на експлоатацията и поддръжката 

на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България“, обявени с 

МЗ № ОХ-881/23.11.2011 г., понятието „техническа експлоатация“ на бронетанкова, 

автомобилна техника и други специални машини включва: организация на отчета на 

пътните превозни средства; паниране използването на ППС само по тяхното 

предназначение, при спазване на установените от заводите производители правила; 

организиране на използването на ППС в рамките на утвърдените норми за разход на 

мото ресурси, финансови средства и експлоатационни материали; организиране 
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съхранението на ППС с цел опазване на комплектността и ресурса и чрез организация 

на обслужването и ремонта; създаване на условия за своевременно привеждане на ППС 

в състояние за бойно използване при осигурен достатъчен запас от моторесурси за 

изпълнение на планираните бойни задачи.  

Като обобщение може да се посочи, че експлоатацията на ППС представлява 

комплекс от организационни и практически дейности за осигуряване на надеждната 

работа на бронетанковата и автомобилната техника по всяко време и във всякакви 

условия на обстановката, като организацията на експлоатацията на техниката се 

извършва от командирите по предложение на органите за управление на логистичното 

осигуряване и с непосредственото участие на изпълнителните органи по логистика. 

 

Поддръжка на пътните превозни средства 

 

Поддръжката на техниката на подразделенията от състава на Сухопътните 

войски е важна и съставна част от логистичното осигуряване на формированията. Тя 

включва много организационни и практически дейности, които се извършват от 

логистичните органи. В този смисъл поддръжката не е само организиране на 

обслужването или ремонта на материалната част. Към нея се отнасят също всички 

съпътстващи организацията ѝ дейности, свързани с планиране, заявяване, получаване 

на техника и материални средства, както и дейностите за съхранение, ремонт и 

транспортиране на техниката. Според „Доктрина за логистиката“ – изд. (А), София 

2019 г., понятието „поддръжка“ обхваща комплекс от организационни и технически 

мероприятия, провеждани от логистичните органи, за запазване или възстановяване на 

техническото състояние и ресурса на въоръжението, ППС и техниката при тяхната 

експлоатация. Системата за техническа поддръжка е организирана с цел поддържане на 

бойната готовност и боеспособност на формированията. Това се постига благодарение 

на изпълнението на различни дейности, които са от основен, осигурителен и 

спомагателен характер. Поддръжката на въоръжението и техниката в хода на 

експлоатацията се обособява в две групи:  

 Първа група – дейности по запазване на състоянието. Заключава се в 

извършване на техническо обслужване съгласно посочените в нормативните и 

вътрешноведомствените документи технически изисквания за гарантиране на надеждна 

работа на въоръжението, ППС и техниката.  

Техническото обслужване включва всички дейности и процедури, свързани с 

почистване, смазване, попълване на запасите, диагностика и малки ремонти, свързани с 

подмяна на износени и/или с изтекъл ресурс елементи (части, възли и агрегати) и 

материали, с цел поддържане на ППС и техниката в изправно състояние.  
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 Втора група – дейности по възстановяване на състоянието. Включващи 

техническо разузнаване, евакуация, ремонт и връщане в строя на неизправни 

въоръжение, ППС и техника. 

Техническото разузнаване е съвкупност от мероприятия насочени към: събиране 

и обработка на информация за количеството и местонахождението на повредената и 

затъналата бронетанкова и автомобилна техника; определяне на обема на 

подготвителните и евакуационните работи; определяне с възможно най-голяма точност 

трудоемкостта и вида на необходимия ремонт, необходимите резервни части и сили и 

средства за извършване на ремонта; определяне на състоянието на пътищата за 

евакуация и районите за разполагане на ремонтните и евакуационни формирования; 

анализ на икономическата характеристика на районите на бойните действия и 

възможностите за използване на елементи от инфраструктурата при възстановяването 

на повредените материални средства. Своевременното събиране, обработка и предаване 

на пълна и достоверна информация за техническата обстановка дава основата за 

ефективното функциониране на ремонтно-евакуационните формирования.  

Евакуацията на бронетанковата и автомобилната техника, е понятие под което 

се разбира съвкупност от мероприятия насочени към извличане на затънали и 

съсредоточаване на повредени машини (с помощта на средства за буксиране и 

транспортиране), на местата за ремонт. Евакуацията включва в себе основни 

мероприятия като: приемане на информация от органите за техническо разузнаване за 

разположението и състоянието на подлежащите на евакуация машини; извършване на 

подготвителни работи за извличане, буксиране или транспортиране на затъналата и 

повредена техника; извличане на затънали и заседнали машини; буксиране или 

транспортиране на повредената техника до местата за ремонт. Тя се подразделя на 

първична (буксиране до близки укрития за извършване на ремонт с малка 

продължителност или до райони за съсредоточаване), вторична 

(буксиране/транспортиране до местата за извършване на ремонт с по-голяма 

продължителност) и последваща (транспортиране до стационарни бази, фирми и 

дружества за извършване на ремонт в стационарни условия). 

Под понятието ремонт на неизправната бронетанкова и автомобилна техника се 

разбира комплекс от технологични операции възвръщащи тяхната техническата изправ-

ност или възстановяващи техническия ресурс на изделията (техните съставни части). 

Под ремонт се разбират всички дейности, извършвани за запазване или възстановяване 

на автомобилната и бронетанковата техниката до определено състояние. Той включва: 

инспектиране, метрологичен контрол, тестване, обслужване, класификация относно 

сервиз, евакуация, възстановяване на техническия ресурс, дейности за отстраняване на 

неизправности, ново изграждане и рекламация. 

Връщането в строя на ремонтираната техника е комплекс от мероприятия, 

насочени към бързото привеждане на машините от състояние на техническа изправност 
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и работоспособност в състояние на готовност за бойно използване и тяхното вливане в 

бойния ред на формированията. 

Непрекъснатото усъвършенстване на бронетанковата и автомобилна техника и 

методите за използване на механизираните формирования, несъмнено изискват значителна 

промяна в системата за техническа поддръжка и в частност подсистемата за ремонт.  

 

Възможности за усъвършенстване на системата за експлоатация 

 

Без да се пренебрегват преимуществата и добрите практики, с които се свързва сега 

действащата система за експлоатация на бронетанковата и автомобилната техника в 

Сухопътни войски, трябва да се подчертае, че същата е силно натоварена в чисто 

документален аспект. Това е така, защото настоящата нормативна уредба за осъществяване 

на експлоатацията на пътните превозни средства, от момента на заявяване на съответната 

единица бронетанкова или автомобилна техника, до прибирането ѝ в парковата територия 

на съответното военно формирование, дава предпоставки за загуба на време и труд, което я 

прави недостатъчно гъвкава и оптимизирана.  

Много чести са случаите, когато дадено подразделение провежда ежедневния си 

учебен процес с определена техника или логистичните подразделения изпълняват 

транспортни задачи за осигуряване на учебния процес, а на следващия ден същата тази 

техника е предвидена отново за използване. В такива случаи военнослужещите, 

отговорни за правилната експлоатация на техниката на практика срещат трудности при 

спазването на „Вътрешните правила за организация на експлоатацията и поддръжката 

на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България“ и по-

конкретно в частта им, касаеща заявяването и използването на ППС.  

Друг критичен момент, ограничаващ времето, е тромавата процедура от момента 

на заявяване на машината до нейното окончателно паркиране в парковата територия 

след изпълнение на планираните задачи. По сега действащата нормативна уредба, до 

използване на техника се пристъпва едва след оформяне на куп документи и поставяне 

на десетки подписи от няколко длъжностни лица. 

Практическата реализация на усъвършенстването на организацията по 

заявяване, използване и контрол над ППС може да се осъществи чрез изграждането на 

следните компютърни технологии: 

 Използване на радиочестотна идентификация RFID (абревиатура от англ. 

Radio Frequency Identification), със своите възможности е много по-оптимизиран и 

икономичен вариант за упражняване на строг пропускателен режим в парковата 

територия на военното формирование, а също така и за контрол и мониторинг над ППС 

в процеса на експлоатация, при извършване на ежедневните дейности по изпълнение на 

транспортни задачи или осигуряване на учебния процес. Това се постига, като се 

използва принципът на радиочестотна комуникация между специално изработен 
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идентификатор (чип-карта) и четящо устройство. Всеки идентификатор съдържа чип 

със записан уникален номер. В зависимост от предназначението и конфигурацията на 

системата при „прочитане“ на номера може да се предприеме действие – например да 

бъде задействана врата, бариера или друго устройство и информацията да бъде 

подадена към компютър (сървър); 

 Изграждане на компютърни мрежи. Компютърната мрежа, представлява 

съвкупност от хардуерни и софтуерни компоненти, свързани помежду си чрез преносна 

среда, която позволява обмен на информация помежду им. Тази система от свързани 

компютри и други устройства (т.е. работни станции) в едно с основния компютър 

(сървър), безпроблемно може да обслужва съпътстващите дейности по експлоатацията 

на пътните превозни средства, като заявяването, отчитане на използването и 

осъществяване на контрола от контролиращите логистични органи.  

 Глобална система за позициониране (от англ. Global Positioning System) или 

GPS (ДжПиЕс) е името на спътникова радионавигационна система за определяне на 

положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на 

земното кълбо и околоземна орбита в реално време. Системата се състои от минимум 

24 спътника, разположени на 6 орбити на височина около 20 000 километра и наземен 

контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на Земята. 

Принципът на действие се заключава в измерването на разстоянието от мястото, чиито 

координати търсим, до група спътници, чиито координати са точно определени и 

известни. Разстоянието се пресмята на базата на времето за разпространение на 

радиосигнала от спътника до потребителя. 

 

Възможности за усъвършенстване обучението на личен състав  

 

Класическият метод на обучение се заключава в изучаването и използването на 

комплекс от табла, схеми, макети и разрези на реално оборудване, което, за по-новите 

образци придобита или с предстоящо придобиване техника, би било скъпо и дори 

невъзможно. В тази насока, изхождайки от възможностите, които ни предлага 

технологичния век в който живеем, следва да се отбележи, че на пазара съществуват 

софтуерни продукти, които в пълен обем обхващат мероприятията по поддръжка на 

техниката, заложени като изискване от заводите производители, независимо от това 

дали е автомобилна или бронетанкова. 

Виртуалното обучение позволява да се развие както чисто физическия аспект на 

поддръжката (например спазване на процедури, ред за работа, ред за 

демонтаж/монтаж), така и да се преодолее психологическата бариера в техническия 

личен състав, породена от факта че дадена операция не е извършвана до момента и се 

упражнява над скъпо струващи детайли, възли и агрегати. Този уникален подход, 

заложен в база данни, оптимизира разработването и управлението на процедурите за 
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обучение, чрез предоставянето множество видове интерфейси, с цел завладяващо 

обучение при най-ниско ниво на риск и най-високо ниво на качество и гъвкавост. 

Благодарение на виртуалното обучение техническия личен състав има възможност да 

опита процеса или процедурата под наблюдението на инструктор или индивидуално, 

без да се притеснява за наличието на оборудването или дали ще го повреди и унищожи.  

Несъмнено с цел поддържане на модерни, боеспособни и боеготови Сухопътни 

войски, наред с предложенията за инвестиране и придобиване на нова бронетанкова и 

автомобилна техника, е необходимо да бъде отдаден приоритет на способностите, 

свързани с повишаването знанията и уменията на експлоатиращия и технически личен 

състав относно изискванията, начините и методите за правилна експлоатация и 

поддръжка на техника. 
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИЕ 

И ТЕХНИКА С РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ 

ПРИ ОПЕРАЦИИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

капитан Ваня Миткова-Курташка 

 

 

Анотация: Транспортирането на техника и въоръжение на военните 

формирования от Българската армия при участието им в операции извън 

територията на страната ни включва комплекс от мероприятия, ангажиращи 

участието на различни структури и органи от различни учреждения и министерства, 

което налага точна координация на работата между тях. Правилното и ефективно 

планиране на процесите, спазването на регламентиращите документи, споразумения 

и изисквания за транспортирането на въоръжение и техника с различните видове 

транспорт, както и използването на спедиторски фирми довежда до благоприятни 

условия и гарантира успешното участие на българските военнослужещи в 

съюзническа операция. 

Ключови думи: транспортиране, Българска армия, въоръжени сили, операции, 

НАТО, въоръжение, техника. 

 

Развитието на международната среда на сигурност, характера на заплахите и 

опита постигнат през годините определят ролята на функционалния дял на военната 

логистика – транспортирането на материални средства, която става все по-голяма. 

Транспортирането може да включва целия спектър от дейности, човешки и технически 

ресурси, инфраструктура, съоръжения и оборудване, необходими за развръщането, 

логистичната поддръжка и предислокация на формированията от състава на 

съвместните сили при провеждане на операции. 

Актуалността на темата в доклада се проявява в анализиране, обобщаване и 

представяне на особеностите при транспортиране на въоръжение и техника на военни 

формирования от състава на Българската армия до районите за разполагане и 

провеждане на операции на НАТО извън пределите на Република България. 

Синтезиран е в три основни части – особености при процеса на планиране, използване 

на услугите на транспортни фирми за нуждите на Българската армия и проблемни 

въпроси, които възникват, както и тяхното решение. 

За участие в операции на НАТО страните членки изграждат способности за 

развръщане на своите сили до района на операцията и гъвкава и адаптивна система за 
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придвижване и транспортиране в съответствие с изискванията на командира. Като 

страна, членка на Алианса, Република България участва активно в този процес. 

Планирането на мероприятията по транспортиране на материални средства клас 2 е 

част от процеса на оперативно планиране. Разработването на плановете за развръщане/ 

придвижване при поддръжка на операции на НАТО е повторяем процес и е възможно да 

започне с даването на частични военни насоки или политическо разрешение. 

Основните инструменти на планиране на развръщането, в тяхната 

последователност, са: доклад с изискванията (SOR); списък на съюзните сили (AFL); 

списък за разполагане на съюзните сили (ADL); подробен план на развръщането (DDP). 

Мисията на въоръжените сили на Република България, насочена към подкрепа на 

международния мир и сигурност, се реализира главно чрез участие на формирования от 

Българската армия (БА) в операции под егидата на НАТО или Европейския съюз (ЕС). За 

да участва военно формирование от състава на БА в определена операция извън 

територията на страната ни под егидата на НАТО или ЕС, е необходимо вземането на 

политическо решение. След това е важно да бъдат проведени планираните конференции за 

уточняване на необходимите оперативни изисквания, уреждане на всестранното 

осигуряване и други, които са залегнали в съответните Меморандуми за разбирателство 

(MOU), технически споразумения (TA) и стандартни оперативни процедури (SOP). 

Заповедта на министъра на отбраната указва последователността за работа, 

разпределението на отговорностите, сроковете и участниците в съответната операция. 

Изготвя се План за транспортно осигуряване на формирование от състава на 

Българската армия за участие в операция, който се утвърждава от Началника на 

отбраната и указва: 

– видовете транспорт, товарните, претоварните и разтоварните 

пунктове(пристанища, летища, гари) и крайната дестинация, както и сроковете по 

осъществяване на придвижването на личен състав и транспортиране на материалните 

ресурси, нужни за операцията; 

– материалните средства и вида на техните опаковки с разчет на натоварване; 

– задачите на засегнатите структури от Министерство на отбраната, видовете 

въоръжени сили и командвания и подчинените им подразделения.  

След като се сформира военното формирование, което ще участва в операция зад 

граница, щаба на вида въоръжена сила или командване, от чиито състав е то, следва да 

организира следните мероприятия по планиране и подготовка на изпълнение на операцията: 

  пакетиране/палетизиране, контейнеризация на материалните средства и 

изготвянето на опис за тях;  

  изготвяне на всички документи, необходими за дейностите при извършване 

на митнически и гранични процедури с взаимодействие със съответната Група за 

контрол на придвижването; 
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  представяне на материалните средства за митнически преглед и оформяне на 

митническите декларации и описи на имуществото към нея, CIM товарителница за 

железопътния транспорт, международна товарителница CMR и TIR /ATA карнет за 

временно преминаване на стоки с автомобилния транспорт, ADR сертификат на 

водачите за превоз на опасни товари и т.н. 

  съсредоточаване в товарния пункт и осигуряване на товарно-разтоварна 

група и водачи  за натоварване техниката. 

На базата на горепосочените дейности, отдел „Логистика“ на Съвместното 

командване на силите“ координира процесите, като пряко взаимодейства с отдел 

„Придвижване и транспортиране“ на Командването за логистична поддръжка (КЛП). 

Новосъздадената командване е отговорно за следните дейности, свързани с 

изпращането/посрещането на формирование от състава на Българската армия при 

участието му в операция извън територията на Република България:  

  организира дейностите по товарене/разтоварване на материалните ресурси и 

личния състав в товарния/разтоварния пункт и освобождаването на транспортните 

средства; 

  уведомява и съгласува чрез подчинения си RSOM батальон (Групи за 

контрол на придвижването) с Агенция „Митници“ и Главна дирекция „Гранична 

полиция“ пресичането на определените гранични контролно-пропускателни пунктове 

(ГКПП) и взаимодейства с определения превозвач по определяне на характеристиките 

на превоза. Изготвят се необходимите документи, които да придружават товарите и 

личния състав за преминаване на националните ни граници; 

  създава необходимата организация в тясно взаимодействие с 

представителите на транспортните власти при извършването на натоварването и 

укрепването на материалните средства в превозните средства и оформянето на 

необходимите документи. 

При транспортиране на техника и въоръжение, числящи се на формирования от 

състава на въоръжените ни сили, участващи в операции извън границите на Република 

България, от важно значение е разполагането на подходящо товаро-разтоварно оборудване 

за обработка на товара в районите за натоварване/разтоварване. От решаващо значение е и 

подготовката на товара, за да се гарантира приемане от следващия вид транспорт (при 

използване на интермодално транспортиране на материални ресурси). 

Относно изпълнението на задачи по палетизиране, товарене и транспортиране, 

длъжностните лица, които отговарят за това трябва да бъдат запознати с всички 

нормативни документи, касаещи тези дейности, както и със стандартите на НАТО 

относно движението на материалните ресурси. Като съществена част при изпълнение 

на коалиционни операции на НАТО, дейностите при процеса на транспортиране 

изискват използването както на военни, така и на цивилни ресурси. 
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При стратегическо придвижване с морски/въздушен транспорт се използват 

пунктове за товарене/разтоварване, т.нар. SPOE/APOE и SPOD/APOD, определени в 

процеса на планиране.  

Морският транспорт притежава големи възможности по отношение на обема на 

превозваните товари, габарити на пътнопревозните средства (ППС) и изминаваните 

разстояния по най-икономичен начин. Българската армия чрез военноморските ни сили 

(ВМС) има ограничени възможности за транспортиране на въоръжение и техника, 

които се числят на формированията от видовете въоръжени сили. Поради тази причина 

използването на морския транспорт със сили и средства на Българската армия за 

изпълнение на операции извън територията на страната ни, не се прилага. За тези цели 

се използват услугите на граждански фирми. 

За транспортиране на войските и товарите се ползват военни и граждански 

въздушни транспортни средства. Военните въздушни превозни средства могат да бъдат 

осигурени от Министерството на отбраната (при наличие на необходимите такива). 

Гражданските въздушни превозни средства могат да бъдат наети от страна на 

въоръжените сили на САЩ или от страна на Република България (в зависимост от 

договарянето).  

Автомобилният транспорт не е алтернатива на морския или железопътния 

транспорт при осигуряване на операции на големи разстояния. При него ограничаващи 

фактори са относително малката му товароносимост на големи разстояния, 

ангажираността на значителен брой личен състав за работа и обслужване, значителните 

административни и други разходи за осигуряване придвижването по автомобилните 

пътища. Той е най-подходящ в началния и крайния етап на развръщане на силите и е 

характерен за интермодалното транспортиране, при преминаване от един към друг вид 

транспорт (интермодален транспорт). Този вид транспортиране на материални ресурси 

заема важно място в общата система за придвижване и транспортиране.  

В зависимост от необходимото количество и вида на автомобилната техника, се 

определя дали същата ще се движи до района за разполагане на собствен ход или чрез 

използването на трайлери и влекачи (в повечето случаи чрез договор с цивилна фирма).  

Превоза на товари с железопътен (жп) транспорт извън страната е организиран 

въз основа на международни конвенции, които уреждат правните, финансови, 

технически и други норми, в това число и Международна конвенция за превоз по жп 

транспорт COTIF и по-точно в Единните правила относно договора за международно 

жп транспортиране на материални ресурси CIM. Планирането на транспортиране на 

въоръжение и техника с жп композиция, която  преминава през граничните пунктове на 

Република България се осъществява по същите етапи, както при превоз с жп превоз на 

територията на страната ни.  

В повечето случаи при транспортиране на военни товари и предвид 

специфичната организация на работата в пристанищните/ летищни терминали или жп 
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гарите, военните формирования не са в състояние сами да предприемат нужните 

действия за уреждане на формалностите, предшестващи експедицията на техните 

товари. Затова се налага да се ползват услугите на тясно специализирани в тази област 

граждански спедиторски фирми.  

Спедиторите са фирми-посредници в транспортния процес, макар че 

юридическият им статут е на търговци, които работят от чуждо име и/или за чужда 

сметка и срещу договор за възложителство в замяна, на което получават комисионно 

възнаграждение. За диверсификация на услугата, която предлагат, спедиторите често 

съчетават и изпълняват ролята и на митнически агенти и така обезпечават част от 

работата на представителите от Групата за контрол на придвижването. 

Възможностите за наемане на плавателни средства ще намерят приложимост в 

зависимост от това дали ще се използват кораби от капацитета на НАТО на базата на 

многонационалната логистика или граждански ресурси чрез наемане на подходящ 

товарен кораб. Практиката е показала, че страните-членки на НАТО разчитат основно 

на търговското корабоплаване, двустранни или многостранни договорености, 

поддръжка от Агенцията на НАТО (NSPA).  

При превоз на личен състав и военни товари с въздушен транспорт при 

осигуряване от Република България на граждански полет, следва да се спазват 

изискванията: 

– 20 кг снаряжение (автомат, каска, бронежилетка, противогаз); 

– 50 кг личен багаж, разпределени в малка и голяма раница, от които до 10 

килограма личен багаж в малката раница при военнослужещия в пътническия салон. 

Останалият личен багаж до 40 кг, заедно със снаряжението, се транспортира като 

проверен (чекиран) багаж; 

– за транспортиране на боеприпаси и опасни товари се изпълняват 

допълнителни процедури по получаване на разрешение от авиокомпанията превозвач; 

– количеството на допълнително разрешения багаж, над безплатно 

транспортирания от авиокомпанията, се обявява в заповедта за командировка на 

военнослужещия. 

Много срещан случай е транспортирането на въоръжение и техника до по-

кратки дестинации извън територията на страната ни с организиран автомобилен 

транспорт чрез сключване на договор с гражданска фирма. Условията за заплащане, 

сроковете на изпълнение и необходимия брой техника за превоза на материалните 

средства се описват в договора, който се сключва с представителите от Министерство 

на отбраната и гражданската спедиторска фирма. При превоза на военни товари 

фирмата не е освободена от митнически такси  преминавайки през страните-членки на 

НАТО, съгласно Споразумение между страните по Северноатлантическия договор 

относно статута на техните въоръжени сили (SOFA). На такова освобождаване от такси 

подлежат само и единствено военните автомобили, които се движат на собствен ход. 



516 

С оглед наличната на страната ни транспортна инфраструктура (пътна мрежа, 

жп линии, летища, пристанища, гари), средствата за товаро-разтоварни дейности, 

наличните в БА транспортни средства и използването на услугите от граждански 

фирми, изготвяне на необходимия набор от документи и взаимодействието между 

институциите, могат да се споменат редица проблемни въпроси, свързани с 

транспортиране на техниката и въоръжението, числящо се на формированията от БА 

при участието им в операции на НАТО и ЕС. 

Наличният парк на „Холдинг БДЖ“ ЕАД има ограничени възможности и не е в 

състояние да осигури мащабно развръщане на сили и средства. Влаковите композииции 

са морално остарели и поради тази причина е необходимо разглеждането и на други 

алтернативни възможности за транспортиране. Въпреки това със съвместните усилия 

на формированията, участващи в операции, все още Българската армия съумява да се 

справи с транспортирането на имуществото си за успешното изпълнение на 

поставените задачи при участието в операции. 

При постоянното и бързо развитие и навлизането на все повече съвременни 

информационни технологии при използването на морския транспорт, възникват и 

проблемни области, влияещи върху възможностите за използването му. Повечето от 

българските пристанища са проектирани и построени в началото на миналия век като 

многоцелеви пристанища, което влияе отрицателно върху конкуренцията им със 

съвременните пристанища. 

Експлоатацията на корабите на Военноморските ни сили (ВМС) се извършва 

при минимално допустими стандарти, с произтичащите от това последици – риск от 

аварии, опасност за живота и здравето на обслужващия персонал, опасност от 

повреждане на товара, опасност от екологично замърсяване на околната среда. 

Необходими са огромни средства за издръжка на флота, за да могат да изпълняват 

задачи по транспортиране на въоръжение и техника на БА по море до зоните на 

операции, в които предстои участие на военните формирования от състава на видовете 

въоръжени сили.  

Като слабост при транспортирането на техника и въоръжение с автомобилен 

транспорт могат да се отбележат пътните ограничения (скорост при определени 

участъци, мостове, тунели, недобро състояние на пътищата). Друг фактор е и 

незадоволителното качество на военната ни техника, за да бъде придвижена на 

собствен ход до района за разполагане на дадената операция. Тук като подобряване на 

ситуацията ще бъде предстоящото модернизиране на техниката на някои от военните 

формирования от БА. 

Допуснати грешки в съпроводителните документи за личния състав и товара или 

липса на документи могат да създават проблеми за извършване на митнически и 

гранични процедури. Тези обстоятелства стават причина за забавяне или 

възпрепятстване на навременното транспортиране на въоръжение и техника. 
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Могат да се дадат следните предложения за подобряване на процесите по 

транспортиране на техника и въоръжение: 

 модернизация на товаро-разтоварната техника, осигуряваща адекватен 

капацитет, високоефективна работа чрез въвеждане на съвременни транспортни 

технологии за оптимизиране на транспортния процес;  

 осигуряване на достатъчно финансови, организационни и човешки ресурси за 

подобряване процесите по транспортиране на техника и въоръжение; 

 обучение на повече личен състав, който да извършва товаро-разтоварни 

работи в районите на товарене/разтоварване, както и за изготвяне на актуалните 

документи, свързани с транспортирането на материалните ресурси с различните видове 

транспорт; 

 придобиване/корабостроене на кораби, които да бъдат от полза за нуждите на 

Военноморските сили. В тази посока може да се използват производствените мощности 

на Кораборемонтен завод – Варна; 

 съществува необходимост от подобряване на мерките за сигурност в 

пристанищата/летищата и плавателните/въздухоплавателните съдове чрез подобряване 

контрола на товарите и пътниците; 

 съществуват рискове при претоварване на контейнер с въоръжение. Тук 

рискът се дължи на произшествия включващи товаренето и разтоварването на 

контейнера на или от превозно средство. Мерките, които могат да се предприемат са 

надзор при товаренето, познаване на изискванията при натоварване/разтоварване и 

безопасни условия при извършване на ТРР; 

 широкото използване на формированията от БА на автоматизираната система 

за планиране и управление на логистичното осигуряване LOGFAS (Logistics Functional 

Area Services) ще даде възможност да се проследява товара по време на неговото 

транспортиране с различните видове транспорт. 

Транспортирането на военна техника и въоръжение е една от най-важните 

функционални области на логистичното осигуряване, която има голямо значение за 

постигане на успех при участието на военни формирования от състава на видовете ни 

въоръжени сили в съюзнически операции на НАТО извън територията на Република 

България. Чрез използването на различните видове транспорт се осигурява 

транспортирането на материални ресурси клас 2 при изпълнение на сроковете за 

доставка, заявеното им количество и окомплектоването на формированията за 

успешното реализиране на дадената операция. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО С ВЪОРЪЖЕНИЕ  

НА ВОЕННИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УЧАСТИЕТО ИМ В ОПЕРАЦИИ 

ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА И ОПЕРАЦИИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ 

 

капитан Димитър Ячев 

 

 

Анотация: Значението на човешкия фактор в операциите по поддържане на 

мира (ОПМ) поставя нови изисквания към индивидуалната подготовка, средствата за 

защита и въоръжението на всички категории военнослужещи, за да се справят с 

възложените задачи в непрекъснато променящата се и динамична среда за сигурност. 

Внедряването на технологично нови образци и изучаването на собствения и чуждия 

опит от участието в ОПМ и операции в градски условия са важни стъпки в 

търсенето на подходи и модели за повишаване ефективността и безопасността на 

военнослужещите. 

Ключови думи: ОПМ и несмъртоносно оръжие. 

 

 

Мечта на всеки политик, държавник и военачалник е вместо новини за смъртни 

случаи да узнава и сам да съобщава за пленени, задържани и арестувани. 

Целенасочена и интензивна дейност за създаване на несмъртоносни оръжия 

започва през последнто десетилетие на миналия век. Днес съществуват редица научни 

институти и лаборатории, които разработват образци несмъртоносни оръжия, 

провеждат се и ежегодни международни научни конференции, изцяло посветени на тях. 

Специалистите вече приемат да се използва именно названието несмъртоносни оръжия 

сред редица други, употребявани през този период, като „възпиращо оръжие“, „оръжие, 

водещо до недееспособност“, „по-малко смъртоносно оръжие“, „оръжие за меко 

убиване“, „оръжие, което не пресича смъртната бариера“, „безопасно оръжие“ и др. 

Правата, задълженията и правилата за употреба на сила са регулирани от 

редица международни правни актове. Тяхната основна цел е запазване на човешкия 

живот. Сред основните международни документи (постоянно действащи и такива, 

приемани за конкретна мисия на контингент) са: Уставът на Организацията на 

обединените нации, Резолюция на Съвета за сигурност на ООН и Споразумение за 

статута на силите (SOFA).  

Операциите за поддържане на мира са организирани действия на 

международната общност, основаващи се на Устава на ООН. Провеждат се при 

наличието и в рамките на мандат на Съвета за сигурност или на Общото събрание. 
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Правният статут на войските за поддържане на мира обикновено се определя от 

Споразумението за статута на силите (Status of Force Agreement – SOFA) за НАТО и 

ЕС, или Споразумението за статута на мисията (Status of Mission Agreement – SOMA) – 

за ООН, които се договарят между страните. В случаите, когато няма съгласие за тези 

споразумения, могат да бъдат разменени меморандуми за разбирателство или писма. 

Основен критерий за ефективността на мироопазващите операции е създаване 

на среда, гарантираща мира и сигурността в дадена държава като предпоставка за 

нейното успешно възстановяване. Така формулиран, този качествен критерий има 

стратегически и комплексен характер, и е трудно измерим. Ето защо като непълен 

количествен измерител на критерия за ефективността на мироопазващите операции 

може да се приеме математическото очакване за броя на жертвите и пострадалите сред 

цивилното население при изпълнение на тактически задачи, като основен фактор, 

влияещ върху общественото доверие и подкрепа към собствените сили в техните 

усилия за създаване на военна рамка на сигурност. Така формулираният количествен 

измерител на критерия за ефективността на мироопазващите операции – 

математическото очакване за броя на жертвите и пострадалите, както сред 

военнослужещите, така основно и сред цивилното население – е добра отправна точка в 

изграждането на математически модел, а именно да бъде определена вероятността за 

поразяване на целта (целите) при изпълнението на задачата. Целта на изграждането на 

математически модел е по един специален начин да бъдат отразени реално 

съществуващи феномени, като се докаже, че поразяването на целите, както със 

смъртоносни, така и с несмъртоносни средства за въздействие, зависи най-вече от броя 

на произведените изстрели, при което съществената разлика остава в степента на 

поразяване на целта или по-точно в степента на въздействие на боеприпасите върху 

хората, като за смъртоносните оръжия е възможно сериозно нараняване или дори 

смърт, докато при несмъртоносните поразяването на целта, макар и да води до нейното 

временно елиминиране, не е съпроводено със сериозни наранявания или смърт (при 

правилно използване на оръжието и липса на здравословни предпоставки у целта). 

Докато тенденциите за използване на несмъртоносните оръжия имат за цел да 

намалят смъртността сред противостоящите сили и размирни тълпи, като основно 

изискване си остава и създаването на по-добри средства за защита и образци оръжие, които 

според начина си на използване биха намалили риска по отношение на редовия боец. 

Военната индустрия в голяма степен е съсредоточила огромни усилия в 

разработване, внедряване и усъвършенстване на продукти за защита на войника, 

удобни униформи за подобряване на ефективността на мисията и подобрени парашутни 

системи. Тези продукти са предназначени за защита на войниците и им позволяват да 

бъдат ефективни във всяка оперативна среда. Като едно основните изисквания към тях, 

освен ефективност е значително намаляват заплахата от сериозни наранявания за 

войника. Основните направления, по които се работи е внедряването на войника в 
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оперативна среда и подобряване неговата леталност, жизнеспособност, осъзнаване на 

ситуацията, здраве, безопасност, мобилност и устойчивост, като осигурява безопасно, 

трайно и оперативно ефективно индивидуално и подразделение оборудване. Новите 

програми целят да подкрепят войниците чрез подобряване на сегашните системи и 

разработване на технология за оръжия от следващо поколение.  

Несмъртоносните оръжия доскоро се свързват главно с полицейски задачи. 

Идеята за прилагането им обаче датира още от края на миналия век. Докладите по темата с 

тяхното използване показват, че тяхната употреба значително би разширила 

възможностите за реакции в кризисни ситуации, без да се разрушава инфраструктура, без 

да се отнемат човешки животи и без да се настройва враждебно местното население. 

Изследванията по темата с несмъртоносните оръжия показват, че те биха били 

удачни при изпълнение на задачи като: сдържане на потенциално опасни тълпи и 

възпиране на масово недоволство; необходимост от точно насочвани средства за 

изваждане от строя на отделни лица, които трябва да бъдат пленени, а не убити; 

системи, които не позволяват проникване в определени зони, като предизвикват 

дискомфорт или други разстройства; средства за прочистване на сгради, което е 

особено актуално при действия в градска среда. 

За дефиниране на несмъртоносно оръжие е прието следното определение: 

„Несмъртоносното оръжие (наричано още „нелетално оръжие“) е, което при обичайна и 

правилна употреба не предизвиква смърт и тежки травми на хората, срещу които е 

използвано. Нелеталното оръжие има за цел да обезвреди, обезкуражи, да задържи или 

да отблъсне противника, без да му причини тежки поражения“.  

Някои автори смятат, че не е далеч времето, когато ООН ще изпраща в операции 

за поддържане на мира само подразделения от армии, имащи на въоръжение 

несмъртоносни оръжия. Основание за този извод са  предимствата от използването им – 

могат да се използват като неразделна част от политическите и социалните  дейности в 

хуманитарни и мироопазващи операции; по-малка вероятност за нарастване на 

паниката сред населението; силите, които използват несмъртоносни оръжия, имат не 

само психологическо предимство над въоръжените единствено с бойно оръжие; по-

малко вероятно е да се провокира другата страна, въпреки че в някои случаи 

използването на несмъртоносни оръжия предизвиква отрицателни  реакции; по-лесно 

стабилизиране на обстановката след конфликт поради  незначителните разрушения и 

нанесените предупредителни наранявания. 

В зависимост от конкретната обстановка, факторите влияещи на дадената 

операция и изискванията към контингентите, неконвенционалните оръжия, които ще 

бъдат използвани могат да бъдат от различен вид и естество. Според обекта на 

въздействие несмъртоносните оръжия се класифицират в три основни групи – срещу 

хора, срещу техника и срещу инфраструктура. Според начина на употреба могат да се 

разделят на индивидуални и групови. Най-популярна е класификацията им според 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82
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технологията на създаване и вида на въздействие върху целта. Според нея 

несмъртоносните оръжия се делят на:  

– бариери и механични препятствия;  

– кинетични и с ниска интензивност на ударната вълна; 

– електрически; 

– електромагнитни и микровълнови; 

– акустични;  

– оптични и лазерни;  

– химични; 

– биологични; 

– комбинирани;  

– доставящи системи;  

– учебно-тренировъчни. 

Бариерите и механичните препятствия използват механичната здравина или 

специалната форма на конструкцията на устройството. Служат за спиране, 

затрудняване или ограничаване движението на превозни средства и хора. Ограничават 

достъпа до сгради и инфраструктура. Представляват традиционно и широко използвано 

средство. Напоследък се развиват в посока разработването на изстрелвани лепящи 

мрежи, предназначени за блокиране на агресивни хора на далечина няколко десетки 

метра. Лепящите мрежи са трудно приложими в армията. 

Кинетичните и с ниска интензивност на ударната вълна несмъртоносни 

оръжия използват кинетичната енергия на отделящи се при взрива или изстреляни 

форми, осколки, куршуми и др., както и въздействието на ударната вълна с ниска 

интензивност. Към тях се отнасят: полицейската палка; пластмасовите и гумени куршуми 

и снаряди; гумени сфери; торбички с метални, пластмасови, стъклени или гумени сачми; 

„стоп“ патрони и др. Снарядяват се в патрони, пушечни гранати, ръчни гранати и мини. 

Необходимата енергия за неутрализиране на човек, тежащ около 76 кг е 270 J. Основното 

им предназначение е за контрол на масови безредици. Това е най-популярния и широко 

използван вид несмъртоносни оръжия. Поразяващият елемент обикновено се състои от 

обвивка от твърда гума, сърцевина от пореста гума и сърдечник от оловни сачми. 

Сърцевината има микрокамери, пълни с трудномиеща се боя, която допълнително маркира 

поразената цел. Основният недостатък на тези специални средства е рязкото намаляване на 

кинетичната енергия на еластичния елемент в зависимост от полетното му разстояние 

поради ниската плътност на конструкционния материал.  

Електрически – използват електрическата енергия за създаване на разряд на 

високо напрежение от порядъка на стотици хиляди волта. Прилагат се главно за 

възпиране на жива сила и довеждането ѝ до временна не дееспособност. Съществува 

огромно разнообразие от електрошокови прибори. Такива са електрошоковите 

пистолети, палки, колани и щитове, електрифицираните мрежи и водни оръдия, 
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наземните електрически мини и др. При повечето от тях е необходим непосредствен 

контакт с противника, което е недопустимо при бойни действия.  

Акустичните въздействат чрез насочен звук с определена честота и сила. Силата 

обикновено е над прага на човешката поносимост от 120 dB. Предизвиква нетърпимост 

или временни барометрични травми на слуховите органи. Предназначени са за 

запазване на реда при трудни условия и води до бърза и ефикасна неутрализация. 

Звукови гранати се използват при специални операции като например спасяване на 

заложници с цел изненада, дезориентиране и неутрализация на похитителите. 

Лазерните и оптични несмъртоносни оръжия представляват нискоенергийни 

лазери и силни светлинни източници като лазерни заслепители и осветяващи фенери за 

личното стрелково оръжие, противопехотни пулсиращи лазерни пушки, возими 

тактически лазери с голяма мощност за въздействие върху материални обекти и др. 

Причиняват временна дезориентация и частична загуба на зрение. Все пак те могат да 

причинят трайна загуба на зрението. 

Химическите са изключително разнообразни с широко приложение от силите за 

сигурност и охрана на обществения ред за борба и овладяване на масови безредици, за 

освобождаване на заложници, за противодействие при засади и др. При тях се 

използват химически вещества, които въздействат върху лигавиците на носа, очите и 

дихателните пътища. По-рядко използвани, но с по-голяма ефективност са тези с 

упойващо действие, използващи психотропни  и успокояващи агенти т. нар. „меки“ или 

„клубни“ наркотици.  

Биологични – това са микроорганизми, наркотични патогенни посевки и др.  

При употреба на последните две оръжия трябва да се отчитат характеристиките 

на целите, на заобикалящата среда – влажност, киселинност, дозирането на 

въздействащите агенти и продължителността на прилагането им. 

Комбинирани – макар и относително самостоятелни, към тях се отнасят ръчните 

светлинно-звукови гранати. На този етап е налице широко разнообразие в техните 

конструкции, но принципът им на действие е почти един и същ. Като правило, всички 

се задействат от пиротехническа запалка с ударно-дистанционно или комбинирано 

действие. Корпусът им е изготвен от различен конструкционен материал, но във всички 

случаи той е с минимално осколочно действие. За получаването на необходимия 

светлинно-звуков ефект се използват най-различни състави от горящи 

висококалорийни съставки и богати на кислород вещества. В някои случаи светлинният 

ефект е засилен до такава степен, че гранатата се превръща в звуково-заслепяваща. В 

други случаи гранатите могат да се използват като стационарни. В тези случаи същите 

се задействат дистанционно. Освен това са налице гранати, в чиято основна 

конструкция са вградени допълнителни светлинно-звукови елементи, задействащи се с 

помощта на пиротехнически закъснители и предизвикващи допълнителен шок. В 

повечето случаи възпламеняването на светлинно-звуковият състав се извършва по 



524 

класически начин т.е. от запалителния състав на пиротехническата запалка или 

взривателен механизъм. Освен това в последно време като перспективни гранати се 

очертават тези, в конструкцията на които са предвидени допълнителни осколочни 

елементи. След взривяване на гранатата същите осигуряват допълнително кинетично 

въздействие на вградените в конструкцията шрапнели или елементи върху 

правонарушителите или терористите. Светлинно-звуковите гранати се използват за 

овладяване на масови безредици, особено през нощта. Предназначени са да дезориентират 

и неутрализират групи от хора чрез причиняване на временна слепота и глухота в 

следствие комбинираното действие на ослепителна светлина и оглушителен звук. 

Доставящите системи – за различните видове несмъртоносни оръжия и 

бойните припаси с несмъртоносно действие са най-разнообразни – индивидуални, 

колективни, изстрелващи, доставящи по въздух летателни апарати, действащи с 

кинетична енергия различна от тази на метателните барутни заряди и др.  

Учебно-тренировъчни – позволяват натрениране на личния състав в условия, 

максимално близки до реалния бой. Позволяват учебно-тренировъчни мисии на две 

формирования едно срещу друго или срещу подготвени актьори и статисти в 

режисирана ситуация с реална употреба на личното оръжие, адекватна на тази в 

реалния театър на бойните действия. Такива са FX маркиращите патрони “Simunition”, 

които се изстрелват с помощта на адаптори от личното стрелково оръжие – пистолети и 

револвери 9х19 mm, кал. 38 и автоматични пушки и автомати 5,56х45 mm.  

 

Оръжейна система, която може да поразява цели иззад ъгъла 

 

„Супероръжията на бъдещето за градски условия“. От това преимущество е 

нормално да се заинтересува всяка армия, която се нуждае от нещо подобно за водене 

на бой в градски условия. 

В редица армии вече се обучават за употреба с този вид оръжие. Войникът 

вижда целта на малък тв монитор посредством камера, която е монтирана под цевта на 

оръжието. 

Армиите на 15 страни, 

включително на САЩ и Русия, 

изпитват оръжейната система, 

а израелските сили вече я 

употребяват в операциите си.  

Това е единственото в света 

оръжие, което позволява на 

стрелеца да държи тялото си 

изцяло зад ъгъла извън обсега 

на вражеския огън, като 
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същевременно държи целта на мушка. То има шарнирно съединение в средата си, което 

позволява предната част с цевта да се сгъва до 63 градуса в ляво или дясно. В задната 

част на оръжието е прикладът, спусъкът и малкият плосък тв екран. Стрелящият 

механизъм в предната част се състои от пистолет, разположен върху миникамера с 

възможности за увеличение на образа. Специален лост под приклада позволява на 

стрелеца бързо да придвижва цевта от една позиция на друга за по-добър прицел. 

При операция войникът може ясно да вижда своята цел зад ъгъла, като оръжието 

му позволява да стреля по-точно и да не наранява цивилни. 

Нейната стреляща част може да бъде оборудвана с различни пистолети. Тя може 

да бъде адаптирана и за автоматичната пушка М-16 или за стрелба с гранатомет. 

Цифровата камера е с обсег от 200 до 400 метра, в зависимост от модела. Сред 

аксесоарите са инфрачервен лазерен подсвет, специален пистолет за стрелба с гумени 

куршуми, различни оптически мерници и заглушител. Предвиденият видеоизход от 

камерата позволява включване на кабел, с който в команден център може да се 

наблюдава и да се записва обстановката пред дулото на оръжието. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ – ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, 

ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО 

В БАЗИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ 

 

майор Божил Курташки 

 

 

 

Анотация: Организацията по осигуряване с материални средства клас 2 – 

въоръжение, както и правилната му експлоатация е основен етап в процеса на 

логистичното осигуряване, тъй като въоръжението е едно от основните средства за 

активно въздействие върху противника. Освен това осигуряването с въоръжение се 

проявява и като основен показател за бойната мощ на Българската армия. Правилното 

планиране и осъществяване на процесите, свързани с обслужване и възстановяване на 

въоръжение е една от основите задачи на базата за съхранение, техническо обслужване 

и ремонт на въоръжение. На база на анализа им се обособяват предложените 

възможности по допълнителни подобрения за тяхното развитие в краткосрочен и 

дългосрочен план. 

Ключови думи: база, процеси, Българска армия, въоръжение, техническо 

обслужване, ремонт. 

 

 

 

В средносрочна перспектива стратегическата среда на сигурност се 

характеризира с нарастваща динамика, ускоряване и усложняване на 

дестабилизиращите процеси и все по-трудно разпознаване на обхвата и произхода на 

появяващите се пред света заплахи и рискове, свързани с предстоящи кризи за 

запазване на мира.  

В Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г., 

който е разработен в съответствие с Програмата за развитие на отбранителните 

способности на въоръжените сили на Република България 2032, се определят 

параметрите за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните 

способности на въоръжените сили до 2026 г., които включват и усъвършенстване на 

системата за логистично осигуряване. 

За изпълнението на мероприятията по осигуряването с въоръжение, както и 

правилната му експлоатация във формированията от Българската армия, е изградена 
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единна йерархична логистична система, състояща се от логистични органи за 

управление, складове и бази, ремонтни работилници, реализирани на трите нива на 

управление – стратегическо, оперативно и тактическо, с изградени взаимовръзки между 

тях. Функционирането им представлява логистичен процес за изпълнение на задачите 

по осигуряване на постоянна техническа изправност, готовност за бойно използване и 

своевременното доставяне на въоръжение във военните формирования с цел 

изпълнение на две от мисиите на въоръжените сили на Република България „Отбрана“ 

и „Подкрепа на международния мир и сигурност“. 

Поддържането на въоръжението в постоянна готовност за бойно използване, 

осигуряването на безотказна работа на неговите възли и механизми, увеличаването на 

междуремонтните срокове, а така също своевременното отстраняване на повредени възли 

и детайли е непосредствена задача на органите по обслужването и ремонта на въоръжение. 

Постоянната техническа изправност и осигуряването на условия, необходими за 

дълговременно съхранение на въоръжението, се постига чрез комплекс от мероприятия 

по извършване на технически прегледи, техническо обслужване и ремонт. За 

извършване на проверка по техническото и качествено състояние на въоръжението при 

неговото съхранение се организират контролно-технически прегледи, които се 

извършват от комисия от състава на ремонтното формирование.  

Контролно-техническите прегледи се разделят на планови и непланови. 

Плановите се организират в обем и периодичност в зависимост от типа на 

въоръжението, което подлежи на преглед. Извършват се през пролетните месеци на 

дадената година и при констатиране на недостатъци, същите се отстранят през летния 

сезон. Неплановите контролно-технически прегледи се провеждат при приемане на 

въоръжение от военните формирования и консервацията му за дълговременно 

съхранение в срок от два месеца, считано от деня на получаването му. 

При контролно-техническите прегледи се извършва проверка на:  

– техническото и качествено състояние на съхраняваното въоръжение; 

– състоянието на консервацията, херметизирането на въоръжение и качеството 

на консервиращите материали; 

– правилното разпределение и подреждане на въоръжението и сандъците, в 

което то е поставено в хранилището; 

– отчетните данни и тяхното съответствие в звеното за счетоводен отчет с 

фактическата наличност на въоръжението в складовото помещение; 

– пълното и правилното водене на документацията на видовете въоръжение. 

Техническото обслужване и консервацията на въоръжението за дълговременно 

съхранение включват правилното провеждане на дейности, от които зависи 

продължителността и годността за използване по предназначение и постоянната му 

изправност. 

Техническо обслужване се разделя на следните видове: 
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– Контролен преглед (КП); 

– Текущо обслужване (ТеО); 

– Техническо обслужване №1 (ТО-1); 

– Техническо обслужване №2 (ТО-2); 

– Периодично техническо обслужване (ПТО). 

Контролният преглед се провежда с цел проверяване на състоянието на 

въоръжението преди излизане от парка за извършване на марш, преди стрелба и при 

съхранение преди провеждане на техническо обслужване. Текущото обслужване се 

извършва след използването на даденото въоръжение, както и при съхранението му във 

формированията и хранилищата. ТО-1 се явява профилактично мероприятие, което е 

насочено към осигуряването на надеждното използване на въоръжението, а ТО-2 

осигурява висока надеждност и максимално удължава срока на работа на 

въоръжението. ПТО се провежда два пъти годишно с ясната цел да се подготви 

въоръжението за експлоатация в пролетно-летни или есенно-зимни условия.  

В базата за съхранение, техническо обслужване и ремонт на въоръжение се 

извършва ТО-2 след изтичане на установените срокове на съхранение за дадения вид 

въоръжение или по-рано в зависимост от състоянието, констатирано при контролно-

техническите прегледи. 

Пунктовете за прегледи и техническо обслужване, които са от състава на 

цеховете за ремонт на базата са снабдени със сравнително модерно технологично 

оборудване (шлифоващи машини, стендове) и добри условия за работа, което 

предразполага към качествено извършване на дейностите по обслужването и 

техническите прегледи. Има възможности за прегледи и техническо обслужване на СО, 

АМЧ, ЗАМЧ, ОП, електронно-оптически прибори (ЕОП) и всички видове ЗИП. 

Ремонтът на въоръжението се състои от комплекс от дейности, с които се 

откриват и отстраняват неизправностите, възстановява се неговата работоспособност. 

Във формированията от Българската армия въоръжението се планира за ремонт, 

съгласно установените междуремонтни срокове или времето на експлоатация за вида 

въоръжение. Внимание се оказва на характера на неизправностите, както и на степента 

на износване. Ремонтът на въоръжението може да бъде текущ, среден и основен.  

Средният и основният ремонт са планови, а текущият се изпълнява при 

необходимост, не се планира. Текущият ремонт на въоръжението по обем е минимален вид 

ремонт. След провеждането му се осигурява нормалната работа на въоръжението до 

поредния планов ремонт. При текущия ремонт се ремонтират или се заменят неизправни 

съставни части на изделието, подлага се регулировка и комплексна проверка. 

При средния ремонт на въоръжението се възстановяват тактико-техническите 

характеристики на образеца въоръжение и техническите ресурси на ремонтираните 

съставни части (механизми, детайли или агрегати), и отново се провеждат комплексна 

проверка и регулировка. Този вид ремонт осигурява възстановяване на междуремонтния 
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срок за експлоатация на изделието до поредния планов ремонт, само обаче при условие, че 

се спазват изискванията за експлоатация. 

Ремонтните звена в базата за съхранение, техническо обслужване и ремонт на 

въоръжение извършват текущ ремонт и среден ремонт на въоръжението. 

Основният ремонт е вид планов ремонт, при който се възстановяват тактико-

техническите ресурси на въоръжението и на всички негови механизми. Той се 

заключава в дефектация на изделието и на неговите съставни части, в замяна или 

ремонт на всички неизправни съставни части. При него въоръжението, което вече е 

ремонтирано подлежи на комплексна проверка, регулировка и изпитване. 

Основният ремонт на въоръжението се осъществява от завода производител или 

ремонтните заводи от състава на ТЕРЕМ. Базата за съхранение, техническо обслужване 

и ремонт на въоръжение няма способности за извършване на този вид ремонтни 

дейности. През годините управлението на базата е имала желание задачата – 

извършване на основен ремонт на въоръжението да бъде прехвърлена на базата, като тя 

би могла да се реализира чрез повишаване качеството и броя на личния състав и 

възможностите на материалната база, но до този момент въпроса не е разглеждан от 

ръководството на министерство на отбраната.  

Технологичните възможности за извършване на прегледи, техническо обслужване 

и ремонт на базата за съхранение, техническо обслужване и ремонт на въоръжение са 

големи, но реалните възможности към настоящия момент са значително ограничени 

поради редуцирания през годините личен състав. Базата разполага с големи, количества 

ЗИП и материали за обезпечаване на дейностите по ремонт на въоръжението. 

В съвременни условия повечето от мероприятията, свързани с техническото 

обслужване и ремонта на въоръжението не биха могли да бъдат реализирани 

самостоятелно от формированията на Българската армия и структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната. Възможни насоки за осъществяването на тези 

логистични дейности са тясното взаимодействие, взаимни консултации, провеждани в 

условията на взаимно разбирателство между военните формирования и гражданските 

фирми, организации и изследователски звена. 

В базата за съхранение, технически преглед и ремонт на въоръжението 

дейностите по изпълнение на контролно-техническите прегледи и техническото 

обслужване на въоръжението, което е поставено на дълговременно съхранение, се 

извършват чрез планово-предупредителна система. Акцент при използването на тази 

система е принципът на предотвратяване на неизправностите чрез своевременна 

подмяна на експлоатационните материали, износените възли и детайли. Основна задача 

е увеличаването на междуремонтния срок или срока за съхранение на въоръжението, 

както и намаляване на материалните загуби при ремонта. 

Налице е презастраховане по отношение на междуремонтните срокове. В този 

смисъл отработените ресурси и максимален срок за съхранение до следващото 
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обслужване се явяват не най-точния критерий за оценка на състоянието и 

необходимостта от съответния вид обслужване. 

Поради тези причини при съществуващата система в Базата, както и навсякъде 

във формированията от Българската армия (БА) по отношение на прегледите и 

техническото обслужване на въоръжението се очертават някои основни недостатъци: 

– висок разход на труд, експлоатационни материали и обща себестойност; 

– поддържане на големи запаси от експлоатационни материали; 

– риск за увеличаване на неизправностите и инцидентите вследствие допълнителните 

дефекти и неизправности, дължащи се на излишните дефектации, разглобявания, 

сглобявания, регулировъчни операции и технологичния процес на консервация. 

От гореизложените насоки за подобрения на условията за съхранение на 

въоръжението в хранилищата чрез използването на влагоуловители и изсушители за 

осигуряване на постоянна влажност в тях, е предпоставка за подобрение и промяна на 

действащата планово-предупредителна система във връзка с дълговременното 

съхранение на въоръжение. 

За логистичните процеси, свързани с техническия преглед, обслужването и 

ремонта на въоръжение могат да се предложат различни иновации. Една от тях е 

радиочестотната идентификация Radio Frequency Identification (RFID) и като такава тя е 

технология за идентификация на обекти (въоръжението) посредством радио 

комуникация между малък транспондер, прикрепен към обекта, който може да бъде 

етикет или таг, и четец, който генерира електро-магнитно поле. Етикетът е носител на 

чип със записана информация за обекта, производителя му, както и допълнителни 

данни. Към него е прикрепена антена, с която се осъществява предаването на 

радиовълните към четящото устройство, което създава поле. Транспондерът, 

преминавайки през него, връща информацията за идентифицирания обект на четящото 

устройство. По този начин става разпознаването му. 

Използвайки комуникацията между поставения на материалните средства клас 

2 RFID чип и създадената за тази цел информационна система, логистичните процеси 

по обслужване и ремонт на въоръжението могат да бъдат управлявани без човешка 

намеса. Техническият преглед и обслужване на въоръжението може да бъде свързан със 

системата за ремонт през очаквания жизнен цикъл. Информация за локация и статус на 

дадения тип въоръжение и оборудване към него могат да бъдат използвани за 

изчисляване на оръжейните системи и честоти на използване в реално време. 

На този етап базата за съхранение, техническо обслужване и ремонт на 

въоръжение не притежава такива способности, но при пълната модернизация на 

въоръжението на военните формирования от БА и структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната (СППМО) и при наличие на необходимите финансови средства 

за тази цел, системата евентуално може да проработи и у нас. Така ще улесни много 

работата на личния състав от базата. 
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Ремонтът на въоръжението се провежда с цел да се възстановят 

експлоатационните характеристики съгласно техническата документация и запазването 

им за периода на експлоатацията им. Ремонтът включва демонтажно-монтажни, 

шлосерски, ковашки, заваръчни, термични, механични и други работи, в резултат на 

които детайлите придобиват първоначалната си форма и размери, а механичните им 

свойства се привеждат в съответствие с техническите изисквания. 

Базата за съхранение, техническо обслужване и ремонт на въоръжение извършва 

текущ и среден ремонт на съхраняваното въоръжение, както и на получено нареждане 

за ремонт от старшата инстанция (командване за логистична поддръжка) на 

въоръжение, числящо се на военни формирования от състава на БА и СППМО. 

За усъвършенстването на мероприятията по ремонта на въоръжението в базата е 

необходимо необходимия брой специалисти, технологии за извършване на качествен 

ремонт, средства и механизации и не на последно място – резервни части. 

Осигуряването на 100 % на тези приоритети би довело до своевременен и ефективен 

ремонт на въоръжението и бързото му връщането за експлоатация в строя.  

Основният ремонт на въоръжението се осъществява от „ТЕРЕМ – Ивайло“ 

ЕООД, гр. Велико Търново. Предприятието е в състояние да изработва 

висококачествени единични детайли, мостри и други елементи в малки и големи серии. 

Разполага със съвременно оборудване за металообработка: фрезоване, шлифоване, 

струговане, разнообразно измервателно оборудване. 

Предизвикателствата пред развитието на дейността на базата за съхранение, 

техническо обслужване и ремонт на въоръжение ще са насочени в изменение на 

логистичните процеси, свързани с модернизацията на въоръжението. На базата на 

динамично променящата се икономическа среда и бързото внедряване на технологиите, 

функционалните области на военната логистика, свързани с материалните средства от клас 2 

ще подлежат на промяна по отношение на използване на различни методи за експлоатация и 

поддръжка, както и разширяване на обхвата на съхранението и охраната им. 

За постигане на оперативна съвместимост със стандартизационните документи 

на НАТО е необходимо в базата да се приложат навлизащите във военната сфера 

съвременни технологии и модернизацията на материалната база, съоръженията, 

средствата за механизация, методите при работа, както и обучение на личния състав, 

който пряко е свързан с тези дейности. 
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ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ 

В ОПЕРАЦИИ НА НАТО 

 

майор Кирил Динчев 

 

 

 

Анотация: В съвременните условия на несигурност, светът е изправен пред 

множество проблеми, за които се търсят стандартни и нестандартни начини за 

разрешаване. 

Съществуват толкова много определения за специални операции, колкото са 

държавите, които поддържат сили за тяхното изпълнение. Специалните операции 

изискват уникални методи на подготовка, тактики, техники, процедури и екипировка. 

Обикновено се провеждат във вражеска среда, която често е политически или 

дипломатически чувствителна. Изпълнението на тези задачи подпомага постигането на 

цели, които могат да бъдат скрити и много често се определят като стратегически. 

Въпреки че специалните операции се провеждат независимо, в съвременните условия те 

все по-често налагат взаимодействие с конвенционалните сили. 

По отношение на подчинеността, навсякъде по света специалните сили имат 

самостоятелна структура и не влизат в състава на конвенционалните сили, но за 

повишаване на ефикасността имат способности и за съвместни действия.  

При изпълнение на съвместни или индивидуални операции често се прилагат 

подходи за използване на ресурси от конвенционалните сили или от местното 

население, това изисква съгласуваност в процесите на логистичното осигуряване със 

спазване на всички доктринални принципи. Специалните сили не са структурирани със 

способности за продължително логистично осигуряване при изпълнение на операции, 

следователно най-често ще разчитат на външна поддръжка за изпълнението им.  

Постоянното развитие на задачите, решавани от силите за специални 

операции, налага ускорено развитие и на логистичното им осигуряване, като целта е 

своевременното прилагане на доктриналните особености, смесени със способите на 

многонационалната логистична поддръжка, изпълнение на целите чрез иновативни 

методи и средства за ускорено достигане на необходимите ресурси до силите 

изпълняващи специалните операции. 

Ключови думи: специални операции, логистично осигуряване, оперативна 

съвместимост. 
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Както е известно, логистичното осигуряване се заключава в организиране и 

провеждане на мероприятия по планиране, придвижване, поддържане и обслужване на 

военните формирования.
1
 Като концепция логистичното осигуряване на силите за 

специални операции на БА не се отличава от това на конвенционалните сили. 

Подчинено е на принципите и функциите, с които логистиката е концептуално 

обвързана, а в национален и международен мащаб се изпълнява съобразно мисиите и 

задачите на въоръжените сили на Република България, както и според поетите 

ангажименти към НАТО. 

Предизвикателство за логистичните органи са основните задачи на специалните 

сили: специално разузнаване и наблюдение, директни акции, военно подпомагане, 

както и допълнителни задачи участие в операции по поддържане на мира (ОПМ), 

незаконен трафик на оръжие, контра тероризъм, контра бунтовнически действия, 

операции за освобождаване на заложници, гражданско-военни операции, операции за 

търсене и спасяване на личен състав и задачите свързани с декларираните 

формирования към Силите за незабавен отговор на НАТО (NRF). 

Изискванията към логистичното осигуряване на силите за специални операции, 

когато участват в национални операции, са свързани в съгласуваността на действията 

на логистичните органи на всички нива (стратегическо, оперативно и тактическо) за 

изпълнение своевременно на функциите на логистиката. В международен мащаб 

логистичните усилия се насочват за спазване на изискванията за националните и 

колективните отговорности към логистиката в НАТО, така че всички нации, участващи 

в операцията, да си сътрудничат в логистично отношение за постигане с общи усилия 

на изискванията към операцията. 

Характерно за осигуряването на специалните сили са нестандартните способи на 

осигуряване, подчинени на принципите за постигане на скритост, навременност, 

достатъчност, използване ресурсите на конвенционалните сили, както и тези от 

местното население. Съществен елемент е също импровизацията, екипировката и 

използваните средства за доставки. 

Същността на логистичното осигуряване на специалните сили се корени в 

изграждането на отговорна, силна и адаптивна командна логистична структура, 

отговаряща на динамичността на операциите с висок риск, предизвикателен терен и 

лоши метеорологични условия.  

Обикновено трудност е осигуряването на силите с ресурси на местата, които 

почти винаги са зони за провеждане на операции.  

На следващо място е оперативната съвместимост. Постигането ѝ ще допринесе, 

при недостиг на определени класове материални средства, своевременно да се 

използват възможностите на намиращите се най-близо развърнати национални 

                                                           
1
 Доктрина за логистиката. София, Министерство на отбраната, 2019. 
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поддържащи елементи (NSE). Прозрачността повишава ефективността на 

многонационалната логистична поддръжка. 

Известни са четири линии на логистична поддръжка, които може да бъдат 

приравнени, както за многонационална така и за национална среда, именно
2
: 

– първа линия – поддържа способности, които са материални ресурси, намиращи 

се при формированията от най-ниските тактически нива (отряди); 

– втора линия – поддържа способности, които са материални ресурси, насочени 

към формированията от тактическите нива (групи); 

– трета линия – поддържа способностите на видовете въоръжени сили на 

оперативните нива; 

– четвърта линия – поддържа способностите за попълване на материалните 

ресурси на стратегическото ниво, такива като държавния резерв, сключените договори 

с фирмите доставчици и индустрията. 

Докато командните нива (стратегическо, оперативно и тактическо) очертават 

степента на поддръжката, линиите на осигуряване очертават къде се намират 

средствата за поддръжка в съответната командна верига. 

Логистичното осигуряване на Силите за специални операции се основава на 

няколко принципа
3
: 

– Първият принцип е национална и колективна отговорност на логистиката. 

Този принцип изисква всички сили, участващи в операции на съвместни сили 

първостепенно да осигуряват собствените си сили и като допълнително задължение да 

допринасят за организирането и доставянето на всеобщата логистична поддръжка. Този 

принцип много добре е разгледан в монографията „Използване на ППС в БА – 

състояние и проблеми“, където е разширен и казва, освен всичко друго, че 

„отговорността означава право и задължение на всеки от участниците в системата“
4
, в 

случая може да се разглежда системата за логистично осигуряване на силите за 

специални операции; 

– правомощия – командирите трябва да имат достатъчно правомощия над 

ресурсите, което им дава възможност да управляват силите и средствата по най-ефективен 

и ефикасен начин по време на операции. Взаимната връзка между правомощията и 

отговорностите е важен фактор за правилното функциониране на системата за логистично 

осигуряване. Този принцип е напълно ясен, затова тук огромно влияние ще окаже и 

оперативната съвместимост, като начин за използване на ресурсите; 

                                                           
2
 Allied Joint Publication-4 (AJP-4). December 2018. 

3
 Allied Joint Publication-4.6 (AJP-4.6). December 2018. 

4
  Пенчев, Румен. Използване на ППС в БА – състояние и проблеми, първа част. София: ВА „Г. С. Раковски“, 

2020. 



536 

– степенуване на оперативните изисквания – всички логистични усилия от 

военните и цивилните сектори трябва да се фокусират към задоволяване на 

оперативните изисквания, необходими за гарантиране на успеха на операцията; 

– сътрудничество и координираност – прилага се в пълния спектър от 

логистични дейности, включително между цивилния и военния сектор, а също и между 

държавите, членки на алианса, допринасящи към използването на ограничените 

ресурси по най-добър начин. Координацията се осъществява на всички нива от 

командната верига, а в многонационален аспект се изпълнява от водещата нация; 

– осигуреност – изисква осигуряване на специалните сили с необходимите 

количества материални ресурси и услуги, в съответствие с изискванията на 

оперативния план, а за операции в многонационална среда – ресурсите да бъдат 

осигурени още от мирно време; 

– достатъчност – логистичната поддръжка трябва да разполага с необходимите 

количества и качества от ресурси, когато и където да се изискват в пълния спектър от 

операции; 

– ефикасност – логистичните ресурси трябва да се използват ефективно и 

ефикасно; 

– простота – опростените и ясни заповеди улесняват изпълнението на мисиите 

и намаляват възможността за неизпълнение на плана на операцията; 

– гъвкавост – логистичната поддръжка за специалните сили трябва да бъде 

адаптивна и гъвкава, за да бъде ефективна. Адекватното планиране позволява да се 

реагира бързо на изменящата се оперативна среда; 

– прозрачност – да имаш постоянна оперативна картина върху наличността на 

логистичните ресурси във всеки един етап от операцията е от съществена важност за 

ефективното и ефикасно разходване на ресурсите, както и информация за управлението 

на необходимите услуги. 

Всеки един от принципите поставя изисквания, които са определящи за 

провеждане на всяка операция. От съществена важност е умението при прилагането на 

всички принципи едновременно в необходимия обем, с цел постигане на желаното 

крайно състояние. Свободата на командирите да управляват рационално ресурсите или 

да прилагат съответните услуги в подходящия момент могат да внесат момента на 

изненада и бързина, важни при провеждането на специалните операции. 

Ще разгледаме установените практики за логистично осигуряване на силите за 

специални операции, съгласно опита на водещите страни, факторите, които влияят и 

отражението върху логистичното осигуряване. Ще се представят някои техни начини 

на осигуряване прилагани успешно в реалните операции, а също и предизвикателствата 

пред които са били изправени. Ще бъдат посочени също изискванията на Силите за 

специални операции към логистичното осигуряване в операциите. 
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Концепцията на логистично осигуряване на Специалните сили е насочена главно 

към веригата на осигуряване, която се инициира от производителя на материалните 

средства или доставчика на услуга и завършва до доставянето им до крайния 

потребител. Логистичната компетентност в осигурителната верига произтича от 

успешната координация на мрежата за снабдяване, поддържана от базата данни, 

доставянето, инвентаризацията и съхранението, поддържането и опаковането на 

материалните средства. Допопълването на запасите и медицинската евакуация за 

силите за специални операции, се различават от тези на конвенционалните сили. При 

тях се планират и изпълняват като отделни операции и не би трябвало да бъдат 

разглеждани като чисто логистични задачи.  

Дистрибуционната система на силите за специални операции представлява 

мрежа, започваща от точката на натоварване (POE), обикновено е летище (АPOE), 

преминава през междинна база за престой (ISB), често извън района на операцята. От 

междинната база за престой материалните ресурси се насочват към главната 

оперативна база (MOB), която може да бъде развърната в зависимост от размера на 

операцията и географското разположение на зоната на операцията и след това до 

развърнатите групи. Но също така ресурсите може да се насочат директно и към 

предната оперативна база (FOB), която е установена близо до или в зоната на 

операцията, където ще бъдат настанени групите специални сили. Когато са развърнати 

извън предната оперативна база ресурсите от предната оперативна база доставките ще 

стигнат до групите чрез развърнат район за приемане на доставките и развърнати 

дистрибуционни точки. 

Системата за доставки е ключова в операциите на Специалните сили и не 

представлява просто функция за поддържане на специалните операции могат да се 

използват всякакъв вид транспорт, който считат, че е подходящ и такъв може да бъде 

въздушен, сухопътен  и воден транспорт.  

За постигането на успех в операциите на силите за специални операции, 

логистичната поддръжка може да бъде представена в шест ключови области: 

– самоосигуреност – тя е от съществена важност за Специалните сили, заради 

това, че позволява свобода при изпълнението на всички стъпки от операцията и 

своевременно се минимизира броя на презареждането със запаси; 

– търсенето и доставянето на ресурси и услуги – задачите на Специалните сили 

са свързани с висок риск при изпълнение и това се отразява и върху логистичното 

осигуряване. Логистиката трябва да съумява да изпълнява всички доставки, каквито се 

изискват, когато и където се изискват, на време. За изпълнението е необходимо 

надеждна комуникация и предварително да бъдат разчетени всички пречки, които биха 

могли да доведат до провал на операцията; 

– оперативна сигурност – тя е ключов фактор, особено когато става въпрос за 

постоянно променящата се бойна среда. Всяка логистична стратегия за снабдяване и 
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структура трябва да се вземе под внимание. Това означава, че всички източници на 

осигуряване трябва да бъдат много добре подбрани, особено тези, идващи от местните 

структури в близост до зоната на операцията, с цел некомпрометиране на мисията. За 

сигурността на мисията е важно точните локации на базите да бъдат скрити, дори 

когато се правят доставките; 

– свобода на действие – логистичните изисквания трябва да осигурят 

минимална напрегнатост на операциите, но това не означава, че трябва да се извършва 

презапасяване. В операциите на Специалните сили е особено важно постигане на 

устойчивост. Затова логистиката трябва да търси баланса да осигурява толкова запаси, 

колкото са необходими без да се извършва претоварване на операторите и превозните 

средства. Този баланс е много труден за постигане и винаги е добре да се използва 

опита от другите операции; 

– оперативна съвместимост – по отношение на този фактор Специалните сили 

работят на две нива. Първото е националното ниво. Специалните операции рядко се 

изпълняват изолирано и често са част от съвместни сили, за да минимизират 

забавянето. Това налага използването на съществуващата логистична система в района 

на операцията. Ако екипировката не е взаимнозаменяема със сигурност операцията ще 

се затрудни. Например някои европейски специални сили предпочитат да използват 

американската пушка М16А2, която не може да стреля с английски 5,56-mm патрони 

SS109 толкова ефективно колкото американските М193. От своя страна английските 

пушки SA80не могат да стрелят така добре с М193, въпреки че американските М16А2s, 

в своя модернизиран вариант, стрелят и с SS109 и М193 еднакво добре. Второто ниво е 

международно. Промяната на средата за водене на война означава, че Съвместните 

сили за специални операции е по-вероятно да работят заедно, въпреки че съществуват 

някои оперативни несъвместимости, което налага много съюзни партньори да 

закупуват американска екипировка, тъй като нямат свои собствени ресурси. 

– отговорност – по отношение на Специалните сили, отговорността се 

разглежда като финансова и политическа. Логистичните системи на развитите държави 

са създали подходящи системи за контрол и минимизиране на разходите за ресурси. 

Това изисква да се съхраняват определени количества запаси от различните артикули 

материални средства. Политическата отговорност е също толкова важна, тъй като 

Силите за специални операции са под  голямо политическо внимание и са възможни 

случаи, в които да бъдат обект на разследвания. 

На база на  факторите, влияещи на операциите на специалните сили, можем да 

заключим, че рискът от провал на операцията се повишава в зависимост от 

структурните нива в операцията, същността, ролята и предприетите способи, 

използвани в специалните операции. Различават се  три структурни нива: 
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– индивидуални елементи до ниво тим за специални операции (разполага с 

автомобили или въздушно средство, но е малко вероятно да се използват 

самостоятелно); 

– Тактическа група до ниво група, която е самоосигурена със средства за 

инфилтрация и ексфилтрация; 

– Компонентно командване. 

Интензивността на операциите е различна и рискът намалява, когато се 

преминава от традиционните, конвенционални към мирните операции. 

По отношение на самоосигуреността – храната, когато се изпълняват операции 

в трудно достъпни райони и е необходимо самоосигуряване, трябва да е достътчно за 5 

– 10 денонощия без възстановяване на запасите, да се използват алтернативни варианти 

на хранене за поддържане жизнените функции на военнослужещите. Съвременните 

технологии намаляват тежестта на необходимата екипировка без загубване на 

изградените способности. 

Оперативната сигурност –  използват се технологии за замаскиране, които 

подпомагат прикриването на логистичните средства за поддръжка, визуално и 

електронно. Способността за комуникация по целия свят, позволява широко 

разсъсредоточаване на средствата без загуба на контрол и координираност.  

Търсенето и доставянето – развитието на информационните и 

комуникационните технологии с използването на интернет и мобилните комуникации, 

позволява ефективно и бързо използване на логистичната система за осигуряване на 

необходимите материални ресурси. Като такива особено при разполагане на силите на 

вражеска територия, за транспортиране на ресурси се използват безпилотни летателни 

средства и системи за прецизно въздушно стоварване. По този начин се намалява риска 

за екипажите на транспортните летателни средства. 

Свободата на действие – способността да получаваш реална оперативна 

картина на логистичните ресурси и средства, улеснява изпълнението на оперативния 

план и позволява замяна на някои способности с други. Това осигурява свободата на 

действие на командирите и своевременното набавяне на специфични за операцията 

материали.  

Оперативната (техническа) съвместимост – всички използвани системи от 

технологии и приложението им в различни програми и средства, сътрудничат за 

налагане на стандартизация при работа в многонационална среда. В тази област 

проблемите са най-много и те са свързани с използваното въоръжение и техника, 

горива за ППС, екипировка, оборудване, средства за КИС и т.н. Тук е моментът да се 

отбележи, че е необходимо да се създаде нова концепция за използване на 
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въоръженията и техниката, за да бъдат те наистина съвместими с тези, които вече са 

приети на въоръжение в армиите на НАТО.
5
 

Концепцията на системата за логистична поддръжка е съвместена с тази за 

управление на риска. За командирите планиращи специалните операции е важна 

скритостта на системата за осигуряване. Способите и средствата на съвременните 

технологии в процесите на логистичното осигуряване ще допринесат за качествено 

изпълнение на доставките и некомпрометиране на операциите. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ 

И ДЕЙНОСТИ В ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ 

ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН 

 

капитан Марин Глушев 

 

 

Анотация: В съвременните условия на динамично променящата се среда на 

сигурност и възможности от възникване на нови неконвенционални заплахи, 

логистичното осигуряване на отбранителните способности има решаващо значение 

за изхода на всяка операция. Едно от най-сериозните предизвикателства пред 

логистичната система е приспособяването ѝ към съвременните изисквания и 

нуждите на въоръжените сили. Осигуряването на въоръжените сили с въоръжение и 

бойни припаси, както и цялостният процес по извършване на лабораторни и полигонни 

изпитвания с цел въвеждане в експлоатация и съхранение на оръжие, боеприпаси, 

взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ), организацията на 

съхранението и експлоатацията им, е ключов момент в логистичното осигуряване, 

тъй като въоръжението и бойните припаси за него са едно от основните средства за 

активно въздействие върху противостоящите сили и е основен показател за бойната 

мощ на Българската армия. 

Ключови думи: ЦАТИП, ОБВВПИ, полигонни изпитвания, отчет, отчетност. 

 

 

Настъпилите промени както в световен мащаб, така и във вътрешно-

политическото и икономическото развитие на страната, през последните години 

оказват съществено влияние върху въоръжените сили на Република България. Тези 

промени засягат и системата на военната логистика. 

Актуалността на темата на настоящия научен доклад е свързана с това, че 

осигуряването на въоръжените сили с въоръжение и бойни припаси, както и цялостната 

организация на съхранението и експлоатацията им е ключов момент в организацията на 

логистичното осигуряване. Това се определя от факта, че въоръжението и бойните 

припаси за него са едно от основните средства за активно въздействие върху 

противника и основен показател за бойната мощ на Българската армия. Може да се 

каже, че една от главните задачи на логистичните органи в мирно време е 

поддържането на въоръжението и бойните припаси в постоянна техническа изправност 

и готовност за бойно използване с цел своевременно достигане и поддържане на такова 
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ниво на готовност на формированията от Българската армия, което да им позволи да 

изпълняват задачите си. 

За осигуряването на Българската армия с качествени и високи технически 

показатели въоръжение и бойни припаси от местно производство и внос, както и за 

повишаване бойната готовност на формированията, чрез определяне степента на 

годност за бойно използване на бойните припаси и установяване на съответствието с 

изискванията на условията на съхранение, способства Централният артилерийски 

технически изпитателен полигон (ЦАТИП). 

Централният артилерийски технически изпитателен полигон е част от 

въоръжените сили на Република България и е структура на пряко подчинение на 

министъра на отбраната. ЦАТИП е военно формирование за извършване на полигонни 

и лабораторни изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически 

изделия. Той е юридическо лице на бюджетна издръжка, чиито устройството и дейност 

се регламентират с правилник на министъра на отбраната.
1
 

В съответствие с техническите условия, БДС, военни и отраслови стандарти и 

друга лицензирана документация, ЦАТИП дава заключения за качественото, 

техническото състояние и бойната пригодност на изпитваните образци, както и за 

целесъобразността от удължаване на срока за експлоатация и съхранение на наличните 

запаси на МО.
2
 

В настоящата разработка е акцентирано върху изследване на организацията на 

съхранението, отчета и изпитването на въоръжението и бойните припаси, като са 

формулирани насоки за развитие и усъвършенстване на дейността на ЦАТИП.  

Съхранението на въоръжението и бойните припаси включва мероприятия по 

спазване на необходимите условия на съхранение (температура и относителна 

влажност), съблюдаване на изискванията и правилата за разполагане вътре в 

хранилищата и при товаро-разтоварни работи. От съществена важност е и 

спазването на правилата за безопасност при работа, провеждането на своевременни 

технически прегледи и обслужвания, мерките за противопожарна безопасност, 

охраната и отбраната и, не на последно място, воденето на техническата 

документация. 

Хранилищата на територията на ЦАТИП са с дългогодишна експлоатация, 

като на част от тях вече са направени ремонти на покривната хидроизолация, за да 

не се допуска проникване на вода и нарушаване на едно от изискванията по 

съхранението на въоръжението и бойните припаси, а именно условията на 

съхранение (относителна влажност на въздуха). С времето, поради стареенето на 

сградният фонд, поддържането на влаго-температурен режим става все по-труден за 

                                                           
1
 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България. София, Министерство на отбраната, 

с. 17, 25, 32. 
2
 https://catip.mod.bg/ 
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реализация процес. Условията за съхранение в хранилищата биха могли да се 

подобрят чрез закупуване и инсталиране на влагоуловители. По този начин 

отговорниците на съответните хранилища ще могат по-лесно и бързо да поддържат 

необходимото ниво на влажност в хранилищата, което ще осигури по прецизно 

достигане и поддържане на сответния влаго-температурен режим на съхранение. 

Друг способ за намаляване на влажността в хранилищата е механичната система 

за вентилация. 

За разлика от системите с естествена вентилация, в механичните системи за 

вентилация въздухът принудително се придвижва с помощта на вентилатор. 

Механичните системи имат редица предимства, като: независимост на действието на 

системата от температурните колебания на външния въздух и силата на вятъра, 

възможност въздухът да се премества на големи разстояния, а също така той да се 

обработва (да се затопля, пречиства, овлажнява или изсушава). 

Изборът на един от двата посочени варианта за контрол на влажността на 

въздуха би дал гаранция за постоянна ниска влажност на въздуха при всякакви 

обстоятелства, би въздействало положително върху съхранението на въоръжението и 

бойните припаси. Действително цената, която ще се заплати за тези нововъведения, е 

доста висока, но за сметка на това в дългосрочен период експлоатационните разходи 

за обслужване и ремонт значително ще се понижат. Същите биха довели до 

подобряване на условията за съхранение и гарантиране на качественото техническо 

състояние на материалните средства. 

За осъществяване на по-добър контрол по поддържането на влажността в 

складовете е възможно изграждането на система за наблюдение и контрол на условията 

за съхранение в складовете, чрез система за записване на радио данни  (Radio datalogger 

system). Същата представлява автоматизирана компютъризирана система за постоянно 

системно управление и запис на температура и относителна влажност в различни 

съоръжения за съхранение чрез използването на компютър, свързан по безжичен път 

към мрежа от сензори в наблюдаваните помещения. Datalogger е устройство, 

предназначено за редовно записване на температурата и относителна влажност с 

помощта на компютър, снабден със специализиран софтуер.
3
 

Чрез внедряването на система от този тип ще може по всяко време да се 

осъществява контрол на влажността и температурата в хранилищата от отговорните за 

това лица. 

Отчетът и отчетността на материалните средства, извършвани във военното 

формирование, по своята същност представляват законно оформяне на определените 

документи, правилно и своевременно записване в книгите и картоните на всички операции 

за движението и качественото състояние на материалните средства. За успешното 
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реализиране на основните логистични процеси и дейности от съществено значение е 

точното, достоверното и навременното осигуряване на необходимата информация.  

Тъй като спецификата в дейността на ЦАТИП основно е провеждане на 

полигонни и лабораторни изпитвания на ОБВВПИ, то отчетът и отчетността на същите 

е от изключителна важност и се извършват съгласно регламентиращите документи. 

Автоматизираната подсистема НИКЕ способства за воденето на отчет и отчетност за 

наличността, качественото и количествено състояние на бойните и халосните припаси и 

техните елементи по единен материален код (ЕМК), производствени данни, 

комплектуващи елементи и категория, контрол на разрешените за стрелба през 

годината бойни и халосни припаси и отчет на изстреляните, тяхното действие и 

контрол на забранените за стрелба БП и техните елементи. Същата спомага за по 

прецизно изпълнение на дейностите, свързани с отчета и отчетността. 

Подходящо съвременно решение за усъвършенстване на дейността по отчета 

и отчетността на материалните средства и управлението на информационните 

потоци, свързани с тази дейност, е въвеждането на съвременна информационна 

система от типа ERP (Enterprice Resource Planing). Такава е информационна система 

„Логистика на Българската армия“, която през последните години поетапно се 

изгражда съгласно Концепцията за информационна стратегия на Министерството на 

отбраната и C4I системите (Comand, Control, Communications, Computers, and 

Intelligence) и осигурява необходимата съвместимост със системите на страните, 

членки на НАТО. Предназначението на системата е автоматизиране и оптимизиране 

на дейността на логистичните органи, осигурявайки им точна и своевременна 

справочна управленска информация. Информационна система „Логистика  на 

Българската армия“ е съставна част и подсистема на системата за логистично 

осигуряване на въоръжените сили.
4
 

Евентуалното въвеждане на системата би подобрило комуникациите и връзките 

между служителите както на ЦАТИП, така и връзката му с останалите формирования 

от Българската Армия. Системата в голяма степен би била полезна в 

усъвършенстването на процесите по отчет и отчетност, би съкратила значително 

ръчния труд и би подобрила отчетно-аналитичните възможности. 

Реализирането на такъв проект ще бъде свързано с множество трудности, като 

наличието на бърза и сигурна връзка със сървъра, съвременен хардуер, адекватен и 

лесен за употреба клиентски софтуер, обучен личен състав и т.н., липсата на които 

възпрепятства въвеждането на подобна система. Към настоящия момент на ЦАТИП 

няма изградени точки за достъп и не е включен в комуникационно-информационна 

система на БА „ЩИТ“ (КИС „ЩИТ“). Не е включен и в плана за въвеждане на ИС 

                                                           
4
 Михайлов, Ж. Информационна система „Логистика на Българската армия“ – В: Военен журнал, кн. 1, 

2014, с. 7 – 8. 
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„Логистика на БА“ към 2026 г., така че въвеждането ѝ би било възможно в бъдеще, при 

евентуално изпълнение на изискванията на системата. 

Централният артилерийски технически изпитателен полигон е единственият на 

територията на Република България, който притежава възможности за проверка на бойната 

ефективност и за гарантиране безопасната експлоатация на въоръжението и боеприпасите 

в Българската армия и специалната продукция от фирмите от военно-промишления 

комплекс на страната. Ето защо е от изключителна важност поддържането в постоянна 

техническа изправност на всички съоръжения на неговата територия. 

Процесът по изпитванията на ОБВВПИ е организиран както в документално, 

така и в материално отношение. Със своите мощности полигонът успява, въпреки 

трудностите, да се справя със задачите, осъществявайки дейностите по провеждане на 

полигонни и лабораторни изпитвания, тяхното осигуряване в материално и 

документално отношение. 

При създаването си ЦАТИП е осигурен със най-модерната техника и имущество 

за времето си, за да осигурява в пълен обем изпълнението на дейностите по полигонни 

и лабораторни изпитвания. За жалост днес по голямата част от техниката е морално 

остаряла, но въпреки това личният състав успява да се справя със задачите по 

осигуряване и провеждане на изпитванията. 

Преди няколко години е направен основен ремонт на част от участъка 

„Лабораторни изпитвания на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически 

изделия“, по точно в звеното „Химичен анализ на барути, взривни вещества и 

пиротехнически смеси“, като е ремонтиран сградния фонд и е закупена съвременна 

апаратура, с което са възстановени дейностите за извършване на: химичен анализ на 

барути, включени в състава на бойни и метателни заряди за изстрели (процентно 

съдържание на стабилизаторите, процентно съдържание на летливите вещества, 

процентно съдържание на влага, хигроскопичност и др.); определяне химическата 

стабилност и запаса от химическа стабилност на барути по метода на лакмусовата 

проба (метод Вийел); изпитване на бризантни взривни вещества като тротил, 

хексоген, тетрил, амонити и смеси от тях. 

До настоящата година са налице затруднения в изпитването на артилерийски 

боеприпаси, но след закупуването и въвеждането в експлоатация на доплеров радар 

процесът на тяхното изпитване е възстановен. Закупеният доплеров радар е предназначен 

за измерване на скорост и е подходящ за провеждане на изпитвания както на открито, така 

и на закрито (в тунелите за изпитване на стрелковото оръжие). Поради факта, че на 

полигона се извършват изпитвания на различни по калибър системи, както и заради 

непрекъснатия процес на провеждане на изпитванията, би било целесъобразно 

закупуването на поне още един доплеров радар. Това би подобрило дейността по 

провеждане на изпитванията, като ще могат да се правят измервания на различни участъци 

по едно и също време. 
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През текущата година на участъка „Изпитване на стрелкови оръжия, боеприпаси за 

тях и средства за близък бой“ е закупен и въведен в експлоатация инкубатор биохимичен с 

работен диапазон от 0°C до +60°C. Същият подпомага дейностите по изпитване на 

бойните припаси, като чрез него се постига нормализиране на температурата до 

съответните граници, определени за еталонна температура при изпитване за различните 

видове боеприпаси. Това предотвратява евентуални отклонения при провеждане на 

изпитвания и определяне на показателите от тях. Също така способства и за по-прецизно 

извършване, обобщаване и оценка на провежданите изпитвания.  

Друга насока в усъвършенстване на дейностите по изпитванията е закупуването 

на оптична рамка за измерване на групираност (Optical target scoring system). Рамки от 

този тип биха подпомогнали изпитателната дейност на полигона, като различните 

производители предлагат такива както с различни параметри и обхват на измерваните 

боеприпаси, така и в разнообразен ценови диапазон. 

Към настоящия момент измерванията от такъв тип се извършват по следния 

способ: поставяне на дървен щит с размери 2х2 м на съответната дистанция, на който 

се поставя бяла хартия; след провеждане на необходимия брой изстрели по нея 

попаденията се измерват и на ръка се попълват съответните документи.  

Оптическата рамка извършва измерванията по координати X и Y, може да 

работи при температурен диапазон от -5°C до +40°C, прахо и водоустойчива е, може да 

се свързва към интернет чрез wireless. Използва се компютър и специализиран 

програма, като измерванията се извършват автоматично. Този тип измервания са по-

прецизни и вероятността за грешка е минимална. Разбира се, по този начин ще се 

намали времето за провеждане на изпитванията. Като недостатък може да се определи 

високата цена, както и рискът при случайно уцелване на самата рамка, което би довело 

до повреда или нейното унищожаване. 

Друга насока за усъвършенстване на дейността при изпитванията е 

закупуване на светлинни бариери за измерване на скорост (Intelligent light gates). 

Същите могат да измерват скорост на боеприпаси с различни калибри, в  зависимост 

от вида на системата, като примерни характеристики са: калибър от 20 до 102 мм, 

обхват на измерваната скорост от 50 до 2000 m/s и скорострелност от 60 до 3000 

rpm. Работният температурен диапазон е от +5°C до +40°C. Захранването - 

220V/50Hz, като имат възможност за работа на 12V и 24V. Също се свързват с 

компютър и интернет чрез wireless, данните се обработват и излизат автоматично в 

съответната програма.  

Към момента на ЦАТИП не разполагат с такъв тип средство за измерване. 

Евентуалното му придобиване ще повиши способностите на полигона в тази насока, а 

именно – измерване на скорост и скорострелност. 

С навлизането в армията на нови образци въоръжение приети в НАТО се налага 

изпитване както на самите системи, така и на техните видове боеприпаси. Към момента 
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ЦАТИП не предоставя условия за изпитване на 9х19 мм патрони за Sig Sauer, както и 

на 7,62х51 мм патрони за MSG-90 A1, както и условия за проверка на съответните 

образци въоръжение. Това се обуславя от липсата на калибри, балистични цеви за 

изпитвания на боеприпасите, както и на съответните образци въоръжение. 

Освен необходимостта от закупуване на нови балистични цеви и оръжия за 

изпитване на гореспоменатите образци боеприпаси, в бъдеще трябва да се отчете и 

фактът, че системите за изпитвания на ОБВВПИ на ЦАТИП са морално остарели. 

Образците въоръжение, с които се извършват изпитванията, също имат ресурс, който 

намалява с увеличаването на темпа на изпитванията. Тук става въпрос не само за 

стрелковото оръжие, но и за артилерийските системи, реактивните системи, зенитните 

и т.н. Трябва да се има в предвид, че в един момент ще има нуждата от закупуване или 

придобиване на нови системи за осигуряване на изпитванията, тъй като ресурсът на 

настоящите не е вечен. Това може да се определи като една от основните насоки за 

бъдеще, а именно осигуряване в материално отношение, както и инвестирането на 

финансови средства в дейността на полигона. 

Централният артилерийски технически изпитателен полигон е единствено по 

рода си съоръжение на територията на страната, като със своите уникални способности 

и до днес успява да задоволи нуждите по осигуряването на Българската армия с 

въоръжение и бойни припаси с високи качествени и технически показатели, 

гарантирайки поддържането на висока бойна готовност на формированията от 

въоръжените сили на страната. Ето защо в процеса на извършваща се модернизация на 

въоръжените сили на Република България, както и изпълнението на приетите 

„Програма за развитие на отбранителните способности 2032“ и „План за развитие на 

въоръжените сили 2026“ налагат анализирането и преосмислянето на задачите във 

всички функционални области на военната логистика, включително и изпитванията на 

различни класове материални средства, извършващи се на територията на ЦАТИП. 
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ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ 

ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 

 

подполковник Николай Радославов 

 

 

Анотация: Разгледано е значението на логистичното осигуряване на силите за 

специални операции от Българската армия. Като база е използвана структурата на 

СКСО, мисията и задачите на специалните сили и произтичащите от тях изисквания 

към тяхната логистична поддръжка.  

Ключови думи: сили за специални операции, логистично осигуряване, класове 

материални средства, логистична поддръжка. 

 

 

Периодът от края на XX и началото на XXI век е характерен с прехода към нов 

тип войни, в който решаваща роля имат силите за специални операции (ССО). Днес 

силите за специални операции са неотменна част от въоръжените сили на всяка страна. 

По численост те постоянно растат, а сферата на дейността им се разширява. 

Мотиватори за развиване на силите за специални операции в световен мащаб са 

икономическото състояние и политическото положение на страните, което кара 

правителствата им да предпочитат относително малобройни формирования с 

универсален характер за постигане на стратегически цели, а не на традиционните 

армейски части.  

Постиженията на силите за специални операции зависят от своевременното и 

адекватно логистично осигуряване. Концептуално логистиката на ССО се базира на 

своевременно планиране и организиране на логистичната система по начин, който да 

осигури ефективно и ефикасно изпълнение на специалната операция. Архитектурата 

(построението) на логистичната система трябва да бъде базирана на мисиите и задачите 

на ССО и приспособима по мащаби, време и към ситуации с недостатъчна информация.  

Логистиката на ССО се заключава в изучаването и разбирането на нейната 

същност, цел, политика, принципи и характеристики, както и нейните взаимовръзки в 

процеса на управление на провежданите специални операции. Съгласно Доктрината за 

логистиката (НП-4) „Логистиката е наука, занимаваща се с проектиране, анализ, 

управление и контролиране на потоци от материали, хора и енергия“, а военната 

логистика от своя страна „обхваща комплекс от дейности за планиране и 

осъществяване на придвижването и осигуряването/поддръжката на войските и силите“. 
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Военната логистика е важен фактор за изграждане и поддържане на физическия 

компонент на военната мощ и свързва националната икономика с осигуряването на 

военните формирования, развърнати в операция. Нейната основна задача е 

оптимизация на процесите по осигуряване на необходимите материални ресурси и 

услуги на точното място и време при зададено количество и качество, с минимални 

усилия и разходи. 

Променящата се среда на сигурност изисква от въоръжените сили придобиване 

и поддържане на способности за бързо адаптиране към изменящата се 

военнополитическата обстановка и навременна реакция срещу кризи, конфликти и 

непредвидими обстоятелства.  

Съгласно „Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г.“ и на основание 

ал. 3, чл. 60 а от „Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България“ е 

създадено Съвместно командване на специалните операции (СКСО). Структурата на 

СКСО и военните формирования на пряко подчинение на командира на СКСО е 

реализирана на базата на бригада „Специални сили“, като при необходимост за дадена 

операция могат да бъдат привлечени специални формирования от Морския специален 

разузнавателен отряд (военно формирование от състава на Военноморските сили) и 

авиационно формирование за поддръжка на специални операции (фиг. 1).  

 

 

 

Фиг. 1.  Структура на Съвместно командване на специалните операции 

(вариант) 

 

Показаната структура на СКСО осигурява сформирането на съвместни 

(сухопътни, морски и авиационни специални) сили за провеждане на специални 

операции. Съгласно „Доктрината за специалните операции“
1
 те са съвместни операции. 

При съюзни или коалиционни операции, компонентът сили за специални операции се 

                                                           
1
 Доктрината за специалните операции. София, Министерство на отбраната, 2021. 
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формира на основата на ядро от формираща/и държава/и, предоставящи 

формирования за специални операции – сухопътни, морски и авиационни, както и 

поддържащи способности от други структури. И в двата случая се формира 

компонентно командване на силите за специални операции със специфична 

организация, съответстваща на нуждите на мисията. С формирането на СКСО се 

цели да се синхронизира архитектурата и системата за командване и управление на 

силите за специални операции на Република България с тази на страните членки на 

НАТО, като ще се даде и възможност за бързо адаптиране на командната верига към 

рязко променящата се военнополитическа обстановка при кризи, конфликти и 

непредвидени обстоятелства. Влизащите в състава на СКСО специални сили, 

представляват специално формирани, организирани, подготвени и оборудвани 

формирования, използващи способи и методи, различни от тези на конвенционалните 

сили и са предназначени за провеждане на специални операции в изпълнение на 

определени стратегически и ясно дефинирани оперативни цели. Мисията им  съгласно 

„Концепция на силите за специални операции“ е: 

Подготовка и поддържане на способности, които да допълнят 

съществуващите възможности на въоръжените сили, с ефективен инструмент за 

реагиране на асиметрични и хибридни заплахи и допринасят за повишаване на общите 

способности, за гарантиране на националната сигурност и отбрана на страната и 

пълноценното участие в системата за колективна сигурност на НАТО и ЕС
2
. 

За да могат да изпълнят своята мисия на ССО се възлагат основни и 

допълнителни задачи. Основните задачи са специално разузнаване и наблюдение, 

директни действия и военно подпомагане. Към допълнителните задачи се отнасят 

участие в противодействието на неконвенционални заплахи, участие в операции по 

търсене и спасяване, освобождаване на заложници, евакуиране и съпровождане на 

застрашени лица. Също така на база способности и прилагане на допълнителни 

техники и процедури ССО могат да вземат участие в информационни операции, 

психологически операции и операции по противодействие на импровизирани взривни 

устройства, разкриване и унищожаване на терористични мрежи, CIMIC
3
. 

За изпълнението на основните и допълнителните задачи се сформират 

съответните оперативни формирования на базата на щатните групи специални сили. 

Групата специални сили (ГрСС) има постоянен щатен състав. Тя се състои от 

отряди за „Специални сили“ формирования за бойна поддръжка и логистичното 

осигуряване. Вариант на структурата на ГрСС е показан на фигура 2. 

 

                                                           
2
 Доктрината за специалните операции… 

3
 Концепция на силите за специални операции. София, Министерство на отбраната, 2012. 
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Фиг. 2.  Структурата на ГрСС - вариант 

 

ГрСС сформира Тактическа/и група/и за специални операции (ТГрСО). 

Тактическата група е сухопътно, морско или авиационно формирование за специални 

операции, което е в състояние самостоятелно да планира, провежда, поддържа и 

осигурява специални операции. Като минимум щабът на такова формирование покрива 

функциите от SF-1 до SF-6. Съставът на Тактическата група за специални операции е 

променлив и се определя според целите и изискванията на операцията. 

От особена важност за логистиката са поставените логистични изисквания от 

командира на ТГрСО и тяхното осигуряване. Управленските органи на логистиката на 

ТГрСО, организират логистичното планиране и ръководят поддръжката и 

осигуряването на взводовете/тимовете в зоните им на отговорност. 

Специфичното на Силите за специални операции е това, че провеждат своите 

операции в цялата Съвместна зона на операциите – в зоните за отговорност на 

сухопътния, военноморския и военновъздушния компонент. Те трябва да притежават 

способност за изпълнение на задачи в противниково разположение на дълбочина 50 – 

300 км и повече, за време 7 – 10 денонощия и да са осигурени с необходимото 

въоръжение и екипировка за изпълнение на поставената цел/и. Спецификата при 

използването на ССО, изисква поддържането им в най-висока степен на готовност за 

предварително развръщане, включително изпреварващо прилагане на сила. 

Своевременното развръщане на специалните сили в зоната на операцията може да 

създаде условия за икономия на сила чрез неутрализиране на способностите на 

противостоящите сили, още преди бойните действия – както самостоятелно, така и с 

помощта на местни сили за сигурност или с последваща поддръжка от 

конвенционалните сили. 

Характеристиките на бойното използване на ССО, влияещи в най-голяма степен 

на логистичното им осигуряване са: 

– висока мобилност; 

– достатъчна автономност; 
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– специфично оборудване (въоръжение; средства за навигация; средства за 

наблюдение; средства за свръзка; средства за подслушване); 

– скритост. 

Самото логистично осигуряване се формира чрез съгласувано осъществяване на 

различни логистични функции, групирани във функционални области, като
4
: 

– снабдяване, материални ресурси и услуги; 

– управлението на логистичната информация; 

– експлоатация, поддръжка и ремонт; 

– придвижване и транспортиране; 

– осигуряване на военната инфраструктура; 

– предоставяне на услуги; 

– медицинско осигуряване; 

– договориране; 

– поддръжка от страната домакин. 

Организирането на логистичното осигуряване следва формулираните в 

„Доктрината за логистиката“ принципи: отговорност, правомощия, първенство на 

оперативните изисквания, коопериране, координация, осигуреност, достатъчност, 

ефективност, гъвкавост, осведоменост и прозрачност, простота, многонационалност. 

Изследването на поуките от практиката на водещи във военното дело нации и техните 

ССО, показва че е целесъобразно да се добавят и следните принципи:  

– предвиждане (anticipation - предугаждане, очакване) – способност да се 

прогнозират бъдещи операции и събития с цел да се идентифицира и осигури 

необходимата и непрекъсната поддръжка на силите, съгласно замисъла на командира. 

То от своя страна подобрява издръжливостта и подпомага ефективно използване на 

наличните ресурси
5
; 

– импровизация (improvisation) – адаптиране на устойчивостта към променящите 

се среда. Разглежда се като възможност за приспособяване на наличните ресурси и 

използването на всякакви възможни средства за поддържане на непрекъсната дейност 

на собствените сили.  

– интеграция (integration) – постигане на устойчивост чрез организиране 

координация и синхронизация на логистичното осигуряване в рамките на всяка 

оперативна среда и командно ниво. ССО интегрират своята логистика в другите 

компоненти на съвместните сили, за да се възползват от техните ресурси и 

способности. Интеграцията изисква задълбочено познаване на намерението на 

командира и адаптиране на системата за логистика с концепцията за операцията. 

При съвместни операции, когато ССО участва като компонент, формированията 

им могат да действат от собствени предни оперативни бази или да бъдат разположени в 

                                                           
4
 Доктрина за логистиката НП-4, Издание (А). София, Министерство на отбраната, 2019. 

5
 US Army Field Manual – FM 3-05.140 „Army Special Operations Forces Logistics“, February 2007. 



554 

зоната за отговорност на формирования от друг компонент. В зависимост от условията 

и способностите е възможно логистични формирования от даден компонент да поемат 

осигуряването на ССО. Когато ССО са в зоната на друг компонент, ползват 

предоставените услуги като настаняване, хранене, банно-перално обслужване, 

фелдегеро-пощенски услуги, възстановяване на бойния дух на личния състав. 

Участието на компонента ССО в дадена операция, изисква подчиненото му 

логистично  формирование да може да осигури необходимите ресурси и услуги за 

изпълнение на възложената мисия. В СКСО основно логистично формирование е 

логистичният батальон, който трябва да има способности за осъществяване на втора 

линия на логистично осигуряване. През 2021 г. батальонът за логистично осигуряване е 

в процес на комплектуване и придобиване на отбранителни ресурси. При 

сертифицирането на декларираната ТГрСО за участие в силите за отговор на НАТО 

през 2022 г. е използвана логистична поддръжка от 110-и Логистичен полк на 

Сухопътните войски. Сертификацията е проведена по време на националното учение 

"Stealth Dagger 2021"
6
. Командването на СКСО планира на следващите сертификации 

да бъдат използванo собственото логистично формирование за осигуряване на 

съответната логистична поддръжка. 

Снабдяването с материални средства е основен вид логистично осигуряване. 

То се организира и осъществява с цел своевременно и пълно задоволяване 

потребностите от материални средства – въоръжение, боеприпаси, продоволствие, 

ГСМ, техническо, медицинско, вещево, химическо, КИС имущество и други видове 

материални ресурси. 

Същността на снабдяването се състои в определяне на потребностите и 

източниците за снабдяване; създаване, ешелониране и разпределяне на запасите от 

материални средства и доставка (подвоз) на същите по назначение. Съгласно 

„Доктрина за логистиката“ и с цел постигане на оперативност между снабдителните 

звена в БА и за осъществяване на доставките на материални ресурси, е възприета 5-

класна система на идентификация на класовете на снабдяване, възприета в НАТО. 

Снабдяването с материални ресурси при участие на ССО се организира съгласно 

изградената логистична система на театъра на военните действия. В зависимост от 

фазите на операцията попълването на запасите и осигуряването на автономността на 

ССО се организира в зависимост от двата основни критерия – отговорностите за 

подовоз/доставка и организацията на снабдяването. 

Силите за специални операции се отличават с използването на малки по 

численост формирования, които провеждат високорискови операции във враждебна, 

изолирана и политически чувствителна среда. От особено голямо значение е 

осигуряването им със следните класове материални ресурси: 

                                                           
6
 https://dariknews.bg/ 
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Клас I – стоки, които се консумират от хора или животни в приблизително 

еднакво количество (единни норми), независимо от изменението на бойните, 

климатичните условия или условията на терена; 

Клас II – материални ресурси, които не се включват в другите класове и чиито 

количества се определят на базата на длъжностното разписание, в съответствие с 

конкретни изисквания, залегнали в регламентиращите документи, като: униформено 

облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево 

имущество и снаряжение; техника; инструменти; резервни части; въоръжение; 

пътни превозни средства; технически средства за ядрена, химическа и биологическа 

защита; инженерно имущество; лекарствени продукти, медицински консумативи и 

апаратура; материали и други; 

Клас V – ракети, боеприпаси, експлозиви, смеси за огнемети, химически 

вещества и компоненти за тях. 

Осигуряването и съхраняването на артикулите от клас Клас I е силно 

затруднено, особено по въпроса за бойната дажба в Българската армия. Към момента 

ССО от Българската армия нямат възможност за осигуряване на индивидуални бойни 

дажби от храна за специфични случай
7
. Индивидуалните бойни дажби за специфични 

случаи се използват за хранене на военнослужещи при тежки климатични условия, 

изпълнение на специални задачи, за спешни случаи и оцеляване.  

За осигуряване на храненето на ССО от БА при провеждане на продължителна 

операция се използва храна в сух вид (пакети, съдържащи хляб, колбаси, сирене, 

кашкавал, плодове, зеленчуци, захарни изделия и други) и/или готови консервирани 

храни (месни консерви, пастети и други). При операция на ССО използването на този 

вид доволствие е нецелесъобразно от гледна точка на тегло, скритост на операцията, 

осигуряване на необходимата калорийна потребност на военнослужещите. 

Например в армията на САЩ се използва индивидуална бойна дажба за студен 

климат, за горещ климат и за специфични случаи. Този вид дажби служат за 

еднократно хранене и са комплектувани в опаковка с тегло 1,24 кг и срок на годност 

3 г. при температура 26 ºС. Пакетите са леки и могат лесно да се поставят в джоба на 

полевата униформа. За да се осигури храненето за цял ден, трябва да се осигурят три 

пакета. Дажбата е разработена в 12 различни менюта, съдържащи сушени хранителни 

продукти и напитки на прах, които трудно замръзват при ниски температури или 

развалят при високи. Всеки пакет осигурява около 1540 kcal, а при раздаване на три 

пакета за цял ден се осигуряват общо около 4600 kcal.  

Използването на такива дажби ще намали теглото и обема на пренасяната храна 

от ССО и дава възможност за вземане на по-голямо количество материални ресурси, 

които са от съществено значение при бойни действия (боеприпаси, взривни вещества, 

                                                           
7
 Ралев, И. Състояние и насоки за развитие на продоволственото осигуряване на Българската армия в 

операции. София: ВА „Г. С. Раковски“, 2021. 
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специализирана екипировка, батерии и др.). 

Друг важен момент е осигуряването на материалните ресурси от Клас II. 

Използването на съвременни образци материалните ресурси от този клас, като 

въоръжение, екипировка, боеприпаси, пътни превозни средства, значително увеличава 

бойните възможности на силите за специални операции. 

СКСО е първото командване, което има възможност да придобие нови модели 

бойна и специална техника, необходима за осигуряване на изпълнението на задачите по 

отбраната на страната и изпълнението на операции и мисии извън територията на 

страната. Министерството на отбраната е подписло договор на стойност почти 50 млн. 

лева с българската фирма „Самел-90“ АД за получаване на бойни машини за Силите за 

специални операции, като първите трябва да бъдат доставени в последното тримесечие 

на 2021 година. Силите за специални операции ще придобият общо 98 машини от 10 

типа с различно предназначение. Десете типа високопроходими, с различна степен на 

защита, бойни и специализирани машини осигуряват необходимата мобилност на 

личния състав при изпълнение на целия спектър от задачи, както и за противодействие 

на тероризма. Бойните машини са с включително автоматично управляемо въоръжение. 

Гаранционният период при използването на техниката е 5 години, в рамките на който 

цялата поддръжка и смяната на консумативите се поема от фирмата. Договорено е и 

изграждането и оборудването на технически център за ремонтни дейности, който ще 

бъде щатно осигурен с разширяването на логистичния батальон на Силите за 

специални операции. Той ще бъде на сто процента оборудван от фирмата с апаратура, 

техника, съоръжения и машини и там ще може да се изпълняват всички леки ремонти
8
. 

От логистична гледна точка, придобиването на нови пътни превозни средства за 

ССО от българска фирма, дава възможност за осигуряване своевременна подготовка на 

обслужващия персонал, къса верига на доставките за резервни части и своевременно 

ремонтиране на ППС нуждаещи се от ремонт III степен. При добра техническа оценка 

за надеждност на придобитата техника от ССО, може да доведе от своя страна на 

осигуряване със същите типове техника и останалата част от Българската армия. По 

този начин постепенно ще се заменят пътните превозни средства съветско 

производство, ще се икономисат финансови средства и ресурси от закупуване на 

резервни части. 

Придвижването и транспортирането на ССО и материалните им ресурси в 

зависимост от мястото за изпълнение на мисията им се извършва чрез въздушен, 

морски или вътрешно-териториален транспорт. Като основен способ за придвижване и 

транспортиране на ССО, независимо от средата в която се провежда операцията, се е 

наложил въздушният транспорт поради необходимостта от бързо и своевременно 

                                                           
8
 https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika 
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развръщане на този вид военни формирования за осигуряване на стратегическо 

предимство на старшия командир. 

За развръщането и поддръжката на специалните сили по време на операция е 

необходима гъвкава и съответстваща на ресурсите система за придвижване и 

транспортиране, осигуряваща необходимата мобилност на ССО. Мобилността на 

специалните сили  на стратегическо, оперативно и тактическо ниво способства те да 

реагират на голямото разнообразие от операции, които изпълняват. За нейното 

постигне е необходимо поддържане на оперативно командване и управление, 

осигурени транспортни възможности, контрол на движението, логистична поддръжка и 

инфраструктура. Организирането на придвижването и транспортирането се основава на 

създадената командна верига. 

Поддръжката и ремонт – оборудването на специалните сили с превозни 

средства за придвижване и транспортиране има своята специфика, която се дължи на 

изискванията за висока маневреност и бронезащита. Компонентът на ССО за участие в 

операция се комплектува с различни системи огнестрелно оръжие, сухопътни превозни 

средства, въздухоплавателни превозни средства (вертолети и БЛА) и плавателни 

средства (високо скоростни десантни лодки). Това изисква организиране и провеждане 

на всички дейности по запазване и възстановяване на техническата изправност на 

въоръжението и техниката. Поддръжката се извършва по линии на логистично 

осигуряване и/или чрез механизмите на многонационалната логистика. Недостигът от 

поддръжка и ремонт може да бъде толкова възпрепятстващ успеха на мисията, колкото 

тактическите грешки.  

Медицинското осигуряване на ССО трябва да гарантира превенция на 

пораженията и заболяванията, своевременна и адекватна лекарска помощ и евакуация, 

специализирано лечение и рехабилитация. За такова осигуряване на ССО се поддържат 

необходимите медицински и евакуационни способности. За да се осигури незабавна 

медицинска помощ при провеждане на специални операции в отдалечени райони, се 

интегрират усъвършенствани възможности за лечение. В зависимост от длъжностното 

разписание на личния състав от ГрСО, част от него преминава по време на 

подготовката си специализирани медицински курсове, като военнослужещите в 

операция изпълняват и задълженията на бойни медици. Бойните медици осигуряват 

първа медицинска помощ в бойни условия. Поради същността на специалните 

операции и изпълнението на високо рискови задачи във враждебна или изолирана 

среда, наличието на щатни способности за квалифицирана първа помощ осигуряват на 

формированията от ССО относителна самостоятелност. Медицинското осигуряване при 

изпълнение на стандартни задачи се ограничава до обема на Роля 1 за формированията, 

в които има лекар или се поема от медицински пункт на друго формирование от 

съвместните сили. Силите за специални операции изискват способности за медицинско 

осигуряване към развърнатите си сили, които имат характеристики, адекватни на 
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тяхната мобилност и скрито присъствие. В общия случай това е медицински пункт, 

който е в състояние да осъществява базово ниво на грижи за здравето, специализирана 

първа помощ, оценка и сортиране на ранени и болни с възможности за минимална 

хирургическа намеса при рани и травми за стабилизиране на състоянието и последваща 

медицинска евакуация за специализирана помощ.  

Поради спецификата на специалните операции, основен елемент на концепцията 

за изпълнението на всяка отделна задача е определянето на предварително планирани 

варианти и пътища за евакуация със съответните процедури за тяхното извършване. 

Липсата на координация между бойните и логистичните елементи може да ограничи 

или да стане причина за провал при провеждане на специалната операция. 

Специализираната медицинска помощ Роля 2 и Роля 3 се оказва в развърнатите за целта 

полеви болници или граждански лечебни заведения за болнична помощ. Медицинската 

евакуация се осъществява с щатния санитарен транспорт и, при необходимост, с 

въздушен транспорт. 

 

Специалните сили са специално обучени, малки, боеспособни, мобилни 

формирования, подготвени и екипирани за действие в асиметрична обстановка 

(неконвенционални войни), способни да изпълняват задачите си в мирно и във военно 

време, на територията и извън територията на страната, при всякакви климатични и 

метеорологични условия. За тези цели ССО се нуждаят от добре изградена логистична 

система. Това изисква подготвени логистичните органи (управленски и изпълнителни), 

които да могат да ги осигурят във всички функционални на логистиката направления, с 

цел гарантиране изпълнението на възложената им  мисия. Логистичните органи трябва 

да са в състояние: 

– да осигурят в експедиционните сили от състава на ССО; 

– да се развръщат бързо; 

– да предоставят необходимото за специалната операция логистично 

осигуряване; 

– да установят оперативно ефективна логистична структура; 

– да се привържат към водещата логистична структура в зоната на операцията. 

Изпълнението на тези задачи, изисква внимание от страна на ръководството в 

министерство на отбраната и заделяне на ресурс за обучение на логистични кадри за 

специалните сили, които ще ги поддържат при участието им в операции. Това би 

означавало задълбочена подготовка на логистиците на ССО която обхваща: 

– скритото управление на движението на доставките между зоните за действие 

на специалните сили и зоните на останалите участници в операцията; 

– ред за създаване на тайни междинни пунктове за доставка и транзит в 

оперативен театър; 
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– установяване на процедури за тайно и ефективно придобиване на местни 

доставки и оборудване; 

– скрито движение на доставки, оборудване и персонал през враждебни 

граници; 

– ешелониране и реда за придобиване на материалните ресурси необходими за 

изпълнение на задачите на ССО. 

Предизвикателствата пред системата за логистично осигуряване на ССО не са 

малко. Необходимо е изграждане на нови логистични способности, използвайки опита 

на водещите нации от НАТО. Системата за логистично осигуряване следва да се 

развива на стратегическо, оперативно и тактическо ниво, като изграждането на 

изпълнителните логистични структури следва да бъде съобразено със спецификата 

ССО и способностите, които те трябва да притежават за осигуряване на собствените 

сили при изпълнение на поставените им задачи. 
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Анотация: Настоящата статия разглежда някои важни аспекти, свързани с 

логистичната поддръжка на формирования от Българската армия при участието им  

в операции по поддръжка на населението в мирно време. Акцентирано е на възможни 

последствия от логистична гледна точка свързани с подготовката и участието на 

формирования от Българската армия в такъв вид операции. 

Ключови думи: логистична поддръжка, материални ресурси,  запаси и  

формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия 

(ФОППБ). 

 

Annotation The report examines several important aspects of logistic support to 

formations of the Bulgarian Armed Forces in providing assistance to the population at times 

of peace and crises different of war. The focus is on possible issues from logistic perspective 

and related with training and participation to formations in such kind of operations. 

 

Въоръжените сили предоставят помощ на населението при провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи с разпореждане на Министъра на 

отбраната въз основа на искане от съответния орган.
1
 В тази връзка настоящата научна 

статия разглежда някои въпроси свързани с използването на формирования от 

Българската армия при бедствия и аварии. 

Дейностите по защитата на населението в случай на опасност или възникване на 

бедствия са различни и много от тях са свързани с оказване на поддръжка, 

включително и логистична от въоръжените сили. Те могат да подпомогнат населението 

при различни операции: спасителни операции; оказване на медицинска помощ при 

спешни състояния; оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на 

спасителните екипи; операции по издирване и спасяване; радиационна, химическа и 

биологична защита при инциденти и аварии с опасни вещества и материали и срещу 

ядрени, химически и биологични оръжия; ограничаване и ликвидиране на пожари; 

укриване и предоставяне на индивидуални средства за защита; извършване на 

                                                           
1
 Закон за защита при бедствия. София, 2017. 
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неотложни аварийно-възстановителни работи; и  редица други операции, свързани с 

бедствия, промишлени аварии и катастрофи и други
2
. 

Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и 

неотложни възстановителни работи въз основа на искане от съответния държавен орган 

съгласно закона за защита при бедствия. Те вземат участие в овладяването и/или 

преодоляването на последиците от бедствия. Поради това в мирно време въоръжените 

сили трябва да изпълняват задачи по подготовка и обучение на формирования за 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за 

овладяване и/или преодоляване на бедствия, както и занятия за подготовка за участие в 

превантивната и непосредствената защита на населението.  

Задачите на формированията от въоръжените сили в операциите по ликвидиране 

на последствията от бедствия се определя в зависимост от създалата се бедствена 

обстановка. Те могат да действат самостоятелно, когато това е възможно и 

целесъобразно. Въз основа на създалата се обстановка се определят и задачите, които 

трябва да изпълняват формированията от въоръжените сили при ликвидиране на 

последствията от природни бедствия. Тези задачи са в пряка зависимост от това в какъв 

етап на развитие на  операцията се намират. За изграждането на ефективни сили в 

следващите няколко години основните усилия следва да бъдат насочени към 

изпълнението на мероприятията по модернизация и прилагане на нови методи и 

тематика на подготовката на личния състав. 

Състава на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията 

от бедствия се определя в Плановете за оказване помощ на населението при бедствия 

на военните формирования. Формированията разпределени за различни видове 

действия и се подразделят на следните видове: 

– за ликвидиране на последствията при авария в АЕЦ „Козлодуй“; 

– за действие при промишлени аварии; 

– за гасене на пожари; 

– за разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси; 

– за действие при земетресение; 

– за действие при тежки зимни условия; 

– за действие при наводнение. 

Логистичното осигуряване на бедстващите са от изключителна важност преди, 

по време и след случване на бедствия, аварии или катастрофи. Ето защо тези 

формирования трябва да бъдат подготвени и окомплектовани с необходимата техника, 

оборудване и запаси. Същите могат да бъдат формирани и от трите вида въоръжени 

сили. Съществен момент е окомплектоването с необходимата техника, оборудване и 

материални средства, както и подготовката на същите. 

                                                           
2
 Лекционен фонд на катедра „Логистика“. София, Военна академия, 2017. 
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Всичко това налага да се обърне внимание на някои въпроси, които могат да 

доведат до проблеми по осигуряване на адекватна логистична поддръжка, а именно: 

– Териториалното разпределение на формированията за овладяване на 

последствията от бедствия (ФОППБ) няма ли да създаде някои трудности по 

осигуряване на адекватна логистична поддръжка? 

– Снабдяването с материални ресурси в операция трябва ли да се осъществява за 

сметка от запасите във военните формирования и същите достатъчни ли са? 

– Има ли необходимост от създаване на гражданско-военни запаси само за 

действия при бедствия? 

–  Наличните по щат техника, екипировка и оборудване достатъчни и адекватни 

ли са за използване при различните видове бедствия и аварии? 

– Необходима ли е целенасочена (най-вече практическа) подготовка на личния 

състав предвиден за участие в такъв вид действия и особено за действия при 

земетресение, пожари  и промишлени аварии? 

 

Териториално разпределение на ФОППБ 

 

Използва се административното разделение на територията на страната на 

области. Формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от 

бедствия оказват помощ на населението в административната област, в която са 

дислоцирани, като при необходимост могат да действат на територията на цялата 

страна, в съответствие с решението за тяхното използване и изготвения за конкретната 

ситуация оперативен план. В резултат на настъпилите изменения в структурата на 

въоръжените сили в отделни райони на страната няма дислоцирани военни 

формирования. Това определя необходимостта формированията за овладяване и/или 

преодоляване на последствията от бедствия да действат на територията на цялата 

страна, в зависимост от решението за тяхното използване. Териториалното 

разпределение на ФОППБ е неравномерно на територията на страната. Най-голяма е 

концентрацията в по-големите гарнизони, което благоприятства своевременното им 

участие в действията по оказване помощ на населението при бедствия около тези 

райони, но същевременно не благоприятства продължителни действия в отдалечени 

райони. Условно територията на страната е разделена на две зони – Северна и Южна, в 

които са обособени по няколко (съответно два или три) района за действие на ФОППБ. 

При по-продължителни действия в отдалечени райони логистичната поддръжка 

изисква наличие на по-голямо количество от материални ресурси, като горива, вода и 

други. В такива случаи е много възможни сценарии, който да породи необходимост от 

допълнителни материални ресурси. В такъв случай те може да са на голямо 

отдалечение от зоната за действие или пък липса на необходимите количества или 

артикули за снабдяване. Естествено влияние могат да окажат редица други фактори, 
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като времето като сезон, обстановката, при която се провежда дадена операция, 

особеностите на зоната на операция и редица други, които не са предмет на 

разглеждане в настоящия доклад. 

 

Снабдяване с материални ресурси 

 

Основните усилия на органите за снабдяване се съсредоточават за осигуряване 

на ФОППБ от Българската армия, оказващи помощ на населението при бедствия. 

ФОППБ, участващи в операцията, се осигуряват с материални средства от всички 

класове, необходими за извършване на планираната дейност. Материалното 

осигуряване на ФОППБ се организира от наличните текущи, допълнително заявени и 

утвърдени материални ресурси по утвърдената мирновременна схема и ако има 

предоставени такива от държавните и местни органи. Въпросът за предоставените от 

държавните и местни органи е разгледан по-надолу. 

Снабдяването на ФОППБ с материални ресурси, храненето, както и комунално-

битовото осигуряване на личния състав, ремонта и евакуацията на повредената техника 

се извършва съгласно разработен анекс по „Логистика“. То се осъществява за сметка на 

запасите във военните формирования. Основната част от подвоза на материални 

ресурси на формированията се извършва със собствен транспорт до складовете в 

районите за развръщане на формированията. Вода за питейни нужди се използва само 

от изследвани водоизточници или доставена вода с войскови средства. 

Тук възникват въпросите, ако същите се наложи да действат на другия край на 

страната ни при по-голямо по мащаб бедствие, снабдяването може ли да бъде 

затруднено и възможно ли е недостиг от материални ресурси? В такъв случай отговора 

е по-скоро е «да», особено когато бедствието е с по-голям размер и когато е 

необходима по-продължителна логистична подръжка. 

Подобно на вече описаното, на снабдяването също така влияние могат да окажат 

подобни фактори на посочените, както и наличие на запаси. Пример за това е 

бедствието в гр. Мизия от 2014 г. Цитат: „Във връзка с необходимостта от незабавно 

подпомагане на стотици пострадали хора след бедствието в област Враца, БЧК 

призовава бизнеса и големите търговски вериги да дарят вода и трайни (неразвалящи 

се) пакетирани хранителни продукти.“
3
 

Това потвърждава тезата, че са необходими предварително създадени запаси 

различни материални ресурси, като например вода, консерви, екипировка и други, 

които да подпомагат бедстващите. 

                                                           
3
 http://www.redcross.bg/news/view?nwid=20108 (посетено на 08.02.2018 г.) 
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По отношение на снабдяването на формированията с материални ресурси, то се 

организира така, че в началото и края на всеки ден от операцията запасите от същите 

във формированията да бъдат по норма. 

Има ли необходимост от създаване на гражданско-военни запаси само за 

бедствия? 

По отношение на запаси за бедстващо население, както стана въпрос и в горния 

абзац, то отговора на този въпрос очевидно е положителен. По отношение на 

участващите ФОППБ, то те се осигуряват с материални средства от всички класове на 

снабдяване, по утвърдената мирновременна схема. Използват се наличните текущи, 

допълнително заявените и утвърдени материални средства и предоставените такива от 

териториалните органи на изпълнителната власт. 

Необходимо е да се анализира какви материални средства са предоставяни 

досега, въобще дали са доставяни горива и други потребности, както за бедстващите, 

така и за формированията и какво реално могат да доставят местните власти, особено в 

по-малките общини. 

Все пак е необходимо да се обмисли добре тази проблематика, особено във 

време на криза и недостиг на ресурси. Разбира се, че това е разход на финансови 

ресурси, но е и начин за навременно осигуряване при по-големи по мащаб и по 

продължителни бедствия или аварии. Именно заделянето на граждански и военни 

запаси за действия при кризи от такъв характер би бил един добър ход, който да 

подпомага бедстващите и да улеснява действията на военните формирования. Това е 

един изключително важен въпрос, на който е необходимо да се обърне внимание и 

направят съответните анализи и изчисления. 

Създаване на система от споделени (гражданско-военни ) запаси за използване 

при кризи е може би едно важно решение при участие в такива операции, което ще 

спомогне до по-навременна и ефективна логистична поддръжка. Заделянето на 

необходимите материални запаси и екипировка е от съществено значение при 

провеждане на различни операции, включително и при бедствия, промишлени аварии и 

катастрофи. Както по-горе беше акцентирано използването на споделени запаси е едно 

решение, което би довело до по-ефективна логистична поддръжка на населението. Все 

пак без значение дали са създадени такива запаси, модулните формирования трябва да 

разполагат с подходящи способности и материални запаси, включително и екипировка 

за подпомагане на населението. 

Наличните по щат техника, екипировка и оборудване достатъчни и адекватни ли 

са за използване при различните кризи? 

Видовете въоръжени сили развиват и поддържат оперативни способности, 

органи за управление и ресурс от сили и средства да участват активно в оказване 

помощ на населението при бедствия и аварии на територията на страната. 

Необходимите сили и средства, определени за участие в дейностите по оказване помощ 
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на населението при бедствия са организирани в формирования с конкретизирано 

предназначение. В същото време съществуват и някои проблеми, защото част от 

материалните средства са морално остарели или повредени и формированията спешно 

се нуждаят от тяхната подмяна и/или ремонт. Необходимо е допълнително осигуряване 

с оборудване и защитна екипировка на нещатните формирования, изпълняващи 

дейности по защита и подпомагане на населението. 

За изграждането на ефективни експедиционни сили в следващите няколко 

години основните усилия следва да бъдат насочени към изпълнението на 

мероприятията от Плана за развитие на Въоръжените сили, модернизация и прилагане 

на нови методи на подготовка. Придобиване на нови аналози за различните видове 

бедствия е от съществено значение. Пример за това е използването на хеликоптер 

Кугър в зимни условия, при много студено време и поледици. Тази техника е свършила 

добра работа при наводнението в село Бисер, но се оказа, че хеликоптерите не са 

подходящи за използване в условия на студено време и поледици. Поради това е 

необходимо да бъде закупена нова техника или подходящо оборудване за 

разполагаемата техника, т.к. в противен случай се рискува живота на пилотите и тези 

които спасяват. Придобиването на ново оборудване ще създаде възможност за 

ефективно изпълнение на задачите по оказване помощ на населението при бедствия и 

ще повиши способностите на формированията за овладяване и/или преодоляване 

последствията от бедствия. Съвременното и качествено оборудване и технически 

средства ще осигурят максимална защита на живота и здравето на личния състав на 

формированията и пълно използване на техните възможности при оказване помощ на 

населението. 

Необходима ли е целенасочена (най-вече практическа) подготовка на личния 

състав предвиден за участие в такъв вид действия и особено за действие при 

земетресение  и промишлени аварии? 

Съвсем нормално е този въпрос да е насочен напълно към формированията 

предвидени за участие в такъв вид операции. Въпреки това логистичните сили и 

средства са част от тях и поради това то се отнася и към тях. Отговорът е еднозначен и 

едва ли някой счита, че такава подготовка не е необходима особено по отношение 

практическото обучение. Подготовката на формированията е необходима с цел 

поддържане в готовност сили и средства за провеждане на неотложни спасителни и 

аварийно-възстановителни действия в условия на бедствия, аварии и катастрофи. 

поради което е необходимо да се водят целенасочена, специализирана подготовка за 

действия в бедствени ситуации. Същите трябва да имат готовност за предприемане на 

действия за ограничаване възможностите за разширяване на възникнало бедствие и 

оказване на действия по евакуация и възстановяване след бедствието.  

Използване на военните формирования за овладяване и/или преодоляване на 

последствията от бедствия и оказване помощ на населението е много важна мисия на 
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въоръжените сили и в частност за формированията от Българската армия. За постигане 

на едно високо ниво на логистични способности на формированията е необходимо 

изграждане на формирования, които са модерни, осигурени и добре подготвени. 

Използването на подходящи средства, техника, оборудване и обучен личен състав 

играят съществена роля при организирането и провеждането на такъв вид операции. 

Ето защо за тяхната организация, подготовка, а също  така и поддръжка са необходими 

голямо количество ресурси. За всичко това освен планирането и провеждането на 

редица мероприятия е много важно е да отделят и адекватни финансови средства, както 

за подготовка, така и за оборудване и закупуване на необходимите техника, екипировка 

и оборудване. 
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Обобщение: Една от най-значимите функции на съвременната държава е 

изграждане, поддържане и развитие на специализирани социални системи за 

предоставяне на публични услуги на своите граждани. Голяма част от ресурсите и 

разходите се отделят за поддържане на функционалността и достъпността на 

системите за образование, здравеопазване и другите системи за социално осигуряване 

и подпомагане.  
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Една от най-значимите функции на съвременната държава е изграждане, 

поддържане и развитие на специализирани социални системи за предоставяне на 

публични услуги на своите граждани. Голяма част от ресурсите и разходите се отделят 

за поддържане на функционалността и достъпността на системите за образование, 

здравеопазване и другите системи за социално осигуряване и подпомагане.  
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Исторически ракурс на потребността от системи за здравеопазване 

 

Проблемите на здравето и болестите са вълнували хората от дълбока 

древност. Една от най-известните личности на античната медицина Хипократ (460 – 

377 пр. н. е.) смята, че здравето не е абсолютна категория и в този смисъл и то, и 

болестта, са нещо естествено. Известният немски учен Рудолф Вирхов (1821 – 

1902), разсъждавайки върху здравето твърди, че ако медицината желае наистина да 

изпълни своите велики задачи, трябва да обхване целия обществен и политически 

живот
1
. Френският философ Пол-Анри Холбах

2
 смята, че при определена 

съвкупност от обстоятелства в един момент е естествено човек да бъде здрав, а в 

друг – болен.  

Независимо от нюансите, здравето и болестта са обединени от родовото 

понятие „живот“, представляват две страни на процеса на живота и са присъщи само 

на живите същества. В този смисъл Ипполит Давидовски определя болестта като 

форма на живот и начин за приспособяване на организма към условията на 

съществуване
3
. 

Представените определения са предимно от философско-биологичен характер 

и пренасянето им буквално в областта на управлението на здравните системи не 

позволява изграждането на цялостни теоретични модели на здравеопазването. По-

подходяща за тази цел е дефиницията в хартата на Световната здравна организация, 

според която „здравето е състояние на пълно физическо, душевно и социално 

благополучие и не се състои само в отсъствие на болест или недъгавост“
4
. 

 

Съвременните системи за здравеопазване 

 

Публичното здравеопазване може да се разглежда като сложна система, 

съвкупност е от всички държавни институции, организации и ресурси, чиято основна 

цел е опазването на общественото здраве. Функционирането на здравната система 

обвързва здравните и медицинските заведения, научната и изследователската 

инфраструктура, човешки и финансови ресурси, информация, оборудване и материали, 

транспорт, комуникации, както и система за управление и лидерство. Тя предоставя 

публични услуги, които точно отговарят на потребностите на съвременното общество, 

затова разходите за поддържане и повишаване на тяхната функционалност са 

финансово оправдани. 

                                                           
1
 Вирхов, Рудолф Карл. [онлайн] https://delphipages.live/bg/здраве-и-медицина/лекарство/лекари/rudolf-

virchow 
2
 Холбах, Пол. [онлайн] https://agromassidayu.com/pol-golbah-biografiya-data-i-mesto-rozhdeniya-osnovnie-

filosofskie-idei-knigi-citati-interesnie-fakti-page-370649 
3
 Дойновска Р, Н. Колев, Ст. Узунов. Управление на здравната система. София, 2013, с. 20. 

4
 Пак там, с. 21. 
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Основна задача на всяка работеща здравна система е да допринася за 

подобряване живота и здравето на гражданите. Висшата отговорност за модела на 

структуриране и цялостно функциониране на системата на здравеопазване в 

страната е на централната изпълнителна и законодателна власт, но разумното 

управление на регионално ниво – в областите, общините, както и на отделните 

здравни заведения е от съществено значение. Укрепването на здравните системи и 

тяхното функциониране на по-справедлив принцип е признато като основна 

стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на развитието.  

Проблемите на съвременните здравни системи не се ограничават само в 

бедните и развиващите се страни. Някои водещи държави с огромен брой 

население не са гарантирали достъп до медицински грижи поради недостатъчно 

здравни заведения, нелоялна конкуренция и ограничена организация на социалната 

защита, а други се борят с непрекъснатото повишение на цените поради 

неефективното структуриране и използване на публичните и частните ресурси в 

здравеопазването
5
. 

Световната здравна организация (СЗО)
6
 е специализирана агенция на 

Организацията на обединените нации (ООН), която функционира като 

координиращ орган на международното здравеопазване. Целите на тази 

организация са постигане на възможно най-високото равнище на здравеопазване 

във всички страни. Затова и здравето, по дефиницията в устава на СЗО, е 

състояние за обозначаване не просто липса на болести и недъзи, а  цялостно 

физическо, психическо и социално благосъстояние на гражданите и обществото
7
. 

Осигуряването на публичната услуга здравеопазване е основно човешко 

право, независимо от раса, религия, политически възгледи, икономически статус и 

социално положение, дава равни възможности за достъп до постиженията на 

медицината. Тя е сред основните фактори за формиране на международна 

сигурност, приема се за част от образованието и просветеността на обществото и 

зависи от географските, демографските, екологичните и културните особености да 

даден регион. С цел гарантиране функционалността на системите за 

здравеопазване, СЗО е определила основни критерии за постигане на целите на 

прилагането на своите програмни документи:  

• Живот без войни (кризи); 

• Равни възможности и равен достъп до медицински услуги; 

• Гарантирана работа и полезна роля в обществото; 
                                                           
5
 Национална здравна стратегия 2021 – 2030, https://www.mh.government.bg/media/filer_public/ 

2020/12/29/proekt_na_natsionalna_zdravna_strategiia_2021-_2030.pdf 
6
 https://www.who.int/about 

7
 Преамбюл към Устава на Световната здравна организация, приет от Международната конференция по 

въпросите на здравеопазването. Ню Йорк, 19 – 22 юни 1946 г., подписан на 22 юли 1946 г. от 

представителите на 61 държави (Официален архив на Световната здравна организация, бр. 2, с. 100), в 

сила от 7 април 1948 г. 
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• Удовлетворяване на основните жизнени потребности от храна, чрез достъп на 

всяко човешко същество до жизнено важни хранителни продукти; 

• Образование, подпомагащо избора на живот;  

• Осигуряване на вода;  

• Прилични жизнени условия и хигиенизирани населени пунктове; 

• Здравословна работна и околна среда. 

Орган за здравеопазване на Европейския съюз е Европейският център за 

профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
8
. Сътрудничеството между 

Европейската комисия и СЗО се основава на размяна на писма от 2001 г.
9
, в които са 

посочени основните принципи, цели и процедури, включително редовните срещи на 

равнище висши служители. 

Комисията и регионалната служба на СЗО за Европа подновиха ангажимента 

си за съвместна работа с цел по-добро здравеопазване в Европа. Те поеха 

ангажимент да поддържат и разширяват сътрудничеството Търсене на налични 

преводи за тази връзка в областта на иновациите, здравната сигурност, здравната 

информация, неравнопоставеността в здравеопазването, здравните системи и 

хроничните болести. Специално внимание бе обърнато на значението на 

междусекторното сътрудничество за постигане на целите на здравната политика и 

на практическите начини за определяне и изпълнение на съвместните действия. 

Сътрудничеството се реализира на 3 географски равнища: 

 с централата на СЗО в Женева – по въпроси от глобално значение; 

 с регионалната служба на СЗО за Европа (в Копенхаген) – по европейски 

въпроси; 

 с държавите по света (сътрудничество на държавно равнище). 

По редица свързани със заразните болести въпроси Европейският център за 

профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) също работи в тясно 

сътрудничество със СЗО. Има три равнища на срещи: политическо, висше 

ръководство, техническо. 

Комисията участва като наблюдател в годишните срещи на Изпълнителния 

съвет на СЗО и Световната здравна асамблея в Женева, както и в ежегодните срещи 

на регионалната служба на СЗО за Европа. Съвместно с Европейската служба за 

външна дейност (ЕСВД) Комисията работи с държавите от ЕС по подготовката на 

съвместни изявления и по преговорите с други страни относно текстове. Освен това 

тя участва в редовните консултации, организирани от СЗО, като се стреми да 

гарантира съгласуваност на политиките и действията на двете страни. 

 

 

                                                           
8
 https://www.ecdc.europa.eu/en; 

9
 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/eu_world/docs/exchange_of_letters_2001.pdf 
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Основни понятия в системите за здравеопазване 

 

Правилното дефиниране на основните категории и понятия в областта на 

здравеопазването е важно, тъй като през последните години опитите за преоценка на 

научните знания в различните обществени системи е значително. Такива опити има и в 

областта на здравето и на здравните системи, често разглеждащи тази проблематика от 

различни аспекти – социални, правни, финансови и др. Ето защо е необходимо преди 

всичко изясняване на същността и съдържанието на основните категории в тази област  

като „здраве“, „здравна система“, „здравна помощ“, „здравни потребности“, 

„медицински извънредни ситуации“, „медицинско осигуряване“ и др.
10

:  

 Медицинската помощ включва всички дейности по диагностиката, лечението, 

рехабилитацията и профилактиката на заболявания или здравни проблеми на 

гражданите, произтичащи от нарушение на здравето. 

 Здравната помощ е по-широко понятие, което освен медицинските дейности 

за справяне с конкретно заболяване, включва и набор от мероприятия за запазване на 

здравето – епидемиологични, здравно-възпитателни, социални, санитарно-хигиенни, 

управленски и т.н. 

 Здравните услуги са широк кръг услуги, предлагани на гражданите, които 

освен медицинските (клинични) дейности, включват и дейности по осигуряване на 

благоприятна жизнена среда и качество на живот, както и такива, които биха 

спомогнали за бързото адаптиране и ресоциализиране на пациента след разрешаването 

на конкретен медицински проблем. 

 Първичната медико-санитарна помощ е „Основна здравна помощ, 

базираща се на практически, научно обосновани и социално приемливи методи и 

технологии, които са универсално достъпни за гражданите, техните семейства и 

обществото, оказвана при пълното съучастие на населението, в рамките на 

разходите, които обществото и страната могат да си позволят на всеки етап от 

своето развитие. Тази помощ се осъществява на ниво първи контакт на индивида, 

семейството и обществото с националната система на здравеопазване, 

приближавайки в максимална степен здравната помощ до местоживеене и 

месторабота, като същевременно представлява първия по важност елемент от един 

непрекъснат здравеопазен процес.“(WHO)
11

 

 Първичната медицинска помощ е система от здравни принципи, дейности и 

организационни структури, определяни и осъществявани от държавата и обществото на 

нивото на първия най-чест и масов контакт на индивида, семейството, отделни 

                                                           
10

 Закон за здравето. [онлайн] https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/02/27/zakon-za-

zdraveto.pdf 
11

 Първична медицинска помощ. [онлайн] http://medic.etilena.info/topics/so/629 
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социални и професионални групи и обществото като цяло със здравеопазването (като 

система)
12

. 

 Вторичната здравна помощ се оказва от болнични заведения, които 

разполагат с медицински персонал, квалифициран в областтна на основните 

медицински специалности. 

 Третичната здравна помощ е високоспециализирана медицинска помощ, 

която изисква висококвалифициран персонал. 

 Здравна потребност е използването на медицинската служба за определен 

период от време от съответното лице. 

Обобщено, здравните системи трябва да притежават възможности за оценка на 

здравния статус, потребностите и очакванията на обслужваното в практиката население 

на споменатите нива, да планират, организират и ръководят предоставяне на широк 

спектър достъпни здравни услуги, да ръководят отговорностите и уменията на 

здравните кадри и ефективно да използват предоставените обществени ресурси. 

 

Основни принципи на системите за здравеопазване 

 

Както при всяка обществена система, функционалността на системата за 

обществено здравеопазване се базира на няколко основополагащи принципи, които 

могат да се изведат от нейната основополагаща законова база
13

: 

• Предоставяне на комплексни услуги в целия период от грижи за здравето 

чрез повишено сътрудничество между здравните и социалните организации, осигурен и 

гарантиран достъп до непрекъснати грижи с множество точки за достъп до системата, 

акцент върху промоциране на здравословен начин на живот и първични здравни грижи. 

• Фокусиране върху потребностите на пациента с неговото активно 

ангажиране и участие, непрекъсната оценка и реакция на потребностите на населението 

с фокусиране върху особеностите на обслужваното население. 

• Достатъчно териториално-географско покритие и плановост на 

предоставянето на услуги с повишена достъпност за пациентите и избягване на 

дублирането на услуги, планомерно изследване и ранно идентифициране на 

заболявания, предоставяне право на избор на пациентите. 

• Стандартизирано предоставяне на грижи чрез използване на 

многопрофилни екипи за обхват на целия континуум, използване на стандартизирани и 

основани на доказателства насоки и протоколи за лечение и терапия, независимо от 

лечебното заведение. 

                                                           
12

 Проф. Салчев, Петко. Доболнична медицинска помощ. [онлайн] 

https://www.docme.su/doc/466855/dobolnichna-medicinska-pomoshh 
13

 Закон за здравето. [онлайн] https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/02/27/zakon-za-zdraveto.pdf 
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• Управление качеството на предоставените услуги чрез оценка и 

непрекъснато повишаване качеството, ранни интервенции за диагностика, лечение и 

грижи, обвързани клиничните резултати. 

• Използване на информационни системи за управление: събиране, 

проследяване на развитието и отчетност за подобряване на комуникацията и 

управление потоците от информация през целия процес на лечение. 

• Организационна култура и лидерство с ангажираност, визия и изграждане 

на силна и сплотена лечебна култура. 

• Интеграция на лекари с различни специалности в екипи за предоставяне на 

здравни грижи чрез създаване и поддържане на единна точка за универсален 

електронен запис на пациенти. 

• Управляема структура на здравната система със силно и фокусирано към 

функционалността управление, представено от всички заинтересовани групи на 

обществото, която насърчава координацията между елементите на системата и нивата 

на предоставените грижи. 

• Финансово управление с балансирано финансиране на услугите за 

гарантиране справедливо разпределение на финансирането за различни услуги или 

нива на предоставянето им за насърчаване многопрофилността и специализацията, 

работата в екип, както и за осигуряване на адекватни ресурси за устойчиво развитие на 

всички елементи на системата. 

 

Същност на системите за здравеопазване 

 

Здравето може да се разглежда като комплексен показател за състоянието на 

човека, включващ биологичен и социален аспект. Поддържането на здравето е 

възможно само при съчетанието на определени фактори, влияещи върху 

индивидуалното или общественото здраве благоприятно или неблагоприятно. В 

теорията на системите за здравеопазване те са определени като детерминатори 

(определители) на здравето и по своята природа могат да бъдат обществено-

политически, социалноикономически, демографски, географски, екологични, 

културологични и т.н. 

Практиката показва, че по смисъла на определението на Световната здравна 

организация здравето изглежда по-скоро идеал, отколкото постижима цел. 

Осигуряването на положително съчетание на детерминаторите на здравето на всеки 

човек е трудно постижима задача дори за най-развитите и проспериращи държави. 

Нещо повече, в условия на кризи или на война, отношението към здравето е единствено 

в неговия медико-биологичен смисъл – отсъствие на болест или недъг. Подобно 

сравнение позволява определянето на значими различия в управлението на здравната 

система в нормални условия, при кризи или война. Затова в различни условия е 
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целесъобразно състоянието на здравето да се оценява само чрез единството на неговия 

физически, психически и социален компонент. Опитът показва, че чрез въздействие на 

някои от тези компоненти разстроеното здраве може частично или в голяма степен да 

се компенсира.  

За да се изясни същността на категорията „здравна система основателно 

трябва да изхождаме от същността на категорията „здраве“. Нейната комплексност 

дава основание да се твърди, че здравната система е сложна социална система, 

изградена от множество относително самостоятелни подсистеми, обхванати от 

сложно взаимодействие. Най-общо здравната система може да се определи като 

сложна система от медицинска и немедицинска подсистеми, които се намират в 

сложни връзки помежду си и притежават системното качество да осигуряват здраве 

както на отделния индивид, така и на обществото като цяло
14

. В немедицинската 

подсистема се включват икономическата, политическата, правната и 

културологичната системи в страната, а в медицинската – медицинската помощ, 

денталната помощ, медицинската профилактика, лекарственото снабдяване и 

медицинското образование. Какво е съотношението в приноса на двете подсистеми 

за постигане на общата цел – здравето на хората, е трудно да се определи. Може 

само да се посочи, че резултатът от програмата „Здраве за всички до 2000 г.“ на 

регионалното бюро на СЗО в Европа показва, че за подобряването на здравето на 

населението в Европа само 13,15% са производни от  медицинската подсистема. От 

това следва, че здравето е резултат на развито междусекторно сътрудничество в 

обществения живот, а не само на медицинска дейност.  

Представеното не означава, че част от специалистите по управление на здравето 

не продължават да разглеждат здравната система като съвкупност от дейности, 

институции и органи, обхващащи само медицинските аспекти на здравето 

(здравословен живот, профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на 

заболелите). Без да се взема страна в този спор трябва да се посочи, че животът е 

потвърдил, че грижата за здравето е комплексна отговорност на всички органи на 

държавна власт в рамките на тяхната компетентност. 

В българската специализирана литература понятието „здравна система“ не е 

много популярно, а публикациите в тази област повече използват термина 

„здравеопазване“. Без да се впускаме в анализи на здравеопазването трябва да посочим, 

че когато се говори за него в повечето случаи в неговото съдържание се включват 

основно медицински дейности. Изхождайки от написаното по-горе е очевидно, че 

здравната система като понятие е с по-широко съдържание и включва всички дейности, 

имащи пряко или косвено отношение към здравето на хората. 
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Характеристики на национална система за здравеопазване 

 

Всяка сложна система се описва с набор от специфични само за нея 

характеристики. Съгласно законодателството на Република България, системата на 

здравеопазване включва лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, 

здравните заведения по Закона за здравето и Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина, както и държавните, общинските и обществените органи и 

институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и 

укрепване на здравето. Нейни основни направления на дейност са: опазване здравето на 

гражданите и държавен здравен контрол; осъществяване на спешна медицинска помощ, 

трансфузионна хематология, стационарна психиатрична помощ, медикосоциални 

грижи за деца до тригодишна възраст, трансплантация и здравна информация; 

осигуряване и устойчиво развитие на здравните дейности в лечебните и здравните 

заведения и медицинска експертиза. Националната система за здравеопазване се 

ръководи и контролира от министъра на здравеопазването. 

По обща оценка на експертите, системата за здравно осигуряване в Република 

България е въведена през 1998 г., но е силно централизирана. Основните задължения за 

формирането и реализацията на здравната политика са възложени на Министерството 

на здравеопазването, а управлението на осигуряването и достъпа до неспешна 

медицинска помощ са делегирани на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 

По данни на Министерството на финансите
15

, през последното десетилетие високият 

дял на неосигурени граждани се запазва постоянно висок – варира от 711 000 през 

2010 г. – 2013 г. до 719 000 през 2017 г. Изпълнението на изискването на Закона за 

здравното осигуряване
16

, при което гражданите губят осигурителни права когато не са 

платили три месечни вноски през предходните 36 месеца, излага на риск най-уязвимите 

социални групи като безработни, бедните, ромското население, от което 35% не са 

здравно осигурени. 

Друга базова характеристика на здравеопазването е ефективността на 

публичната система за предоставяне на здравни услуги на гражданите. Тази 

характеристика може да бъде оценена чрез проследяване на наличните данни за 

няколко показатели за измерване функционирането на системата. Значим показател е 

нивото на предотвратима смъртност
17

 от сърдечносъдови заболявания е изключително 

високо. Докато за ЕС показателят за податлива смъртност е 126 смъртни случая на 

100 000, за България коефициентът на податлива смъртност е относително висок – 289 
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на 100 000 души. Показателят за Европейския съюз за предотвратима смъртност е или 

214 смъртни случаи на 100 000 жители или общо 1 милион, които биха могли да бъдат 

предотвратени чрез по-добри политики и профилактика. Този показател за България е 

270 на 100 хиляди души
18

. Независимо от намаляването на показателя на 

предотвратимата смъртност със 17% за десет години – между 2004 и 2014 г., системата 

на здравеопазването е сред европейските системи с най-лоши показатели. Сред 

основните фактори за високо ниво на предотвратима смъртност са сърдечно-съдовите 

заболявания, при което стандартизираният коефициент на смъртност от мозъчно-

съдови болести (инсулт) е четири пъти над средния за ЕС Прилагането на обществени 

мерки за профилактика – ограничаване на достъпа и употребата на алкохол, 

тютюнопушенето, намаляване броя на пътнотранспортните произшествия все още не 

носят очакваните резултати.  

Особено важен показател за разкриване на силната централизация на системата 

за здравеопазване е повишеното ниво на ненужна хоспитализация. Допълнително, този 

показател разкрива недостатъчно развита система и повишено недоверие в първичната 

медицинска помощ, както и липса на управление и координация на цялата система. 

Например в България е изключително висок броят на хоспитализациите при хронични 

болести като диабет, сърдечносъдови и респираторни болести и дори е сред най-

високите в ЕС
19

. Ефективността на лечението на тези болести може да се повиши чрез 

амбулаторно лечение вместо приемане в болница. Анализът на причините за 

хоспитализация показва, че повече от 20 % от процедурите, които се провеждат в 

болниците в страната могат да бъдат извършвани и в извън болнични условия. 

Хоспитализираните случаи в стационарите на лечебните заведения през 2017 г. са 

2 331 264, или 32 946.3 на 100 хиляди души от населението. От тях 16.6% са по повод 

фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните 

служби. Отчитането на подобни резултати разкрива наличие на прекомерна 

натовареност на болничните заведения, която със сигурност влияе и върху качеството 

на самата болнична помощ. 

Друг влияещ негативно показател върху функционалността на системата за 

здравеопазване е нестабилното финансиране и ограниченият достъп на селските 

райони до квалифицирана медицинска помощ. Той формира предпоставки за 

реално ниски нива на скрининг за раковите заболявания. Независимо, че 

измерваните в петгодишен период коефициенти на преживяемост при заболяване 

от рак от началото на века са повишени (за периода 2000 – 2004 г. и 2010 – 2014 г. 

за рак на маточната шийка от 49,2% на 54,8%, рак на дебелото черво от 43,9% на 
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52,4% и рак на гърдата от 70,9% на 78,3%), те се запазват по-ниски от останалите 

държави в ЕС. Ниските нива на преживяемост при рак на белия дроб – 6,3% през 

периода 2005 – 2009 г. и рак на черния дроб – 5% разкриват изключително 

тревожно състояние на достъпа до висококвалифицирана помощ за ранно 

разкриване на тези болести, независимо от прилаганите национални програми за 

ранна диагностика на незаразни болести
20

. Подобни скрининг програми за рак на 

маточната шийка, рак на гърдата, рак на простатата и колоректален рак се 

прилагат от 2009 г.  

За съжаление показателят за нивата на ваксиниране се запазва с ниски 

стойности, особено за имунизирането на децата в сравнение със средното за ЕС е 

започнал да се понижава от 2013 г. Сред затворените социални групи и ромското 

население все още възникват периодични епидемии на инфекциозни болести, 

поради което са разработени програми за ваксиниране. Все още прилагането на 

ваксинация срещу грип е на сравнително ниско нива за страната – 2,4 %. 

Разработена е специална Национална програма за елиминиране на морбили и 

рубеола за периода 2019 – 2022 г
21

. В нея се посочва, че „Основна причина за 

нетрайността на успеха при контрола на морбили и рубеола е недостатъчно 

високото имунизационно покритие, постигнато при изпълнението на плановите 

имунизационни програми или масовите ваксинални кампании.“ Затова се прилага 

специализирана система за надзор на заразните болести на национално, областно и 

местно ниво с включване участието на извънболничната, болничната помощ, 

регионалните здравни инспекции, микробиологични, вирусологични и 

паразитологични лаборатории. 

Осигуряването на качество в здравеопазването зависи от показателя материално 

и техническо осигуряване на системата. За съжаление в националната система за 

здравеопазване не е изградена система за мониторинг и оценка на качеството, поради 

което достъпът до информация за степента на технологична и материално техническа 

осигуреност е ненадежден. Множество малки болници не разполагат със съвременно 

техническо оборудване като например рентгенови компютърни томографи, интензивни 

отделения, както и с необходимия висококвалифициран персонал за да осигурят 

предоставянето на висококачествени услуги, включително за повишаване на 

квалификацията и обмен на добри практики. Изпълнението на изискванията на ЕС за 

разработване на електронни здравни досиета на пациентите, въвеждане на системи за 

издаване на електронни направления и електронни рецепти биха могли да повишат 

скоростта на предоставяне на достъп до висококвалифицирана медицинска помощ. Те 
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подпомагат използването на стандартизирани информационни модели, които 

предоставят достъп до специалисти и множество потребители
22

. Като част от 

Персонализираната Информационна Система те спомагат за надеждно електронно 

поддържане на здравната информация за пациентите, предоставят възможност за 

онлайн избор на личен лекар и ежедневното отчитане на предоставените медицински 

услуги на контракторите с Националната здравноосигурителна каса. Недостатъчната 

финансова достъпност също е значително препятствие за гарантиране на достъп до 

медицински услуги. Проведени проучвания показват и значителна степен на 

неудовлетвореност на гражданите от предоставянето на здрави услуги вследствие на 

недостатъчно финансиране, особено пациенти с ниски доходи.  

 

Заключение 

 

Значимо препятствие за качеството и функционалността на съвременните 

системи за здравеопазване са високите регионални различия на осигуреността с 

общопрактикуващи лекари, както и повишаващият се недостиг от медицински сестри. 

Икономическата миграция на специалисти от здравеопазването към други държави е в 

резултат на търсене на перспективи за кариерно развитие и по-високо заплащане. 

Затова повишаването на нивата на отчетените показатели за ефективността на 

националната система за здравеопазване изисква формирането и прилагането на 

специализирани политики за тяхното решаване и гарантиране наличието на 

висококвалифициран медицински персонал. 
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