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ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
PLENARY SESSION

THE SECOND KARABAKH WAR.  
RETROSPECTIVE ANALYSIS
Professor Heydar Piriyev Kamal 

Khayal Iskandarov Ibrahim
War College of the Armed Forces, Republic of Azerbaijan

Abstract: The counter-offensive operation launched by the Armed Forces of the 
Republic of Azerbaijan on September 27, 2020 is the largest military campaign in the 
South Caucasus region since the 1990s.

The factors that led to the outbreak of the Second Karabakh War – enshrined in the 
military history of Azerbaijan as a Patriotic War or “Operation Iron Fist” – have been 
clarified on the basis of retrospective analysis. The military-political processes that 
took place during the 44-day war have been studied, their characteristic features have 
been presented, the contributions of “Operation Iron Fist” to world’s military art have 
been theoretically substantiated.

The paper examines the views and ideas of various military experts and researchers 
on the war. The Second Karabakh has been presented as a sample of the new generation 
warfare. The author endeavored to substantiate the importance of the Second Karabakh 
War in the world’s military history by a variety of conclusive facts. Having considered 
the uniqueness of this war, a number of important lessons have been introduced in 
order to understand the nature of future wars.

Key words: Second Karabakh War, “Operation Iron Fist”, Patriotic War, 44-day 
war, victory, defeat

REBUILDING TRANSATLANTIC SECURITY FROM  
THE GROUND UP: A BRUSH-CLEARING EXERCISE

Kjell Engelbrekt
Department of Political Science and Law 

Swedish Defence University
Abstract: The NATO-Russia standoff over Ukraine may temporarily obscure the 

long-term trend, namely that the United States is drawing down its military posture in 
and around Europe. The latter development will precipitate changes in how European 
governments manage security and defense issues among themselves and in relation 
to their North American counterparts. While the present debate on transatlantic 
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security is played out in two distinct modes, either focusing on the economic side of 
burdensharing or projecting an unrealistic vision of European strategic autonomy, there 
is the possibility of a more sober view emphasizing, from the ground up, the future 
division of labor. Once key issues of financial equity and military deterrence have been 
addressed, European governments will still have their work cut out themselves. Above 
all, they must elaborate solutions at the sub-strategic theatre level and at the same time 
navigate the complexity of national and EU politics.

КЪМ ВЪПРОСА ЗА „НАЙ-СТАРОТО ВОЕННО  
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ“

доцент д-р Марко Златев 
Национален военен университет „Васил Левски“, zlatevmar@ yahoo.com

Резюме: В доклада се проследяват основните моменти от създаването и раз-
витието на военнообразователната система в България от Освобождението до 
днес. Въз основа  на езиковите норми на съвременния български език, се изясня-
ват значенията на думите „най-стар“ и „първи“, а на основата на историческите 
факти, отразени в документи от Държавния военноисторически архив, се търси 
отговор на въпроса, доколко тези определения се използват коректно в днешната 
практика. 

Ключови думи: висше образование, военно училище, военен университет, 
военна академия, военнообразователна система

ON THE QUESTION OF “THE OLDEST MILITARY HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION IN BULGARIA”

Assoc. Prof. Marko Zlatev, PhD
Vasil Levski National Military University, zlatevmar@ yahoo.com

Abstract: The paper outlines the main points in the creation and development of 
the military education system in Bulgaria starting from the Liberation of Bulgaria to 
the present day. Based on the language norm of the contemporary Bulgarian language 
the meanings of the words „най-стар” ('oldest'), „първи” ('first') are clarified. Also an 
answer to the question of how correct is the use of these definitions today based on 
historical facts in documents from the State Military Historical Archives.

Key words: Higher education, military academy, defence college, military 
university, military education system



5

Сигурността и общественото 
развитие – баланс на амбиции 

и възможности

Security and social development: 
balance of ambitions  

and opportunities
„БАЛАНСЪТ“ КАТО ПАНАЦЕЯ ЗА ПОСТИГАНЕ  

НА (КИБЕР)СИГУРНОСТ
професор д-р Венелин Георгиев

Нов български университет, vgeorgiev@ nbu.bg
Резюме: Вземането на решения в сложна, комплексна, многослойна и мул-

тифакторна среда, каквато е средата за сигурност, изисква постигане на баланс 
между факторите на заплахата и стратегиите за противодействие срещу тях. 
В този смисъл търсенето на единствено, опростено решение, разглеждано като 
панацея, представлява нерационален управленски подход. В доклада се пред-
ставят резултатите от изследване за разработване на модел за балансиране на 
решенията в сферата на киберсигурността. 

Ключови думи: киберсигурност, контроли за сигурност, уязвимости, запла-
хи, рискове, способности, сценарии, баланс, панацея

THE “BALANCE” AS A PANACEA FOR ACHIEVING  
(CYBER) SECURITY

Professor Venelin Georgiev, PhD
New Bulgarian University, vgeorgiev@nbu.bg

Abstract: Decision-making in a complex, complex, multi-layered and multifactorial 
environment, such as the security environment, requires a balance between threat 

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)
THEMATIC CIRCLE (PANEL)
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factors and strategies to counter them. In this sense, the search for a single, simple 
solution, seen as a panacea, is an irrational management approach. The report presents 
the results of a study to develop a model for balancing cybersecurity solutions. 

Key words: cybersecurity, security controls, vulnerabilities, threats, risks, 
capabilities, scenarios, balance, panacea

СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОНКУРЕНЦИЯ –  
ДИЛЕМА ИЛИ ИМПЕРАТИВ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ  

ОТНОШЕНИЯ В ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 4.0  
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

капитан I ранг Ангел Вълчев, a.d.valchev@rndc.bg 
подполковник Антон Банков, a.i.bankov@rndc.bg

слушатели в магистърска програма „Стратегическо ръководство на отбраната  
и въоръжените сили“, Военна академия „Г. С. Раковски“ 

Резюме: Геостратегическата среда продължава да се развива и да се влияе 
от непредвидими и динамични политически, икономически, социални и науч-
но-технологични процеси. Възможните бъдещи кризи и конфликти се очаква да 
бъдат по-сложни и трудни за прогнозиране и управление. Това изисква гъвкаво 
и адекватно разбиране на глобалните процеси, стратегическо мислене и правил-
но интерпретиране на посланията на световните лидери в съвременната среда 
за постигане на актуално на обективната реалност ръководство и управление на 
страната.

Ключови думи: стратегическо ръководство, мениджмънт, международни 
отношения, стратегия, конференции по сигурността, стратегически компас, 
Европейски съюз

COOPERATION AND COMPETITION – A DILEMMA  
OR IMPERATIVE OF INTERNATIONAL RELATIONS IN THE AGE 

OF GLOBALIZATION 4.0 OF THE EUROPEAN UNION
Captain (N) Angel Valchev, a.d.valchev@rndc.bg 

Liеutenant-colonel Anton Bankov, a.i.bankov@rndc.bg
Students in a master’s program in Rakovski National Defence College

Abstract: The geostrategic environment continues to evolve and be influenced 
by unpredictable and dynamic political, economic, social and scientific-technological 
processes. Possible future crises and conflicts are expected to be more complex and 
difficult to predict and manage. This requires a flexible and adequate understanding of 
global processes, strategic thinking and proper interpretation of the messages of world 
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leaders in today’s environment, to achieve up-to-date objective reality and leadership 
and management of the country.

Key words: Strategic leadership, management, international relations, strategy, se-
curity conferences, strategic compass, European Union

ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ НА СТАБИЛНОСТТА  
В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

подполковник гл. ас. д-р Илиан Сотиров 
Военна академия „Г. С. Раковски“, i.sotirov@rndc.bg

Резюме: Докладът изследва и разкрива взаимодействията между факторите, 
формиращи военнополитическата среда през XX век и в началото на XXI век. 
По този начин осигурява разбиране, от една страна, за военностратегическите 
условия, които съществуват към настоящия момент, а от друга страна, за 
формирането на някои характерни черти на съвременните военни конфликти.

Ключови думи: военнополитическата среда, стратегическа стабилност, 
фактори, милитаризация, военностратегически условия

MILITARY-STRATEGIC CONDITIONS OF STABILITY  
IN INTERNATIONAL RELATIONS

Liеutenant-colonel Assist. Prof. Ilian Sotirov, PhD
Rakovski National Defence College, i.sotirov@rndc.bg

Abstract: The article explores and reveals the interactions between the factors 
forming the military-political environment in the 20th century and at the beginning 
of the 21st century. In this way, it provides an understanding, on the one hand, for the 
military conditions that exist at the present and, on the other hand, the formation of 
some characteristics of modern military conflicts.

Key words: military-political environment, strategic stability, factors, 
militarization, military strategic conditions

КОНФЛИКТЪТ В СИРИЯ – СЪСТОЯНИЕ,  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
полковник доц. д-р Васил Станков

Военна академия „Г. С. Раковски“, vassilst@abv.bg
Резюме: Докладът разглежда обстановката в Северна Сирия след настъпило-

то временно намаляване на интензивността на бойните действия в резултат на 
споразумението за прекратяване на огъня, подписано през март 2020 г. На фона 
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на присъщите за сирийския конфликт особености са дефинирани някои харак-
теристики на съвременните въоръжени конфликти и са очертани тенденциите 
в развитието им. Направен е анализ на закономерностите в поведението на ос-
новните участници в конфликта и на прилаганите от тях подходи и способи за 
постигане на надмощие над противостоящата страна. Посочена е зависимостта 
между перспективите за развитие на конфликта и факторите, които определят 
избора на участниците да използват определени военни и невоенни инструмен-
ти за неговото разрешаване.  

Ключови думи: Сирия, характеристики, конфликт, тенденции, урегулиране

THE CONFLICT IN SYRIA – CURRENT SITUATION, TRENDS  
AND PERSPECTIVES 

Colonel Assoc. Prof. Vasil Stankov, PhD
Rakovski National Defence College, vassilst@abv.bg

Abstract: The report examines the situation in Northern Syria since the conflict 
experienced a temporary decrease in intensity following the ceasefire agreement signed 
in March 2020. Certain features of modern armed conflicts are defined and trends in 
their development are highlighted vis-à-vis the characteristics pertaining to the Syrian 
conflict itself. Furthermore, an analysis is made of the regularities in the behavior of 
the main participants in the conflict and the ways and approaches they implement in 
order to achieve supremacy over the opposing side. Finally, the report emphasizes the 
relationship between the conflict’s prospects and the factors that determine the choice 
of the participants to employ specific military and non-military instruments for its 
settlement.

Key words: Syria, characteristics, conflict, trends, settlement

КЮРДСКИЯТ ВЪПРОС – ПРЕНЕБРЕГВАН ПРОБЛЕМ  
В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

полковник Йонко Сидеров, yo.f.siderov@rndc.bg
полковник Ивица Сибинович, i.sibinovich@rndc.bg

Военна академия „Г. С. Раковски“
Резюме: Кюрдският въпрос е ключов във вътрешната и външната политика на 

няколко страни в Близкия изток. Кюрдските общности в Турция, Сирия и Иран 
се опитват да получат автономия за запазване на собствената си идентичност, 
вяра и традиции.

Ключови думи: кюрди, Турция, Сирия, Ирак, Иран
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THE KURDISH ISSUE - A NEGLIGED PROBLEM  
IN THE MIDDLE EAST  

Colonel Yonko Siderov, yo.f.siderov@rndc.bg,
Colonel Ivica Sibinovich, i.sibinovich@rndc.bg

Rakovski National Defence College 
Abstract: The Kurdish issue is key to the domestic and foreign policies of several 

countries in the Middle East. Kurdish communities in Turkey, Syria, Iraq and Iran are 
trying to gain autonomy to preserve their own identity, faith and traditions.

Key words: Kurdish Turkey, Syria, Iraq and Iran

ИДЕАЛЪТ ЗА УММА КАТО МОТИВИРАЩ ФАКТОР  
В ИСЛЯМА

професор д-р Клара Тонева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  

Богословски факултет, klara_toneva@theo.uni-sofia.bg
Резюме: Статията е посветена на ислямското разбиране за общност – каква 

е същността и съдържанието на т.нар. умма. За целта са проследени различните 
смислови значения на термина, които се съдържат в Корана, в ислямската 
историография и богословие. Идеализираната представа за уммата формира 
и насочва както личното, така и общественото съзнание, а споровете около 
бъдещето ѝ се превръщат в мотивиращ и мобилизиращ фактор.

Ключови думи: ислям, Коран, умма, Мохамед, ислямско богословие, 
ислямско право

THE IDEAL OF UMMAH AS A MOTIVATING FACTOR  
IN ISLAM

Professor Klara Toneva, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”,  

Faculty of Theology, klara_toneva@theo.uni-sofia.bg
Abstract: The article is dedicated to the Islamic understanding of community 

- what is the essence and content of the so-called ummah. For this purpose, the 
various semantic meanings of the term, which are contained in the Qur’an, in Islamic 
historiography and theology, are traced. The idealized notion of the ummah forms and 
directs both personal and public consciousness, and disputes over its future become a 
motivating and mobilizing factor.

Key words: Islam, Qur’an, Ummah, Muhammad, Islamic theology, Islamic law
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ОБЩЕСТВЕНАТА СИГУРНОСТ Е БАЛАНСЪТ  
МЕЖДУ „МНОЗИНСТВОТО – МАЛЦИНСТВОТО“  

И „ХРИСТИЯНИТЕ – МЮСЮЛМАНИТЕ“ В БЪЛГАРИЯ

Даниела Димитрова, докторант 
Военна академия „Г. С. Раковски“, didadoneva@abv.bg

Резюме: Два от вътрешните компонента, които засягат обществената сигур-
ност на България, са:

- Взаимоотношенията между „мнозинството“ и „малцинството“ – отноше-
нията между българите и различните етнически общности, които живеят в дър-
жавата. 

- Сигурността и общественото развитие в България зависят и от религиоз-
ната принадлежност на гражданите – отношенията „християни – мюсюлмани“.

Ключови думи: сигурност, държава, развитие, етнически общности, 
мнозинство, малцинство, християни, мюсюлмани

PUBLIC SECURITY IS THE BALANCE BETWEEN  
THE “MAJORITY-MINORITY” AND  

THE “CHRISTIANS-MUSLIMS” IN BULGARIA

Daniela Dimitrova, PhD Student
Rakovski National Defence College, didadoneva@abv.bg

Abstract: Two of the internal components that affect the public security of Bulgaria 
are:

- The relationship between the “majority” and the “minority” - the relationship 
between Bulgarians and the various ethnic communities living in the country.

- The security and social development in Bulgaria also depends on the religious 
affiliation of the citizens - the relations between “Muslims - Christians”.

Key words: security, state, development, ethnic communities, majority, minority, 
Christians, Muslims

МИГРАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ В КОНТЕКСТА  
НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНФЛИКТИ

главен асистент д-р инж. Данко Фаразов
Военна академия „Г. С. Раковски“, d.farazov@ rndc.bg

Резюме: Миграцията на големи маси от хора винаги е съпътствала 
човешката цивилизация през вековете. Тези преселения основно се свързват с 
икономически, социални и политически процеси, които най-често са функция на 



11

големи природни катаклизми, войни и етнически прочиствания. Съвременният 
прочит на това явление е свързан главно с процесите на сигурността в глобалния 
свят, които се характеризират с високо технологично развитие, специфични 
икономически отношения и най-вече с мащабна геополитическа трансформация 
и нестабилност.

Ключови думи: миграция, бежанци, операции, сигурност, глобализация, 
Frontex, Европейски съюз

MIGRATION FLOWS IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY 
CONFLICTS

Chief Assistant Danko Farazov, PhD 
Rakovski National Defence College, d.farazov@ rndc.bg

Abstract: The migration of large masses of people has always accompanied human 
civilization over the centuries. These migrations are mainly associated with economic, 
social and political processes, which are most often a function of natural disasters, 
wars and ethnic cleansing. The current migration is mainly related to the security pro-
cesses in the global world, which are characterized by high technological development, 
specific economic relations and, above all, large-scale geopolitical transformation and 
instability.

Key words: migration, refugees, operations, security, globalization, Frontex, EU

СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОНКУРЕНЦИЯ – ДИЛЕМА  
ИЛИ ИМПЕРАТИВ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕПОХАТА  
НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 4.0

Христо Христов, h.v.hristov@rndc.bg
Борис Куманов, b.kumanov@rndc.bg

Игорчо Стоименовски, i.stoimenovski@rndc.bg
Военна академия „Г. С. Раковски“ 

Резюме: В условията на динамично променяща се международна обстановка 
и връхлитащите ни ефекти от процесите на глобализация 4.0 България отново 
е пред избор. Избор, който ще предопредели бързата адаптация на страната 
ни в контекста на новите условия на международната сцена. Дали да бъде 
предпочетен подходът на сътрудничество или подходът на конкуренция, или 
следва да се търси баланса в международните отношения? 

Ключови думи: глобализация 4.0, международни отношения, промени, Бъл-
гария
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COOPERATION AND COMPETITION - DILEMMA  
OR IMPERATIVE FOR THE REPUBLIC OF BULGARIA  

IN INTERNATIONAL RELATIONS IN THE AGE  
OF GLOBALIZATION 4.0

Hristo Hristov, h.v.hristov@rndc.bg 
Boris Kumanov, b.kumanov@rndc.bg 

Igorcho Stoimenovski, i.stoimenovski@rndc.bg
Rakovski National Defence College

Abstract: In the context of a dynamic international situation and the oncoming effects 
of Globalization 4.0, Bulgaria is facing a choice again. A choice that predetermines 
the rapid adaptation of our country to the new predisposition on the international 
scene. Whether the approach of cooperation or the approach of competition should be 
preferred or the balance in international relations should be sought.

Key words: globalization 4.0, international relations, changes, Bulgaria

ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕПОХАТА  

НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ
асистент Илия Табаков, докторант

Военна академия „Г. С. Раковски“, i.b.tabakov@rndc.bg
Резюме: В настоящия доклад са изследвани предизвикателствата пред 

Република България вследствие навлизането на изкуствения интелект в 
обществения и икономическия живот на страната. Представен е концептуален 
модел, чрез който по достъпен начин да се разкрие взаимовръзката на новите 
технологии с изкуствения интелект и заплахите за националната сигурност. 
Предложени са насоки за усъвършенстване на съществуващите стратегически 
документи и процеси на управление.

Ключови думи: изкуствен интелект, големи данни, полупроводници, 
стратегия, цифров суверенитет, въоръжени сили, национална сигурност

THE PROTECTION OF THE NATIONAL SOVEREIGNTY  
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA IN THE AGE OF AI

Assist. Prof. Iliya Tabakov, PhD Student
Rakovski National Defence College, i.b.tabakov@rndc.bg

Abstract: This report examines the challenges facing the Republic of Bulgaria due 
to the entry of artificial intelligence in the social and economic life of the country. A 
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conceptual model is presented, through which in an accessible way to reveal the rela-
tionship of new technologies with artificial intelligence and threats to national security. 
Guidelines for improving existing strategic documents and management processes are 
proposed.

Key words: Artificial intelligence, big data, semiconductors, strategy, digital sov-
ereignty, armed forces, national security 

ПОДМЯНАТА НА МЕДИИТЕ СЪС СОЦИАЛНИ ОНЛАЙН 
ПЛАТФОРМИ КАТО ЗАПЛАХА ЗА СИГУРНОСТТА  

НА ДЪРЖАВАТА И НА ОБЩЕСТВОТО 
доктор Пламен Атанасов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, atanasovp@abv.bg
Резюме: Социалните онлайн платформи не могат да приложат обществените 

договорености и да проявят социална отговорност към обществения ред 
в държавата. Поради това те не могат да сменят утвърдените, списвани от 
журналисти медии. Практиката показва, че опитите в тази посока стигат до 
човешки жертви и безредици, подвластни на неясните правила в интернет.

Ключови думи: социални онлайн платформи, гражданска журналистика, 
социална отговорност на медиите, изпълнителна власт, медии, сигурност

DISPLACEMENT OF THE MEDIA BY SOCIAL ONLINE 
PLATFORMS AS A THREAT TO THE SECURITY  

OF THE STATE AND SOCIETY  
Plamen Atanasov, PhD

Sofia University “St. Kliment Ohridski”, atanasovp@abv.bg
Abstract: Social online platforms cannot apply the social arrangements and exhibit 

social responsibility towards the public order in the state. Consequently, they cannot 
displace the established written and curated by journalists media. The practice shows 
that attempts in that direction lead to human casualties and riots, stemming from the 
ambiguous rules of the Internet.

Key words: social online platforms, civil journalism, social responsibility of the 
media, executive authority, media, security
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ОПИТ ЗА СЪВРЕМЕННА ИМПЛИКАЦИЯ НА КЛАУЗЕВИЦ  
В ТЕОРИЯТА НА ВОЕННОТО ИЗКУСТВО

доцент д-р Радослав Бонев
Военна академия „Г. С. Раковски“, rbonev74@ gmail.com

Резюме: В изложението се анализират конкретни особености на съвременната 
импликативна дедукция в предикатното тълкуване на творчеството на Карл фон 
Клаузевиц чрез произведенията на проф. Сър Лоурънс Фрийдман. С примери 
и сравнения от военната история се предлага теоретична конфигурация от 
актуалните възгледи на Клаузевиц в теорията на военното изкуство.

Ключови думи: импликация на военните науки, Клаузевиц, стратегия, 
история на военното изкуство, теория на военното изкуство, съвременна война, 
военноисторически опит

AN ATTEMPT AT A MODERN IMPLICATION OF CLAUSEWITZ  
IN THE THEORY OF MILITARY ART

Assoc. Prof. Radoslav Bonev, PhD
Rakovski National Defence College, rbonev74@ gmail.com

Abstract: This paper analyses specific features of modern implicative deduction in 
the predicate interpretation of the works of Carl von Clausewitz through the works of 
Prof. Sir Laurence Freedman. With examples and comparisons from military history, a 
theoretical configuration of Clausewitz’s current views in military art theory is offered.

Key words: implication of military science, Clausewitz, strategy, history of military 
art, theory of military art, modern warfare, military historical experience

РАЗВИТИЕ НА ПОЗНАНИЕТО ЗА СРЕДАТА НА СИГУРНОСТ 
ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА ПЛАНИРАНЕ – ПРИЛОЖИМОСТ  

НА ФАКТОРИТЕ НА СРЕДАТА
подполковник Антон Банков, a.i.bankov@rndc.bg

слушател в магистърска програма „Стратегическо ръководство на отбраната  
и въоръжените сили“, Военна академия „Г. С. Раковски“

Резюме: Геостратегическата среда продължава да се развива и да се влияе от 
непредвидими и динамични политически, икономически, социални и научно-
технологични процеси. Възможните бъдещи кризи и конфликти се очаква да 
бъдат по-сложни и трудни за прогнозиране и управление. Това изисква гъвкаво 
и адекватно разбиране на средата, стратегическо мислене, анализиране и 
правилно интерпретиране за намиране на причинно-следствената връзка между 
природата на кризите и инструмента за въздействие.
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Ключови думи: стратегическо ръководство, мениджмънт, план, планиране, 
анализ, оценка

DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE OF THE SECURITY 
ENVIRONMENT IN THE PLANNING PROCESS – APPLICABILITY 

OF ENVIRONMENTAL FACTORS
Liеutenant-colonel Anton Bankov, a.i.bankov@rndc.bg

Student in a master’s program in Rakovski National Defence College
Abstract: The geostrategic environment continues to evolve and be influenced 

by unpredictable and dynamic political, economic, social and scientific-technological 
processes. Possible future crises and conflicts are expected to be more complex and 
difficult to predict and manage. This requires a flexible and adequate understanding 
of the environment, strategic thinking, analysis and correct interpretation to find the 
causal link between the nature of crises and the instrument of influence.

Key words: strategic leadership, management, plan, planning, analysis, evaluation

ВИЗИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН  
СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ

подполковник гл. ас. д-р Димо Гинев 
Военна академия „Г. С. Раковски“, d.ginev@rndc.bg

Резюме: В доклада са разгледани мисията, функциите и задачите на 
ситуационните центрове и базовите изисквания, свързани с изграждането 
на национален център за управление при кризи в Република България. Целта 
на доклада е да бъдат очертани основните концептуални възгледи, които да 
послужат като една добра основа за последващото развитие на теорията и 
практиката по този важен за страната въпрос.

Ключови думи: център за управление, кризи, мисия, функции, задачи, 
изисквания, изграждане

VISION FOR THE NATIONAL SITUATION CENTER FOR CRISIS 
MANAGEMENT CONSTRUCTION

Liеutenant-colonel Chief Assist. Prof. Dimo Ginev, PhD
Rakovski National Defence College, d.ginev@rndc.bg

Abstract: The report examines the mission, functions and tasks of the situation 
centres and the basic requirements related to the establishment of a National Crisis 
Management Centre in the Republic of Bulgaria. The purpose of the report is to be 
outlined the main conceptual views that will serve as a good basis for the subsequent 
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development of theory and practice on this important issue for the country.
Key words: management centre, crisis, mission, functions, tasks, requirements, 

construction

ПРОБЛЕМИ НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО И ПОДГОТОВКАТА 
НА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

доцент д-р Нелко Ненов
Военна академия „Г. С. Раковски“, nelko_ p_nenov@abv.bg

Резюме: В доклада се разглеждат проблемите, свързани с комплектуването 
и подготовката на резерва на въоръжените сили, породени от икономически, 
финансови, социални и демографски фактори, както и незадоволителния здравен 
статус на кандидатите за служба в резерва. Анализирани са проблемите, свързани 
с необходимостта от съобразяване на интересите на всички заинтересовани 
страни – граждани, работодатели, неправителствени организации, както и 
необходимостта от по-активна рекламно-информационна компания. Предлага 
се нов подход при провеждане на занятия с учениците в -9и и 10-и клас при 
задължителната подготовка на всички български граждани за усвояване на зна-
ния за защита на отечеството, както и развитие на възможностите за подготовка 
на резервисти във Военна академия „Г. С. Раковски“ и висшите военни 
училища, включително модел за провеждане на подготовка за придобиване на 
квалификация „офицер от резерва“.

Ключови думи: резерв на въоръжените сили, комплектуване на резерва, 
подготовка на резерва, защита на отечеството

PROBLEMS OF RECRUITMENT AND PREPARATION  
OF THE ARMED FORCES RESERVE

Assoc. Prof. Nelko Nenov, PhD
Rakovski National Defence College, nelko_ p_nenov@abv.bg

Abstract: The report conceders the problems related to the recruitment and 
preparation of the reserve of the armed forces, caused by economic, financial, social 
and demographic factors, as well as the unsatisfactory health status of the candidates 
for service in the reserve. The problems related to the need to take into account the 
interests of all stakeholders - citizens, employers, NGOs, as well as the need for a more 
active advertising and information company are analyzed. A new approach i s proposed 
in conducting classes with students in 9th and 10th grades in the mandatory training of 



17

all Bulgarian citizens to acquire knowledge for the protection of the fatherland, as well 
as the development of opportunities for training reservists at the Rakovski National 
Defence College and in military academies, including a model for conducting training 
for the acquisition of the qualification „Reserve Officer“.

Key words: reserve of the armed forces, recruitment of the reserve, preparation of 
the reserve, protection of the Fatherland

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТРАНАТА 
ОТ МИРНО НА ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ

подполковник гл. ас. д-р Петко Петков
Военна академия „Г. С. Раковски“, petko.77@abv.bg

Резюме: Докладът разкрива част от съвременните предизвикателства пред 
привеждането на държавата от мирно на военно положение, произтичащи от 
актуалната среда на сигурност и най-вече от характера и новите възгледи за 
провеждане на настоящите и бъдещите военни конфликти. Акцент е поставен 
върху изискванията от стартиране на процеса по привеждане на компонентите 
от системата за отбрана на страната, тясно обвързани с генерирането на 
отбранителните способнсоти и осигуряването на изпълнението на задачите, с 
необходимите за целта ресурси. 

Ключови думи: рискове, заплахи, национална сигурност, готовност, при-
веждане, отбранителни способности, ресурси за отбрана 

CONTEMPORARY ASPECTS OF TRANSITION  
FROM PEACETIME TO MARTIAL LAW

Liеutenant-colonel Chief Assist. Prof. Petko Petkov, PhD
Rakovski National Defence College, petko.77@abv.bg

Abstract: The report reveals some of the current challenges to transition the 
country from peacetime to martial law, arising from the current security environment 
and especially from the nature and new views on the conduct of current and future 
military conflicts. Emphasis is placed on the requirements of starting the process of 
transition the elements of the components of the country’s defense system, closely 
related to the generation of defense capabilities and ensuring the implementation of 
tasks with the necessary resources.

Key words: risks, threats, national security, government readiness, transition, 
defense capabilities, defense resources
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ОПИТ ЗА СИНТЕЗ НА ПОЛИТИКОГЕОГРАФСКИТЕ  
КАТЕГОРИИ В МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ

доцент д-р Радослав Бонев
Военна академия „Г. С. Раковски“, rbonev74@ gmail.com

Резюме: Представят се фундаменталните политикогеографски категории, 
понятия и термини при описание, анализ и оценка на съвременните модели 
в международната сигурност. Чрез пропозиционно-логическа обвързаност в 
политическата география се разглеждат съвременното значение на националната 
държава и нейната сигурност, измененията в политическите граници и влиянието 
им върху регионалната сигурност, трансформацията на териториалния статут 
на политикогеографските субекти и разнообразията от въздействия върху 
международната сигурност.

Ключови думи: политикогеографски категории, понятия и термини, 
пропозиционно-логическа обвързаност в политическата география, 
международна сигурност, система на международните отношения

AN ATTEMPT TO SYNTHESIZE POLITICO-GEOGRAPHICAL 
CATEGORIES IN INTERNATIONAL SECURITY

Assoc. Prof. Radoslav Bonev, PhD
Rakovski National Defence College, rbonev74@ gmail.com

Abstract: The fundamental politico-geographical categories, concepts and terms 
in the description, analysis and assessment of contemporary patterns in internation-
al security are presented. Through a propositional-logical engagement, political ge-
ography examines the contemporary significance of the nation-state and its security, 
changes in political boundaries and their impact on regional security, the transforma-
tion of the territorial status of political geographic entities, and the variety of impacts 
on international security.

Key words: Political geographic categories, concepts and terms, propositional-logi-
cal linkage in political geography, international security, international relations system

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  
КАТО ИНСТРУМЕНТ НА КОРПОРАТИВНАТА СИГУРНОСТ

Мирослава Младенова
Военна академия „Г. С. Раковски“, m.mladenova@rndc.bg  

Резюме: Докладът представя основните характеристики на корпоративната 
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социална отговорност (КСО), която през последните години привлича 
вниманието както на обществата, така и на държавните и корпоративните 
лидери. Прилагането на добри практики в областта на КСО днес се превръща в 
решение на редица въпроси от екологично, социално и икономическо естество, 
затвърждавайки се като път към устойчивото развитие. Едновременно с това КСО 
е и ефективен инструмент за компаниите, които открито поемат отговорност за 
негативните последици от своята дейност.

Ключови думи: корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие, 
корпоративна сигурност

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN INSTRUMENT  
OF CORPORATE SECURITY

Miroslava Mladenova
Rakovski National Defence College, m.mladenova@rndc.bg  

Abstract: The article presents the main characteristics of corporate social 
responsibility (CSR) which in recent years has attracted the attention of both societies 
and government and corporate leaders. The implementation of good practices in the 
field of CSR today is becoming a solution to a number of issues of environmental, 
social and economic nature, consolidating itself as a path to sustainable development. 
At the same time, CSR is an effective tool for companies that openly take responsibility 
for the negative consequences of their activities.

Key words: corporate social responsibility, sustainable development, corporate 
security

ОФАНЗИВНИЯТ РЕАЛИЗЪМ В КОНТЕКСТА  
НА СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ 

Васил Груев, докторант 
Военна академия „Г. С. Раковски“, vasil.gruev89@abv.bg

Резюме: През третото десетилетие на XXI век ставаме свидетели на залеза на 
еднополярния модел в международните отношения, но какво ще последва след 
него. На международната сцена са една велика сила в упадък, която се опитва да 
възстанови позициите си, и друга във възход, която се опитва да заеме мястото 
на световния хегемон, доминиращ след разпада на СССР. Обяснението би могло 
да бъде търсено в теорията за офанзивния реализъм. 

Ключови думи: международни отношения, офанзивен реализъм, Джон 
Миършаймър, еднополярен модел, многополярен модел
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OFFENSIVE REALISM IN THE CONTEXT OF THE MODERN 
SECURITY ENVIRONMENT 

Vasil Gruev, PhD Student
Rakovski National Defence College, vasil.gruev89@abv.bg

Abstract: In the third decade of the 21st century, we are witnessing the decline of 
the unipolar world. On the international stage, there is one great power in decline that 
is trying to regain its position and another on the rise that is trying to take the place of 
the world hegemon. Could the theory of offensive realism provide an answer to what 
would follow?

Key words: international relations, offensive realism, John Mearsheimer, unipolar 
model, multipolar model

МОРАЛНИЯТ РЕАЛИЗЪМ И РОЛЯТА НА КИТАЙ  
В СЪВРЕМЕННАТА ГЕОПОЛИТИКА 

Васил Груев, докторант 
Военна академия „Г. С. Раковски“, vasil.gruev89@abv.bg

Резюме: Теорията за моралния реализъм в международните отношения 
дава възможност да бъде разгледана една от гледните точки на Китай относно 
развитието на света след еднополярния модел. Моралният реализъм показва пътя 
на една велика сила във възход, която иска да се превърне в световен хегемон по 
мирен път. Но дали това е възможно, зависи не само от политическото лидерство, 
а и от поведението на другите играчи на международната сцена.

Ключови думи: международни отношения, морален реализъм, Ян Сюетун, 
биполярен свят, многополярен свят

MORAL REALISM AND THE ROLE OF CHINA  
IN MODERN GEOPOLITICS  

Vasil Gruev, PhD Student
Rakovski National Defence College, vasil.gruev89@abv.bg

Abstract: The theory of moral realism in international relations provides an 
opportunity to consider one of China’s views on the development of the world after 
the unipolar model. Moral realism shows the path of a great rising power that wants to 
become a world hegemon in a more peaceful way. However, whether this is possible 
depends not only on political leadership but also on the behaviour of other players on 
the international stage. 

Key words: international relations, moral realism, Yan Xuetong, bipolar world, 
multipolar world
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ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА  
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В СФЕРАТА  

НА ОТБРАНАТА И ЧАСТНИЯ СЕКТОР
Асен Шарланджиев, докторант

Военна академия „Г. С. Раковски“, a.sharlandzhiev@gmail.com
Резюме: Системата за защита на личните данни на служителите в една ор-

ганизация представлява комплекс от мерки, предприети от работодателя, които 
да гарантират законосъобразното им обработване. Мерките са свързани със сво-
евременното приемане на правила и процедури, осигуряване на тяхното спазва-
не, провеждане на обучения на служителите и други. За да се установи реалното 
състояние на системата за защита на личните данни на служителите в сферата 
на отбраната, от една страна, и частния сектор, от друга, е проведено емпирично 
изследване по метода на пряка анонимна анкета сред служители и мениджъри в 
двата изследвани сегмента. Анализът на резултатите ще покаже взаимовръзки 
между отделни елементи на системата и поведението на служителите. Сравни-
телният анализ на резултатите между частния сектор и сферата на отбраната 
може да допринесе за подобряване на един или друг аспект от системата за за-
щита в двете направления на обществения живот. 

Ключови думи: GDPR, ОРЗД, лични данни, защита на личните данни, сфера 
на отбраната, служители, система за защита на личните данни

IMPLEMENTATION OF PERSONAL DATA PROTECTION SYSTEM 
FOR MILITARY AND PRIVATE EMPLOYEES

Asen Sharlandzhiev, PhD Student
Rakovski National Defence College, a.sharlandzhiev@gmail.com

Abstract: The system if personal data protection of employees in an organization con-
sists of number of measures applied by the employees aiming to secure the lawful process-
ing of personal data.  The measures are related to the timely implementation of rules and 
procedures, ensuring their compliance, trainings for employees, etc. In order to estimate 
the real state and conditions of the system for personal data protection of military employ-
ees and the private employees on the other hand, empirical research by the method of direct 
anonymous survey has been effectuated among employees and managers within the two 
studied segments. The analysis of the results will show the relationships between individ-
ual elements of the system and the behavior of employees. The comparative analysis of the 
results between the private sector and the defense sector can contribute to the improvement 
of one or another aspect of the protection system in both directions of public life.  

Key words: GDPR; personal data, personal data protection, military employees, 
employees, personal data protection system
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО  
НА МНОГОПОЛЮСНА МЕЖДУНАРОДНА СИСТЕМА  

ПРЕЗ 21-ВИ ВЕК
Марио Маринов, докторант

Университет по библиотекознание и информационни технологии,  
m.marinov@unibit.bg

Резюме: Анализира възможностите за развитието на многополюсна система 
в световната система на международните отношения. Въз основа на някои от ос-
новните тези на теоретичната школа на неореализма се предоставят варианти на 
възможната динамика между основните блокове, като се вземат предвид някои 
от новите характеристики на цивилизационно развитие през 21-ви век.

Ключови думи: международна система, многополюсна система, теории на 
международните отношения

CHALLENGES AND TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT  
OF A MULTIPOLAR INTERNATIONAL SYSTEM  

IN THE 21ST CENTURY

Mario Marinov, PhD Student
University of Library Studies and Information Technologies, m.marinov@unibit.bg

Abstract: The following paper analyses the possibilities for the development of a 
multipolar system in the international system of relations. Based on some of the core 
principals of neorealist thought, several configurations of the future dynamic between 
bloc structures is proposed, whilst also factoring in some of the new characteristics of 
civilisational development in the 21st century.

Key words: international system, multipolar system, theories of international 
relations
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Новите войни и развитието  
на военното изкуство –  

теории, тенденции

The new wars and  
the development of the art of war: 

theories and trends
MANDATORY REQUIREMENTS REGARDING
LAND TACTICAL FORCES’ CONFIGURATION

Major Superior Instructor Claudiu Valer Nistorescu, PhD Candidate
“Carol I” National Defence University, Nistorescu.Claudiu@unap.ro

Colonel Professor Niculai-Tudorel Lehaci, PhD,
“Carol I” National Defence University, lehacitudor@yahoo.com

Abstract: Today’s operational environment is continuously changing. New challenges 
and requirements have emerged due to the unpredictable threats’ character to the states’ 
security. In this context, national defense, augmented by the tenets of collective defense 
imposes a sustainable response in order to defeat those threats. Land power, by its unique 
ability to projects effects on the land environment and to influence population and other 
actors’ behavior, will remain the essential element for the military instrument of state’s 
power. Therefore, the adaptation and reconfiguration of the land tactical units become 
mandatory to accomplished land forces’ overall mission. Initiatives in building new 
capabilities and consolidating the existing ones reveal the importance of their modernization 
process. Additionally, the development of the doctrines, tactics, techniques and procedures 
support tactical units’ operations on the battlefield, by providing commanders and their 
subordinates an efficient “how to fight”.  Consequently,  mental adjusting is required in 
order to meet the fast-paced changing in the operational environment and ensure the 
necessary “will to fight” for the soldiers. Taking in consideration these facts, it is obvious 

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)
THEMATIC CIRCLE (PANEL)
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that land forces tactical units must evolve and the analysis’ main purpose is to emphasize 
a few mandatory directions that should be followed in order to achieve this ultimate goal.

Key words: land forces, tactical units, modern battlefield requirements, military 
capabilities

URBAN WARFARE AND ITS
IMPLICATIONS FOR LAND FORCES

Major Superior Instructor Claudiu Valer Nistorescu, PhD Candidate
“Carol I” National Defence University, Nistorescu.Claudiu@unap.ro

Colonel Prof. Niculai-Tudorel Lehaci, PhD
“Carol I” National Defence University, lehacitudor@yahoo.com

Abstract: There is no doubt that contemporary operational environment, through 
its requirements, emphasizes the importance of the military operations in dense 
urban terrain. Taking in considerations the trends with respect of future conflicts and 
corroborating them with the increasing rate of urbanization, paying attention to this type 
of operation seems to be logical. Moreover, recent conflicts in build-up areas reveal the 
sensitive character of these operations. Their ambiguity, mental and physical demands, as 
well as special tactics, techniques and weapon systems involved, force military planners 
to adopt a different approach to operation. Having in mind these premises, we have tried 
to highlight the urban warfare’s implications for land forces. Without the intention to 
be exhaustive, we have strived to emphasize a few considerations in respect of forces’ 
organization, training and equipping, and also doctrinal adjustments.  

Key words: urban warfare, land forces, military capabilities, urban tactics

TERMINATION OF THE SECOND KARABAKH WAR:
CONSEQUENCES FOR THE PARTIES

Khayal Iskandarov Ibrahim, PhD in philology,
War College of the Armed Forces, Republic of Azerbaijan

Assoc. Prof. Sadi Sadiyev Saleh
International Military Cooperation Department, Ministry of Defence, 

Republic of Azerbaijan
Abstract: The opinions on the consequences of the Second Karabakh War have 

been presented in the paper. The factors leading to the victory of Azerbaijan and defeat 
of Armenia are indicated. The authors have construed the thoughts of various analysts 
and experts and associated the results of Second Karabakh War with their findings.

Key words: The Second Karabakh War, conflict, gain, victory, defeat, concession
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COUNTERING OPERATIONAL LEVEL DECEPTION
Major Superior Instructor George-Ion Toroi, PhD Candidate
“Carol I” National Defence University, george_toroi@yahoo.com

Abstract: Military deception has long been recognized as an effective tool for 
confusing and confounding the enemy. But what if the enemy is using deception to 
mislead and manipulate your operations? In that case, military counter-deception 
represents a vital tool for developing an accurate picture of the enemy’s operational 
intentions, but also for preventing damages on your mission accomplishment. However, 
countering deception operations is no easy task for most of the modern militaries and 
requires a lot of experience and self-awareness. It implies more than just detecting the 
enemy deception. It also involves the process of how one uses this information. 

“Russia views deception (Maskirovka) to be a vital precursor to success”. 
Combining this with the benefits one might encounter out of employing deception, 
should constitute reason enough for western countries to develop effective counter-
deceptive measures and procedures.

Military counter-deception methods provide a way for analysts to understand how 
the opponent intends to deceive, and can help the military to minimize the negative 
effects of its deception, but also to develop suitable responds to the threats before they 
interfere with the friendly objectives accomplishment.

Key words: deception; counter-deception; information; analysis; influence; target

MILITARY DECEPTION IN CONTEMPORARY  
OPERATING ENVIRONMENT

Major Superior Instructor George-Ion Toroi, PhD Candidate
“Carol I” National Defence University, george_toroi@yahoo.com

Abstract: The application of military deception operations in combat is a long-
standing tradition. The fog of war is a time-honoured tactic, and it is one that is 
still used by modern militaries. Uncertainty is a prerequisite for deception success. 
Military deception is the practice of deceiving enemy forces about the location, size, 
dispositions, or intentions of friendly forces with the intent of misleading the enemy as 
to the most effective course of action. The intended objective is to create operational 
opportunities for the deceiver that will transcend in advantages in support of efficient 
mission accomplishment.

However, as technology has become a larger part of warfare, so too has the complexity 
of modern battlefields increased. The speed of modern communication, the range and 
accuracy of modern weaponry, and the power of modern computing have combined 
to create modern battlefields that are faster, more volatile, and more interconnected 
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than ever before. As a result, military deception has become a more critical part of 
modern warfare than ever before with enhanced effects over the adversary. Today, 
deception can take many forms, from subtle disinformation to overt propaganda, with 
the primary goal of keeping the enemy off balance and out of the truth. 

Comprehensive understanding of how deception works in today’s operating 
environment can bring two related benefits for every modern military: it can offer 
effective options to be employed in achieving the desired end-sate of the battle, but can 
also support developing protective measures against enemy deceptive measures. 

Key words: deception; influence; target; perception; decision; uncertainty 

SECURITY OF REMOTE ELECTRONIC IDENTIFICATION:
THE CASE OF POLAND

Remigiusz Lewandowski, PhD
War Studies University, Poland

Abstract: The paper is based on an analysis of technological solutions used in 
Poland in the field of remote identification. These solutions were analyzed taking into 
account various criteria, including adequacy to individual stages of the identification 
process and various types of functionalities and features such as a range of stored data, 
a range of applications, requirements to service providers, channels of application as 
well as readiness to eIDAS2. 

The paper leads to the conclusion that Poland has very developed and widely used 
solutions in the field of remote identification. Most of them are universal, i.e. they can 
be applied to all stages of the identification process. Moreover, it is also important that 
the discussed tools are applicable both in the public and commercial channel. Among 
all the analyzed solutions, the following provide the greatest social utility in terms of 
security and public availability: banking identity and video verification based on the 
electronic layer of the ID card.

Key words: remote identification, identity, securty, eIDAS

АНАЛИЗ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ  
НА „ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

НА ФИНАНСОВИ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ“
подполковник д-р Светозар Ботев

Командване за логистична поддръжка, s.botev@armf.bg

д-р Валя Симеонова
Командване за логистична поддръжка, valiasimeonova_sweet@abv.bg

Резюме: В доклада са представени същността и значението на провежданото 
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обучение за работа с  Информационна система за управление на финансови и 
материални ресурси и необходимостта от провежданите курсове. Управленски-
те информационни системи са неразделна част от всяка бизнес организация в 
наши дни. Информационна система за управление на финансови и материални 
ресурси представлява система за мониторинг, управление и контрол на логис-
тични и финансови процеси, извършвани в Българската Армия. 

Ключови думи: информационна система, мониторинг, обучение, управле-
ние и контрол

ANALYSIS OF THE TRAINING OF USERS  
OF THE „INFORMATION SYSTEM FOR FINANCIAL  

AND MATERIAL RESOURCES MANAGEMENT“
Lieutenant Colonel Svetozar Botev, PhD

Logistic Cosupport, Bulgaria, Sofia, s.botev@armf.bg
Valya Simeonova, PhD

Logistic Csupport, Bulgaria, Sofia, valiasimeonova_sweet@abv.bg
Abstract: The report presents the nature and importance of the Information System 

for Management of Financial and Material Resources and the need for the courses. 
Management information systems are an integral part of any business organization 
today. Information system for management of financial and material resources is a 
system for monitoring, management and control of logistical and financial processes 
carried out in the Bulgarian Army.

Keywords: information system, monitoring, training, management and control

НОВИ СПОСОБНОСТИ В КОДИФИКАЦИОННИЯ ИНСТРУМЕНТ
НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЛОГИСТИКА НА БА“

подполковник д-р Светозар Ботев
Командване за логистична поддръжка, s.botev@armf.bg

д-р Валя Симеонова
Командване за логистична поддръжка, valiasimeonova_sweet@abv.bg

Резюме: Основен елемент в системите за управление е кодификационният 
инструмент. Информационна система „Логистика на БА“ разработва специфи-
чен кодификационен инструмент, съчетаващ логистична и финансова информа-
ция с разнообразни възможности за търсене на номенклатури. 

Ключови думи: кодификационен инструмент, възможности, логистична 
система, различно търсене
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CODIFICATION TOOL FOR BULGARIAN ARMY 
FULL INTEGRATED LOGISTIC SYSTEM

Lieutenant Colonel Svetozar Botev, PhD
LogistiCommand support, Bulgaria, Sofia, s.botev@armf.bg

Valya Simeonova, PhD
Logistic Command support, Bulgaria, Sofia, valiasimeonova_sweet@abv.bg

Abstract: Fundamental in Enterprise resource planning ERP system is 
codification tool. The existing Bulgarian army military full integrated logistic system 
used codification tool with new capabilities. Every used item haves number in this 
codification tool with logistic and account detail. Automatically search in codification 
tool gives new capabilities for quick compare used in unit’s item and available in 
codification tool.

Keywords: codification tool, capabilities, account system, logistic system, search 
engine  

РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 
„ЛОГИСТИКА НА БА“ до 2021 г.
подполковник д-р Светозар Ботев

Командване за логистична поддръжка, s.botev@armf.bg

д-р Валя Симеонова
Командване за логистична поддръжка, valiasimeonova_sweet@abv.bg

Резюме: Въведени данни в Информационна система Логистика на БА за пе-
риода 2014 – 2021 година включително.

Ключови думи: въведени артикули, счетоводна система, логистична систе-
ма, Българска армия

START REAL DIGITAL TRANSRORM IN BULGARIAN ARMY 
MILITARY FULL INTEGRATED INTEROPERABILITY  

LOGISTIC SYSTEM
Lieutenant Colonel Svetozar Botev, PhD

Logistic Command support, Bulgaria, Sofia, s.botev@armf.bg

Valya Simeonova, PhD
Logistic Command support, Bulgaria, Sofia, valiasimeonova_sweet@abv.bg

Abstract: Bulgarian army military full integrated interoperability logistic system 
BILS gives management tool to analyzed on hand item in military units. Prepare data 
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base exchange with cooperate logistic and account records in one Enterprise resource 
planning ERP system. Compare imported record in period 2014 to 2021 year.

Keywords: Import item, account system, logistic system, Bulgarian army 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИИТЕ
НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
В ПЕРИОДА 1944 – 2001 – РЕТРОСПЕКЦИЯ

С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
полковник проф. д-р Емил Енев

Военна академия „Г. С. Раковски“, e.enev@rndc.bg
Резюме: В следвоенното развитие на българската армия условно се очерта-

ват три основни периода, които са обвързани с три основни световни събития 
– Краят на Втората световна война, Блоковото противопоставяне и създаването 
на двата военно-политически съюза (Варшавският договор и НАТО) и третият 
– краят на Студената война 1990 година. Тази периодизация съвпада с периоди-
те на развитие на Българската народна армия и Българската армия, като неин 
приемник след 1991 година. Съвсем естествено е развитието на структурите на 
Военната академия и нейните образователни способности да са изцяло свързани 
с развитието на въоръжените сили на страната.

Дали това е единствената причина и какво бъдеще ни очаква?
Ключови думи: образование, обществено развитие, строителство на въоръ-

жените сили, свързаност

PREREQUISITES FOR TRANSFORMATIONS 
OF THE MILITARY ACADEMY “G. S. RAKOVSKI “ 

IN THE PERIOD 1944 - 2001 - RETROSPECTION  
WITH A LOOK AT THE FUTURE

Colonel Prof. Emil Enev, PhD
Rakovski National Defence College, e.enev@rndc.bg

Abstract: In the period of post-war development of the Bulgarian army, there are 
three key periods that are outlined. They are tied to three large-scale world events - 
the end of World War II, the opposition of NATO and the Organization of Warsaw 
pact, such as military-political alliances, and the third - the end of the Cold War 1990. 
This periodization determines the periods of development of the Bulgarian National 
Army and the Bulgarian Army as its successor since 1991. It is quite natural for the 
development of the Structures of the Military Academy and its educational abilities 
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to be fully related to the development of the country’s armed forces. Is this the only 
reason why we expect us? 

Key words: education, public development, construction of armed forces, 
connectivity

ОБМЕН НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
В БОРБАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА

доцент д-р Мирослав Мирчев
Военна академия „Г. С. Раковски“, mirchevm1958@gmail.com

Резюме: Докладът разглежда въпроси, свързани с едно от най-важните на-
правления в борбата срещу тероризма – обменът на разузнавателна информация 
между правоохранителните и специалните служби. Анализиран е натрупани-
ят световен опит на САЩ, Руската федерация, ООН и ЕС за координиране на 
усилията за противодействие на терористичната заплаха. Отделено е място на 
ролята и задачите на разузнавателните и контраразузнавателните структури на 
САЩ и на Руската федерация за участието им в контратерористични операции, 
както на територията на техните страни, така и зад граница.

Ключови думи: тероризъм, Съвет за информационен обмен, Експертен ко-
митет на Съвета на Европа за борба с тероризма, „спецтероризъм“, Федерална 
служба за сигурност, Главно разузнавателно управление на ГЩ на ВС, ГРУ, Ре-
гионална антитерористични структура и Шанхайската организация за сигур-
ност

THE EXCHANGE OF INTELLICENCE INFORMATION  
IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM

Assoc. Prof. Miroslav Mirchev, PhD
Rakovski National Defence College, mirchevm1958@gmail.com

Abstract: The report has examined one of the most important areas in the fight 
against terrorism, related to the exchange of intelligence information between the low 
enforcement agenesis and the special services. The accumulated world experience by 
the USA, the Russian Federation, the UN and the EU in coordinating of their efforts to 
counteract the terrorist threat has been analyzed. The role and tasks of the intelligence 
and counterintelligence structures of the USA and the Russian Federation in counter-
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terrorist operations, both on the territory of their countries and abroad, have been 
given a place in that material. 

Kew words: Terrorism, Information Sharing Council, Committee of Experts on 
Terrorism, CODEXTER, “specterrorism”, Federal Security Service, the FSB, Main 
Intelligence Directorate of the General Staff of the Army Forces, the GRU, Anti-
Terrorist Centre, Regional Anti-Terrorist Structure and Shanghai Security Organization 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ НА ВОЕННАТА ЗАБЛУДА
В УКРАИНСКИЯ КОНФЛИКТ
полковник доц. д-р Калин Градев

Военна академия „Г. С. Раковски“, kgradev@abv.bg

майор гл. ас. д-р Кръстю Кръстев
НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, kikrastev@nvu.bg

Резюме: Целта на настоящия доклад е на базата на разработената теория за 
военната заблуда да се определят използваните способи и техники във военния 
конфликт на територията на Украйна. Методологията на изследване обхваща 
използване на методите на системния анализ, синтез, сравнение, изследване на 
опита, експертни мнения, анализи и изследвания на информационни материали 
от открити източници.

Ключови думи: военна заблуда, военен конфликт, Украйна

USE OF MILITARY DECEPTION TECHNIQUES 
IN THE UKRAINIAN CONFLICT

Colоnel Assoc. Prof. Kalin Gradev, PhD
Rakovski National Defence College, kgradev@abv.bg

Major Krastyu Krastev, PhD
Vasil Levski National Military University – Veliko Tarnovo, kikrastev@nvu.bg
Abstract: The purpose of this article is based on the developed theory of military 

deception to determine the methods and techniques used in the military conflict on 
the territory of Ukraine. The research methodology covers the use of the methods 
of systematic analysis, synthesis, and comparison, research of experienced expert’s 
opinions, analysis and research of information materials gathered from open sources.

Key words: military delusion, military conflict, Ukraine
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ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ, НЕОБХОДИМИ НА СИСТЕМАТА 
ЗА КОМАНДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ  

С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, ПРОИЗХОЖДАЩИ 
ОТ БЪДЕЩАТА ОПЕРАТИВНА СРЕДА

майор Кръстьо Парасков
Военна академия „Г. С. Раковски“, k.paraskov@rndc.bg

Резюме: Бъдещото развитие и оперативна съвместимост на системата за ко-
мандване и управление в интегрираната система за противовъздушна и проти-
воракетна отбрана на НАТО изисква генериране на бойни и технически опера-
тивни способности, които са необходими за справяне с предизвикателствата, 
произхождащи от бъдещата оперативна среда.

Ключови думи: Система за командване и управление, оперативна съвмести-
мост, оперативни способности, оперативна среда

OPERATIONAL CAPABILITIES REQUIRED BY THE COMMAND 
AND CONTROL SYSTEM TO DEAL WITH THE CHALLENGES 

ORIGINATING FROM THE FUTURE OPERATIONAL 
ENVIRONMENT

Major Krastyo Paraskov
Rakovski National Defence College, k.paraskov@rndc.bg

Abstract: The future development and interoperability of the command and control 
system of NATO’s integrated air and missile defense system requires the generation of 
the combat and technical operational capabilities needed to meet the challenges posed 
by the future operational environment.

Key words: Command and control system, interoperability, operational capabilities, 
operational environment

РУСКИТЕ ХИПЕРЗВУКОВИ ОРЪЖИЯ
доцент д-р Пламен Богданов

Университет по библиотекознание и информационни технологии,  
p.bogdanov@unibit.bg

Резюме: В доклада се анализират причините и основните направления за 
разработване на хиперзвукови оръжия в Русия. Изследвани са резултатите от 
тестовете, възможностите, приемането на въоръжение и очакваното развитие на 
различните видове хиперзвукови оръжия – с наземно, въздушно и морско бази-
ране, през второто и началото на третото десетилетие на XXI век.
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Ключови думи: Русия, хиперзвуково оръжие, хиперзвуков планер, хиперз-
вукова крилата ракета, балистична ракета, скорост, маневреност

RUSSIAN HYPERSONIC WEAPONS
Assoc. Prof. Plamen Bogdanov, PhD

University of Library Studies and Information Technologies, p.bogdanov@unibit.bg
Abstract: The paper analyzes the reasons and main directions for the development 

of hypersonic weapons in Russia. The results of the tests, capabilities, adoption of 
armaments and the expected development of the different types of hypersonic weapons 
- ground, air and sea based, during the second and the beginning of the third decade of 
the 21st century have been studied.

Key words: Russia, hypersonic weapon, hypersonic glider, hypersonic cruise 
missile, ballistic missile, speed, maneuverability

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО  
НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ В ОПЕРАЦИИ  

ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
подполковник Добромир Дамаков, докторант

Военна академия „Г. С. Раковски“, damakov@ abv.bg
Резюме: Целта на настоящия доклад е на базата на анализа на националния и 

чуждестранния опит и съществуващите литературни източници да се изследват 
условията, при които се използват разузнавателни формирования при бедствия 
и аварии, както и да се набележат насоки за подобряване на практическата им 
подготовка за участие в такива операции.

Ключови думи: бедствия, аварии, разузнавателни формирования, из-
ползване

FACTORS AFFECTING THE USE OF INTELLIGENCE 
FORMATIONS IN DISASTER AND ACCIDENT OPERATIONS

Lieutenant Colonel Dobromir Damakov, PhD Student
Rakovski National Defence College, damakov@ abv.bg

Abstract: The purpose of this article is to analyze the conditions under which 
intelligence agencies are used in disasters and accidents and to identify guidelines for 
improving their practical preparation for participation in such operations, based on the 
analysis of national and foreign experience and existing literature sources.  

Key words: disasters, accidents, reconnaissance units, use
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ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ
НА БЕДСТВАЩО НАСЕЛЕНИЕ

полковник доц. д-р Георги Георгиев
Военна академия „Г. С. Раковски“, georgi.georgiev@rndc.bg

Резюме: За територията на Република България са характерни почти всички 
познати природни бедствия, но е възможно и възникването на производствени 
аварии, съпроводени със спиране или сериозно нарушаване на производствения 
процес, с взривове, с пожари, със замърсяване на околната среда, разрушения, 
жертви или заплаха за сигурността на хора и имущество. Освен това катастро-
фите са често срещащи се явления.

За осигуряване на защитата на живота и здравето на населението и неговото 
имущество, за опазването на околната среда при бедствия, аварии и катастрофи 
в Република България се изпълняват дейности по евакуация и са създадени дър-
жавни и обществени органи и организации със съответните сили и възможности 
на бързо и ефективно реагиране и ограничаване на последствията.

Ключови думи: евакуация, бедствие, авария, катастрофа, процес на упра-
вление, защита при бедствие

ORGANIZATION AND CONDUCT OF THE EVACUATION 
OF DISASTER STRICKEN POPULATION

Colonel Assoc. Prof. Georgi Georgiev, PhD
Rakovski National Defence College, georgi.georgiev@rndc.bg

Abstract: Almost all types of natural disasters are characteristic for the territory 
of the Republic of Bulgaria, but it is also possible that industrial accidents occur, that 
cause serious disruptions of the production process, with explosions, fires, environment 
pollution, destruction, casualties and threats for the safety of both people and property. 
Apart from that catastrophes are also not uncommon.

In order to protect the lives and health of people and their property, to protect the 
environment in case of disasters, accidents and catastrophes in the Republic of Bulgaria, 
different activities related to the evacuation are performed. State and municipal bodies 
and organizations with the relevant capabilities are created in order to manage in a fast 
and effective way the reaction and consequence management.

Key words: evacuation, disasters, accidents, catastrophes, management process, 
disaster protection
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ДОКТРИНАЛНИ АСПЕКТИ  
НА ОСИГУРЯВАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА

доцент д-р Светослав Велев
Военна академия „Г. С. Раковски“, s.velev@ rndc.bg

Резюме: Докладът е посветен на развитието на схващанията и разбиранията 
за определена част от доктриналната база на Въоръжените сили, свързана с оси-
гуряването и поддръжката при провежданите от тях операции. „Доктринална 
база” е обобщаващо понятие. В изследването са използвани и коментирани и 
някои основни моменти от стратегически и концептуални документи, както и 
такива от по-ниско ниво и архивни издания. 

Ключови думи: доктрина, операция, осигуряване, поддръжка, развитие

DOCTRINAL ASPECTS OF COMBAT SUPPORT
Assoc. Prof. Svetoslav Velev, PhD

Rakovski National Defence College, s.velev@ rndc.bg
Abstract: The report is dedicated to the development of perceptions and 

understandings of a certain part of the doctrinal base of the Armed Forces, related 
to the provision and support of their operations. “Doctrinal basis” is a generalizing 
concept. The study also uses and comments on some key points from strategic and 
conceptual documents, as well as lower-level ones and archival publications.

Key words: doctrine, operation, provision, support, development

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА  
НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА ПОСТМОДЕРНИТЕ  

ТЕРОРИСТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
доцент д-р инж. Добрин Анастасов

Военна академия „Г. С. Раковски“, andreife17@hotmail.com
Резюме: Разгледани са основните характеристики на транснационалните 

терористични организации и са посочени подходите за използване на инстру-
ментариума на разузнавателния анализ за оценка на техния кадрови, идеен и 
организационен потенциал. Формулирани са възможностите за използване на 
класифицирана и от открити източници разузнавателна информация.

Ключови думи: разузнавателен анализ, транснационална терористични ор-
ганизации, бойни и логистични терористични клетки
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INTELLIGENCE ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION  
IN THE STRUCTURE AND FUNCTIONS OF POSTMODERN 

TERRORIST ORGANIZATIONS
Assoc. Prof. Dobrin Anastasov, PhD

Rakovski National Defence College, andreife17@hotmail.com
Abstract: Analyzed are the main characteristics of the transnational terrorist 

organizations and are formulated the means of using the craft of the intelligence 
analysis in estimating their member, ideological and organizational potential. 
Formulated are the possibilities to make the best use of classified and open-source 
intelligence information. 

Key words: intelligence analysis, transnational terrorist organizations, militant 
and logistic terroristic cells

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА 
НА ПЪТНАТА МРЕЖА ВЪВ ВОЕНЕН КОНФЛИКТ

подполковник гл. ас. д-р Данаил Петев
Военна академия „Г. С. Раковски“, d.petev@rndc.bg

Резюме: Докладът отразява моментните условия за организиране и изпълне-
ние на задачите по подготовка на пътната мрежа в хода на придвижване на вой-
ските във военен конфликт и осигуряване на оптимално устойчивото им движе-
ние. Разгледани са моментните способности, дейността и задачите, изпълнявани 
от инженерно-пътните формирования от Българската армия и са предложени 
направления за повишаване устойчивостта на пътната мрежа във военен кон-
фликт.

Ключови думи: пътната мрежа, подготовка на пътища, възстановяване на 
военни пътища, оптимално и устойчиво движение по пътната мрежа, повишава-
не устойчивостта на пътната мрежа във военен конфликт

DIRECTIONS FOR INCREASING SUSTAINABILITY  
OF ROAD NETWORK IN MILITARY CONFLICT

Lieutenant Colonel Ch. Assist. Danail Petev, PhD
Rakovski National Defence College, d.petev@rndc.bg

Abstract: This report presents the conditions for organizing and implementation of 
the tasks related to the preparation of road network in the course of the movement of 
troops in military conflict and providing their optimal movement. The report examines 
the momentary capabilities, activities and tasks performed by combat engineer units 
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of the Bulgarian army and are suggested directions for increasing the sustainability of 
the road network in military conflict.

Key words: road network, road preparation, restoration of military roads, optimal 
and sustainable movement on the road network, increasing the stability of the road 
network in military conflict

УСТОЙЧИВОСТ И НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ НА РАБОТАТА
НА ВЕДОМСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ БЕДСТВИЯ

главен асистент д-р Даниела Балева
Военна академия „Г. С. Раковски“, d.baleva@rndc.bg

Резюме: Устойчивостта и непрекъсваемостта на работния процес във ве-
домствата и организациите, особено на тези, които са пряко свързани със си-
гурността на обществото, е основна предпоставка за намаляване на жертвите и 
загубите при възникване на различни по вид и мащаб бедствия. В тази връзка 
в настоящия доклад са анализирани не само методите, които могат да повишат 
устойчивостта и непрекъсваемостта на работата при бедствия, но и основните 
фактори, които влияят върху тях.

Ключови думи: устойчивост, непрекъсваемост, бедствия

SUSTAINABILITY AND CONTINUITY OF THE WORK PROCESS
OF DEPARTMENTS AND ORGANIZATIONS IN CASE OF DISASTERS

Assist. Prof. Daniela Baleva, PhD
Rakovski National Defence College, d.baleva@rndc.bg

Abstract: Sustainability and continuity of the work process of departments and 
organizations, especially of those directly related to the safety of the society, is the 
main prerequisite for decreasing the number of victims and the losses in case of 
disasters of different nature and scale. In this relation the present report analyses not 
only the methods for increasing the sustainability and continuity of the work in time of 
disasters but also the main factors that influence them.

Key words: sustainability, continuity, disasters

БЕДСТВИЯ – МИГРАЦИЯ И БЕЖАНЦИ
главен асистент д-р Даниела Балева

Военна академия „Г. С. Раковски“, d.baleva@rndc.bg
Резюме: В доклада е представено влиянието на бедствията върху мигра-

ционните процеси в рамките на засегнатите държави и извън тях. Анализирани 
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са основните проблеми, свързани с тези процеси и факторите, които влияят вър-
ху техните мащаби.

Ключови думи: бедствия, мигранти, бежанци

DISASTERS – MIGRANTS AND REFUGEES
Assist. Prof. Daniela Baleva, PhD

Rakovski National Defence College, d.baleva@rndc.bg
Abstract: The report presents the influence of disasters on migration processes in 

the affected counties and beyond. The main problems concerning these processes and 
the factors that influence their scale are analyzed.

Key words: disasters, migrants, refugees

КОМУНИКАЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ
главен асистент д-р Даниела Дуганова

Военна академия „Г. С. Раковски“, d.duganova@rndc.bg
Резюме: В доклада е разгледана комуникацията, като едно от решаващите 

предизвикателства при природни и причинени от човека бедствия, и възмож-
ностите за надеждни и достъпни комуникационни и информационни системи, 
имащи ключово значение за устойчивостта на общността. Разкрити са и начи-
ните за получаване на информация от медиите и обществеността при бедствия.

Ключови думи: бедствия, комуникация, управление на информацията и ко-
муникацията

DISASTERS COMMUNICATION
Chief Assist. Prof. Daniela Duganova, PhD

Rakovski National Defence College, d.duganova@rndc.bg
Abstract: The report examines communication as one of the crucial challenges in 

case of natural and man-made disasters, as well as the opportunities for reliable and 
accessible communication and information systems that are a key to the sustainability 
of the community. The ways of obtaining information by the media and the public in 
case of disasters are also revealed. 

Key words: disasters, communication, information and communication 
management
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АДАПТИВНОСТ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИЯ ЦИКЪЛ
доцент д-р Елислав Иванов

Военна академия „Г. С. Раковски“, е.ivanov@rndc.com
Резюме: В актуалната среда за сигурност съвременните заплахи се разви-

ват с бързи и непредвидими темпове и направления. Те стават все по-сложни 
и злонамерени, като кибернетичните заплахи са с особена значимост. Целта на 
доклада е да предостави кратко въведение в непосредствените предизвикател-
ства и проблеми, пред които е изправено „разузнаването на киберзаплахите“, да 
разгледа ролята и мястото на разузнаването при откриване и идентифициране 
на тези заплахи и предоставянето на пътища и инструменти за тяхното противо-
действие. Въз основа на преглед на етапите от разузнавателния цикъл и наложе-
ните промени в него, в резултат на кибернетичните заплахи, на преден план се 
извежда важността и значението за предоставяне на качествена разузнавателна 
информация в областта на кибернетичните заплахи, кибернетичните атаки и 
кибертероризма като цяло.

Ключови думи: разузнаване, разузнавателен цикъл, етапи, риск, заплаха, 
киберзаплахи

ADAPTABILITY OF THE INTELLIGENCE CYCLE
Assoc. Prof. Elislav Ivanov, PhD

Rakovski National Defence College, е.ivanov@rndc.com
Abstract: In today’s security environment, today’s threats are evolving at a 

rapid and unpredictable pace and direction. They are becoming more complex and 
malicious, with cyber threats of particular importance. The purpose of the report 
is to provide a brief introduction to the immediate challenges and problems facing 
“cyber threat intelligence”, to examine the role and place of intelligence in detecting 
and identifying these threats and to provide ways and tools to counter them. Based 
on an overview of the stages of the intelligence cycle and the changes imposed in it 
as a result of cyber threats, it highlights the importance and significance of providing 
quality intelligence in the field of cyber threats, cyber attacks and cyber terrorism 
in general. 

Key words: intelligence, intelligence cycle, stages, risk, threat, cyber threats
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ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В АВИАЦИЯТА –  
ОТ ПЪРВИЯ ПОЛЕТ ДО ДНЕС

доктор Маргарита Куманова
Военна академия „Г. С. Раковски“, m.kumanova@rndc.bg

Резюме: Настоящият доклад представя появата и развитието на идеята за 
човешкия фактор в авиацията и проследява еволюцията му във времето – от 
понятие в управлението на риска и безопасността до мета-наука, изучаваща от-
ношението на човешкия елемент в жизнения цикъл на всяка система.

Ключови думи: авиация, човешки фактор, исторически преглед

HUMAN FACTORS IN AVIATION –  
SINCE THE FIRST FLY TILL TODAY

Margarita Kumanova, PhD
Rakovski National Defence College, m.kumanova@rndc.bg

Abstract: The paper presents the appearance and development of the idea of the 
human factors in aviation and traces their evolution over the time – from a concept 
in risk and safety management to a meta-science that studies the relationship among 
human and system elements in the life cycle of any system.

Key words: human factor, aviation, historical overview

ОТБРАНИТЕЛНОТО ПЛАНИРАНЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ
И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
доктор Ганчо Душков

Военна академия „Г. С. Раковски“, g.dushkov@rndc.bg
Резюме: Анализирана е връзката на отбранителното планиране с развитие-

то на отбранителните способности. Направен е анализ на реализирането им до 
2020 г. и прогноза за тяхното развитие до 2032 г., в съответствие с констатира-
ните области от дефицит на способности на въоръжените сили. Разгледани са 
основните инвестиционни и проекти за модернизация до 2020 г. и предстоящите 
такива, реализацията на които ще допринесе за развитие на нови способности 
до 2032 година.

Ключови думи: отбранително планиране, минимални изисквания към спо-
собностите, дефицит от способности, балансирани отбранителни способности
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DEFENSE PLANNING TO MAINTAIN AND DEVELOP 
THE ABILITY OF THE BULGARIAN ARMED FORCES

Gancho Dushkov, PhD
Rakovski National Defence College, g.dushkov@rndc.bg

Abstract: The connection of defense planning with the development of defense 
capabilities is analyzed. An analysis of their implementation by 2020 and a forecast for 
their development until 2032 has been made, in accordance with the identified areas 
of deficiency of aircraft capabilities. The main investment and modernization projects 
until 2020 and the forthcoming ones, the implementation of which will contribute to 
the development of new capabilities by 2032, are discussed.

Key words: defense planning, minimum capability requirements, capability 
shortages, balanced defense capabilities

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В КОНТЕКСТА
НА КОЛЕКТИВНАТА ОТБРАНА НА СТРАНАТА

майор Лъчезар Русеков
Военна академия „Г. С. Раковски“, l.p.rusekov@rndc.bg

Резюме: Въоръжените сили, са гарант за суверенитета, сигурността и не-
зависимостта на страната. В контекста на колективната отбрана българските 
въоръжени сили участват в съвместни и съюзни операции, като целта е да се 
реагира адекватно на пълния спектър от заплахи и въздействия от противосто-
ящи сили, посредством нанасяне на ефективно поражение, чрез съчетаване на 
възможностите на видовете въоръжени сили да влияят на факторите на съвре-
менната оперативната среда.

Ключови думи: въоръжени сили, Вашингтонски договор, съюзна съвмест-
на операция, национална съвместна операция, съвместни сили, информационни 
операции, стратегическо развръщане, използване на въоръжените сили

USE OF THE ARMED FORCES WITHININ THE CONTEXT  
OF THE COUNTRY‘S COLLECTIVE DEFENSE

Major Lachezar Rusekov
Rakovski National Defence College, l.p.rusekov@rndc.bg

Abstract: The armed forces are а guarant for country’s sovereignty, security and 
independence. Within the context of collective defense, Bulgarian Armed Forces 
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participate in joint and allied operations with the aim of responding adequately to the 
full spectrum of threats and impacts from opposing forces, by inflicting effective strike, 
by combining the capabilities of the armed forces to impact to operating environment 
factors.

Key words: Armed Forces, Washington Treaty, Allied Joint Operation, National 
Joint Operation, Joint Forces, information operations, strategic deployment, use of 
Armed Forces

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАДКОЦЕВНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ

НА ВИСОКОРИСКОВИ ОПЕРАЦИИ – СПЕЦИФИКИ
И ТАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Марин Григоров, докторант
Военна академия „Г. С. Раковски“, grigorov_marin@abv.bg

Резюме: В наши дни достиженията на научно-техническия прогрес заемат 
челни места в сферата на оръжейната индустрия. Появяват се и биват рекла-
мирани все по-нови и атрактивни системи оръжия, аксесоари и прибори. Все 
по-често новите поколения полицейски служители в специализираните такти-
чески звена се съсредоточават върху използването на автоматичните оръжия и 
карабините, а гладкоцевните оръжия се възприемат като анахронизъм. Считай-
ки ги за изживели своето време системи, много служители пренебрегват гладко-
цевните оръжия без да си дават сметка за неоспоримите им достойнства. 

Ключови думи: гладкоцевно оръжие, високорискови операции, тактически 
звена, помощни средства

USING OF SMOOTHBORE WEAPONS BY POLICE OFFICERS 
DURING HIGH-RISK OPERATIONS – SPECIFICS 

AND TACTICAL APPLICATION
Marin Grigorov, PhD Student

Rakovski National Defence College, grigorov_marin@abv.bg
Abstract: Nowadays, the achievements of scientific and technological progress 

occupy leading positions in the field of the firearms industry. New and attractive 
weapon systems, accessories and devices are appearing and being advertised. 
Increasingly, new generations of police officers in specialized tactical units are 
focusing on the use of automatic weapons and carbines, and smoothbore weapons are 
perceived as an anachronism. Considering them obsolete systems, many employees 
neglect smoothbore weapons without realizing their undeniable merits.
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Key words: smoothbore weapon, high-risk operations, tactical units, less-lethal 
weapons

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МОРСКИЯ „СПЕЦНАЗ“
НА РУСИЯ

капитан III ранг Георги Калинов
Военна академия „Г. С. Раковски“, g.k.kalinov@rndc.bg 

Резюме: За водата с право се смята, че предоставя едни от най-тежките усло-
вия за действие на командоси. За разлика от сухопътните, операциите във водна 
среда трябва да бъдат сериозно осигурени от уникални ССО и средства. Специ-
алните операции на море обикновено са много сложни и изискват много висока 
степен на оперативна готовност. Уменията на морските ССО на Русия са строго 
специфични, и без постоянни и реалистични тренировки и учения, се стига до 
отслабването им, което крие голям риск за хората и операциите. Проникването 
и действието по въздух, вода и суша на бойните плувци ги прави уникална и 
ценна бойна единица за флота на всяка държава. Руската Федерация притежава 
изключително голям брой такива формирования, както с нападателни, така и с 
отбранителни функции.

Ключови думи: водолази-разузнавачи, бойни плувци, Сили за специални 
операции, ПДСС, МРП, ВМФ, СПЕЦНАЗ, СССР, Русия

ORIGINE AND EVOLUTION  
OF RUSSIAN NAVAL “SPECNAZ”

Lieutenant-commander Georgi Kalinov
Rakovski National Defence College, g.k.kalinov@rndc.bg

Abstract: It is for sure that water is the most severe military environment for 
Special Forces. In comparison with the land operations, the waterborne operations 
must be ensured with unique SOF units and assets. The waterborne special operations 
are usually very complex and require high level of operational readiness. The Russian 
naval SOFs’ skills are quite specific, and lack of constant and realistic training end 
exercises could lead to reduce power, which could endanger the people and operations. 
Infiltration and operating in air, sea and land, make combat swimmers unique and 
valuable combat unit for each countries̀  NAVY. Russian Federation haves a large 
number of that kind of military detachments, which ensure offensive and defensive 
operations.

Key words: combat diver, combat swimmer, Special Operation Forces, PDSS, 
MRP, NAVY, SPECNAZ, USSR, Russia
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ФАКТОРИ, ВОДЕЩИ ДО ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НА ОПЕРАЦИИТЕ В ОТГОВОР НА КРИЗИ

главен асистент д-р инж. Данко Фаразов
Военна академия „Г. С. Раковски“, d.farazov@ rndc.bg

Резюме: Бурното развитие на компютърните технологиите и широката им 
комерсиализация и достъпност създават нова среда за информационните про-
цеси. Тези процеси постепенно обхващат широки категории потребители във 
всички сфери на приложение. За съжаление обаче това създава и един нов източ-
ник на заплахи. Това ново „бойно“ поле, макар и виртуално, има възможността 
да създава реални заплахи, които нанасят дори значително по-големи разруше-
ния и щети от използването на конвенционални военни средства.

Ключови думи: киберсигурност, киберотбрана, квантови компютри, НАТО, 
Европейски съюз

FACTORS LEADING TO TRANSFORMATION 
OF CRISIS RESPONSE OPERATIONS

Chief Assistant Danko Farazov, PhD
Rakovski National Defence College, d.farazov@ rndc.bg

Abstract: Rapid development of computer technology and its widespread 
commercialism and accessibility, they have created a new environment for information 
processes. These processes have gradually reached broad categories of users in all 
areas of application. Unfortunately, this has also created a new source of threats. This 
new “battlefield”, even virtually, has the potential to create real threats that cause even 
greater destruction and damage than conventional military means.

Key words: cyber security, cyber protection, quantum computers, NATO, EU

ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ – СЪЩНОСТ
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ

ПРЕД СИСТЕМАТА ЗА КОМАНДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
майор Кръстьо Парасков

Военна академия „Г. С. Раковски“, k.paraskov@rndc.bg
Резюме: Страните членки на НАТО трябва да могат да извършват военни 

действия, съгласувано помежду си, по напълно координиран и максимално 
интегриран начин. Това се нарича оперативна съвместимост, дефинирана като 
„способността на системите, силите и средствата да осигуряват обмен на услуги 
между системи, сили и средства и да използват обменяните услуги така, че това 
да им позволи да работят ефективно заедно“.
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Ключови думи: оперативна съвместимост, система за командване и упра-
вление

INTEROPERABILITY – NATURE AND CHALLENGES 
TO ACHIEVE BY THE COMMAND AND CONTROL SYSTEM

Major Krastyo Paraskov
Rakovski National Defence College, k.paraskov@rndc.bg

Abstract: NATO members must be able to carry out military action in a coherent 
manner in a fully coordinated and fully integrated way. This is called interoperability, 
defined as “the ability of systems, forces and means to exchange services between 
them and to use exchanged services so as to enable them to work effectively together”.

Key words: Interoperability, command and control system

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВОЕННИЯ КОРАБ
КАТО СЛОЖНА СИСТЕМА ОТ ЙЕРАРХИЧЕН ТИП

капитан III ранг Красимир Ангелов
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, angelov@nvna.eu

Резюме: В доклада са разгледани характерни особености на военните сис-
теми. Извършва се анализ на военния кораб, представен като система от военен 
характер. При декомпозиране на кораба се акцентира върху области от неговата 
функционалност, анализът на които би разкрил подсистеми, представляващи 
интерес при осъществяването на други, по-задълбочени изследвания, свързани 
с безопасната експлоатация на военните кораби.

Ключови думи: военен кораб, сложни системи, свойства и характерни осо-
бености, система за безопасност

OPPORTUNITIES FOR REPRESENTING THE NAVAL SHIP 
AS A COMPLEX SYSTEM OF HIERARCHY TYPE

Lieutenant-commander Krasimir Angelov
Nikola Vaptsarov Naval Academy, angelov@nvna.eu

Abstract: The report examines the characteristics of military systems. An 
analysis of the Naval ship as a system of a military nature is performed. The ship’s 
decomposition focuses on areas of its functionality, the analysis of which would reveal 
subsystems of interest in conducting other, more in-depth research related to safety 
operation of naval ships.

Key words: naval ship, complex systems, properties and characteristics, safety 
system
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ПОУКИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИТЕ И УЧЕНИЯТА
KATO НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ

НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ
подполковник д-р Пламен Петков

Военна академия „Г. С. Раковски“, papetkov@rndc.bg
Резюме: Този доклад разглежда трансформирането на военна организация в 

обучаваща се организация, за да отговори на изискванията на текущата опера-
тивна среда. Няма съмнение, че поуките/научените уроци допринасят за разра-
ботването на нови способности и подобряването на съществуващите. Те също 
така допринасят за обогатяване на знанията на въоръжените сили и а усъвър-
шенстване на доктриналната мисъл.

Ключови думи: способности, знание, поуки

LESSONS LEARNED FROM OPERATIONS  
AND TRAININGS LIKE AS NECESSARY KNOWLEDGE  

FOR IMPROVEMENT DEFENSE CAPABILITIES
Lieutenant Colonel Plamen Petkov, PhD

Rakovski National Defence College, papetkov@rndc.bg
Abstract: This report deliberates on transform to a learning organization in order 

to answer the demands of current operating environment. There is no doubt that lesson 
learned contribute to developing new capabilities and enhancing the existing ones. 
They also contribute to enriching Armed Forces’ knowledge and refining doctrinal 
thought.

Key words: Capability, knowledge, lesson learned

СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗУЗНАВАНЕ
НА РУСИЯ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

В УКРАИНСКИЯ КОНФЛИКТ
майор гл. ас. д-р Кръстю Кръстев

НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, kikrastev@nvu.bg
Резюме: Целта на настоящия доклад е, на базата на анализа на национални 

и чуждестранни публикации и съществуващите литературни източници, да се 
изследват съвременните технологии за разузнаване, използвани от въоръжените 
сили на Русия в конфликта с Украйна.

Ключови думи: технологии за разузнаване, военен конфликт, Русия,  
Украйна
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MODERN RUSSIAN INTELLIGENCE TECHNOLOGIES 
AND THEIR USE IN THE UKRAINIAN CONFLICT

Major Krastyu Krastev, PhD
Vasil Levski National Military University, kikrastev@nvu.bg

Abstract: The purpose of this report is to study modern intelligence technologies 
used by the Russian armed forces in the conflict in Ukraine, based on the analysis of 
national and foreign publications and existing literature.

Key words: intelligence technologies, military conflict, Russia, Ukraine

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ИНФОРМАЦИЯТА В ЩАБА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

майор ас. Мартин Христов
Военна академия „Г. С. Раковски“, m.hristov@rndc.bg

Резюме: Информацията е основен и най-важен ресурс за командването и 
щаба за изграждане на качествено управленско решение. Управлението на ин-
формацията е съвкупност от дейности, отговорност на щаба за доставяне на 
правилната информация, на правилното място в точното време. На базата на из-
градения модел на системата в щаба на Сухопътните войски е извършен анализ 
за разкриване на положителните и проблемните аспекти на прилагане на тези 
дейности.

Ключови думи: Сухопътни войски, статистически анализ, мрежов анализ, 
управление на информацията

ANALYSIS OF AN EXISTING INFORMATION MANAGEMENT 
SYSTEM AT THE LAND FORCES HEADQUARTERS

Major Assist. Prof. Martin Hristov 
Rakovski National Defence College, m.hristov@rndc.bg

Abstract: The information is the main and most important resource for the 
command and headquarters for quality decision-making. Information management is a 
set of activities, the responsibility of the headquarters, to deliver the right information 
to the right place at the right time. Based on the established model of the system at the 
headquarters of the Land Forces, an analysis was performed to reveal the positive and 
problematic aspects of implementation of these activities.

Key words: Land forces, statistical analysis, network analysis, information 
management
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THE INFLUENCE OF MILITARY EDUCATION  
ON THE FORMATION OF THE CADET'S PERSONALITY

 Telman Shahbazov
War College of the Armed Forces, Republic of Azerbaijan

Abstract: Military education plays a significant role in the formation of the cadet's 
personality. Military education means the process of systematic and purposeful 
pedagogical influence on the moral and physical development of a serviceman in 
preparation for the defense of the motherland. At the stage of modern development of 
the Armed Forces, it is envisaged to create appropriate conditions in military units and 
divisions that strengthen the motivation and professionalism of servicemen. 

Key words: military education, Armed Forces, cadets, rules of the day, pedagogical 
process
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Трансформация, 
превъоръжаване, способности

Transformation, rearmament,  
capabilities

ОБРАЗЪТ НА ТЕРОРИЗМА ПРЕЗ ХХΙ ВЕК
доцент д-р Мирослав Мирчев

Военна академия „Г. С. Раковски“, mirchevm1958@gmail.com
Резюме: В доклада е направен анализ за схващанията на едни от най-активно 

действащите терористични групировки, в лицето на „Ал Кайда“ и Ислямска 
държава, за водене на съпротива. На базата на натрупания през последните 20 
години опит е направен изводът, че самоубийствените атентати са се превър-
нали в тяхна „запазена марка“ и са оформили новият облик на терориста през 
ХХI век. Разгледани са доктриналните постановки за „джихада“ и „фард айн“ 
(индивидуалното задължение) в Корана и тяхното тълкуване с цел оправдание 
акта на самоубийство и създаване на културата на мъченичеството.

Ключови думи: „Ал Кайда“, Ислямска държава, Ислямски халифат, атента-
тор-самоубиец, джихад, шахида и фард айн

THE IMAGE OF TERRORISM IN THE XXI CENTURY
Assoc. Prof. Miroslav Mirchev, PhD

Rakovski National Defence College, mirchevm1958@gmail.com
Abstract: The report has analyzed the perceptions of some of the most active 

terrorist groups in the face of Al Qaeda and Islamic State for resistance. Based on the 
experience gained over the last 20 years, has been concluded that suicide bombings 
have become their “trademark” and have shaped the new image of the terrorist in the 
XXI century. The doctrinal statements of “jihad” and “fard ain” (individual obligation) 
in the Qur‘an and their interpretation in order to justify the act of suicide and the 
creation of a culture of martyrdom have been discussed.

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)
THEMATIC CIRCLE (PANEL)
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Key words: Al Qaeda, Islamic State, Islamic Caliphate, suicide bomber, jihad, 
martyrdom and fard ain

СПЕЦИАЛНИ СПОСОБИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА САЩ 
ЗА СЪБИРАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

доктор Антон Михайлов
anton_mihailov@abv.bg; a.mihaylov@rndc.bg

Резюме: Разузнавателната дейност на военното разузнаване на САЩ чрез 
специални разузнавателни способи се извършва съобразно регулация AR 381-10 
US Army Intelligence Activities от 2007 г., уреждаща отговорността, възможност-
ите и ограниченията при провеждане на специални мероприятия по събиране 
на информация от американски и неамерикански граждани, във и извън тери-
торията на САЩ. В доклада са разгледани основните оперативни способи като 
електронно наблюдение, прихващане на комуникацията със съгласие на стра-
на по нея, скрито наблюдение, секретно проникване и претърсване, проверка 
и изземане на кореспонденция, физическо наблюдение, неразкрито участие в 
организации. Изведени са забранени способи за добиване на разузнавателна ин-
формация и незаконосъобразно поведение при обработване на разузнавателни 
данни.

Ключови думи: разузнаване, САЩ, методи, разузнавателна информация, 
наблюдение, претърсване, проникване

SPECIAL METHODS IN THE US ARMED FORCES  
FOR COLLECTING INTELLIGENCE

Anton Mihaylov, PhD
anton_mihailov@abv.bg; a.mihaylov@rndc.bg

Abstract: The intelligence activities of the US military intelligence through special 
intelligence methods are carried out in accordance with the regulation AR 381-10 
US Army Intelligence Activities 2007, governing the responsibility, capabilities and 
limitations of special actions to collect information from American and non-American 
citizens, inside and outside the United States. The report discusses the main operational 
methods such as electronic surveillance, interception of communication with the 
consent of a party, covert surveillance, secret penetration and search, verification 
and seizure of correspondence, physical surveillance, undisclosed participation in 
organizations. Prohibited means of obtaining intelligence and illegal conduct in the 
processing of intelligence data have been introduced.

Key words: intelligence, USA, methods, surveillance, search, penetration
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ТРАКИЙСКИЯТ ПОХОД НА СЦИПИОНИТЕ
ПРЕЗ 190 г. Пр. Хр.

доктор Йордан Илиев
Научен център за история и археология на войната, jordan_iliev@hotmail.com

Резюме: В предлагания доклад са събрани, преведени на български език и 
анализирани наличните антични свидетелства за първия документиран поход 
на римски войски през тракийските земи. Обърнато е внимание на активното 
съдействие, което Филип V Македонски оказва на римляните, като то е обясне-
но със завзетите от Антиох III през предходните години тракийски владения на 
македонския цар. Разгледана е запазената информация за военни сблъсъци по 
време на похода и проблемите на неговата хронология.

Ключови думи: Древна Тракия, Рим, военни походи

THE THRACIAN MARCH OF THE SCIPIOS IN 190 B.C. 
Jordan Iliev, PhD 

Research Centre for History and Archaeology of War, jordan_iliev@hotmail.com
Abstract: In the proposed paper are collected, translated in Bulgarian and analyzed 

all of the available ancient sources about the first documented march of Roman troops 
through the Thracian lands. A special attention is paid to the support that Philip V 
of Macedon gave to the Romans; it is explained with the seized by Antiochus III in 
previous years Thracian possessions of the Macedonian king. The available information 
about military clashes through the march is considered and also the problems about its 
chronology.

Key words: Ancient Thrace, Rome, military campaigns

НОВОТО ЛИЦЕ НА РИСКА В ЕПОХАТА
НА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Валентин Мончев, докторант
Военна академия „Г. С. Раковски“, v.v.monchev@rndc.bg,

Резюме: Несъмнено глобалната пандемия от COVID-19 беше катализаторът, 
нужен за натискане спусъка на тоталната дигитализация. Беше необходимо ин-
дустриите бързо да преминат границата, която се страхуваха да пристъпят от 
години. Страхът от това преминаване е напълно оправдан – дигиталната тран-
сформация отвежда организациите в място, неподвластно на законите на физи-
ката, където пространството е относително и времето не е линейна величина. 
Това място, наречено в широкия си смисъл „киберпространство“, е колкото пло-
дотворно за разработката на нови продукти и услуги чрез внедряване на ин-
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струментариум от сферата на изкуствения интелект (AI), обработка на големи 
масиви от данни (big data), изчисления в облак (cloud computing) и т.н., толкова 
и опасно заради невидимите заплахи, които дебнат в него. Докладът разглежда 
основните рискове, пред които Индустрия 4.0 е изправена и някои методи за 
тяхното адекватно управление.

Ключови думи: големи масиви от данни, дигитална трансформация, изкуст-
вен интелект, информационна сигурност, ИТ инфраструктура, кибератака, ки-
берсигурност, облачни услуги, управление на риска

THE NEW FACE OF THE RISK IN THE DIGITAL 
TRANSFORMATION AGE
Valentin Monchev, PhD Student

Rakovski National Defense College, v.v.monchev@rndc.bg,
Abstract: Undoubtedly, the global COVID-19 pandemic was the trigger of the total 

digitalization. A border that all the industries were afraid of crossing since years, was 
necessary to be trespassed quite rapidly. The fear of crossing this border is completely 
understandable – digital transformation leads towards a place beyond the physics 
laws, a place where the understanding for space is relative and time is no longer a 
linear dimension. In its broad sense, this place is known under the name “cyberspace”. 
Cyberspace is at the same time extremely fruitful for development of new products 
and services with the help of the toolset in the field of Artificial Intelligence, Big Data, 
Cloud Computing, etc., but is also a dangerous place mainly because of the invisible 
threats it is surrounded with. This report reviews the main risks that Industry 4.0 is 
facing and some of the general methods for their adequate treatment. 

Key words: Artificial Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Cyberattack, 
Cybersecurity, Digital Transformation, Information Security, IT Infrastructure, Risk 
Management

ХАРАКТЕРЪТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИСТЕМА КАТО  
ФОКУС НА ДЕБАТИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

главен асистент д-р Христина Добрева
Военна академия „Г. С. Раковски“, h.dobreva@rndc.bg

Резюме: Фокусът на темата е международната система, представена като 
различни типове структура в зависимост от различните онтологии, т.е. пред-
положения на позитивисти и непозитивисти. Традиционно тези два лагера в 
теориите на международните отношения противопоставят т.нар. основна шко-
ла (реалисти, нео-реалисти, нео-либералисти, теория на игрите) на школата на 
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критиците (конструктивисти, пост-модернисти, школа на Грамши и Английска 
школа). В темата посочените школи са допълващи се модели, оформящи след-
ните структури: холистична, „алчни държави“, институционална, сгъстена, ис-
торическа, несигурна, както и структурите на съвпадащ стратегически избор и 
на международно общество.

Ключови думи: международна система, структура, позитивисти, непозити-
висти, теория на международните отношения

THE NATURE OF THE INTERNATIONAL SYSTEM AS A FOCUS  
OF THE DEBATES IN INTERNATIONAL RELATIONS 

Senior Assistant Hristina Dobreva, PhD
Rakovski National Defence College, h.dobreva@rndc.bg

Abstract: The focus of the paper is the International system, presented as different 
types of structure, depending on the different ontologies or starting points of positivists 
and non-positivists. Traditionally, these two camps in the theories of International 
relations oppose the so called mainstream (Realists, Neo-realists, Neo-liberalists, 
game theory) to its critics (Constructivists, Post-modernists, Gramscian school and 
English school). The mentioned theories are complementing models in the paper, 
forming the following structures: holistic, “greedy states,” institutional, “dense,” 
historical, insecure as well as a structure of coinciding strategic choices and a structure 
of international society.

Key words: International System, Structure, Positivists, Non-positivists, 
International Relations Theory

МИРНОВРЕМЕННИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА 1878 – 1912 Г.

подполковник гл. ас. д-р Калин Ранчев
Военна академия „Г. С. Раковски”, ranchev_kalin@abv.bg

Резюме: В доклада е разгледано мирновременното развитие на органите за 
управление на българската войска, на възстановената Третата българска дър-
жава в периода от 1878 до 1912 година. Разкрити са аспектите по изграждането 
на българската войска, нейните командни структури, както и законотворчест-
вото през разгледания период на историческо развитие на Третата българска 
държава.

Ключови думи: Военен отдел, Военно министерство, Търновска конститу-
ция, закон, Генерален щаб на българската армия
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PEACEFUL BODIES OF GOVERNANCE OF THE BULGARIAN 
ARMY 1878 – 1912

Lieutenant Colonel Chief Assist. Kalin Ranchev, PhD
Rakovski National Defence College, ranchev_kalin@abv.bg

Abstract: The report examines the peaceful development of the governing bodies 
of the Bulgarian army of the restored Third Bulgarian State in the period from 1878 to 
1912. The aspects of the construction of the Bulgarian army, its command structures, 
as well as the law-making during the considered period of historical development of 
the Third Bulgarian state are revealed.

Key words: Military Department, Ministry of War, Tarnovo Constitution, law, 
General Staff of the Bulgarian Army

ВЛИЯНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ ВЪРХУ ФУНКЦИОНИРАНЕТО
НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

доцент д-р Елислав Иванов
Военна академия „Г. С. Раковски”, е.ivanov@rndc.com

Резюме: Докладът разглежда влиянието на интернет мрежите и по-специал-
но на информационното пространство „Интернет на нещата“ върху дейността 
на стратегическото разузнаване от теоретико-концептуална гледна точка. В ос-
новната част са разгледани методологически и практически въпроси, свързани с 
влиянието и включването на интернет пространството в разузнавателния цикъл 
на разузнавателните агенции на стратегическо ниво. Прави се опит да се дока-
же, че бързото развитие на съвременните технологии и платформи в интернет 
пространството налага все по-близка взаимовръзка на разузнаването с тях.

Ключови думи: интернет на нещата, изкуствен интелект, 5G мрежи, 6G мре-
жи, Big Data, мета вселена, блокчейн

THE INFLUENCE OF THE INTERNET  
ON THE FUNCTIONING OF INTELLIGENCE NETWORKS

Assoc. Prof. Elislav Ivanov, PhD
Rakovski National Defence College, е.ivanov@rndc.com

Abstract: The report examines the impact of the Internet, and in particular the 
Internet of Things information space, on the activities of strategic intelligence from 
a theoretical and conceptual point of view. The main part deals with methodological 
and practical issues related to the influence and inclusion of the Internet space in the 
intelligence cycle of intelligence agencies at the strategic level. An attempt is being 
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made to prove that the rapid development of modern technologies and platforms in the 
Internet space requires an ever closer interconnection of intelligence with them. 

Key words: Internet of Things, artificial intelligence, 5G networks, 6G networks, 
Big Data, Meta universe, blockchain

ФУНКЦИОНАЛНАТА ХОМЕОСТАЗА КАТО ОСНОВЕН  
ПРИНЦИП НА УПРАВЛЕНИЕТО

доцент д-р инж. Максим Алашки
Резюме: Накратко е разгледан генезисът на т. нар. „функционална хомеоста-

за“, явяваща се основен принцип в управлението и свързаните с него съвремен-
ни теории. Посочена е и принципната разлика на понятия като „ръководство“, 
„командване“, „управление“ и др.

Ключови думи: хомеостаза, хетеростаза, ръководство, командване, управле-
ние, мениджмънт, ентропия, система

FUNCTIONAL HOMEOSTASIS AS A BASIC PRINCIPLE 
OF THE MANAGEMENT

Assoc. Prof. Maxim Alashki, PhD
Abstract: The genesis of the so-called “Functional homeostasis”, which is a basic 

principle in management and related modern theories. The fundamental difference 
between terms such as “leadership”, “command”, “management” and others is also 
indicated.

Key words: homeostasis, heterostasis, leadership, command, control, management, 
entropy, system

ОТ ТОТАЛНАТА ВОЙНА ДО СЪОБРАЖЕНИЯТА
ЗА СЪПЪТСТВАЩИТЕ ЗАГУБИ. ИСТОРИЧЕСКИ

АСПЕКТИ НА СЪВМЕСТНИЯ ТАРГЕТИНГ
майор асистент д-р Андон Андонов

Военна академия „Г. С. Раковски“, a.andonov@rndc.bg
Резюме: Изследвани са ключови фактори, формирали същността на съв-

местния таргетинг: технологични нововъведения, политически намерения, 
оперативна среда, доктринални разбирания, обществени и правни норми през 
призмата на изминалите военни конфликти. Докладът обхваща въздушни кам-
пании и операции в периода от началото на Първата световна война до края 
на Студената война, имащи водещо значение за развитието на таргетинга като 
организация и разбиране.
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Ключови думи: таргетинг, въздушна мощ, стратегически удар, високоточно 
оръжие

FROM TOTAL WAR TO COLLATERAL DAMAGE 
CONSIDERATIONS. HISTORICAL ASPECTS  

OF JOINT TARGETING
Major Assist. Prof. Andon Andonov, PhD

Rakovski National Defence College, a.andonov@rndc.bg
Abstract: Key factors influenced the joint targeting are studied: technological 

innovations, political intentions, operational environment, doctrine, social and legal 
norms, through past military conflicts perspective. The paper covers air campaigns 
during First World War and Cold War, having significant importance for the targeting 
organization and philosophy development. 

Key words: targeting, air power, strategic strike, precise munition, PGM

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ТЕРОРИЗМА, САЛАФИЗМА
И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ ЗА СПРАВЕДЛИВА ВОЙНА

Стоянка Петрова
Военна академия „Г. С. Раковски“, stoyanka_ petrova.amvr@abv.bg

Резюме: Докладът изследва взаимовръзките между тероризма, салафизма и 
съвременните теории за справедлива война. Обоснована е необходимостта от 
преосмисляне на основополагащата тема за религиозната идентичност. Засегнат 
е балансът между свобода и сигурност, който се размива все по-категорично в 
политически и социален аспект.

Ключови думи: тероризъм, салафизъм, джихадизъм, религиозна идентич-
ност, свещена война, сигурност

SOME ASPECTS OF TERRORISM, SALAFISM 
AND CONTEMPORARY THEORIES OF JUST WAR

Stoyanka Petrova
Rakovski National Defence College, stoyanka_ petrova.amvr@abv.bg

Abstract: The report examines the interconnections between terrorism, Salafism 
and modern theories of just war. The need to rethink the fundamental theme of 
religious identity has been emphasized. The balance between freedom and security, 
which is currently becoming more and more blurred in political and social terms, has 
been highlighted.

Key words: terrorism, Salafism, jihadism, religious identity, holy war, security
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ОТ ПРЕЦИЗНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛА 
ДО МРЕЖОВО-ЦЕНТРИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ.

ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЪВМЕСТНИЯ ТАРГЕТИНГ
майор ас. д-р Андон Андонов

Военна академия „Г. С. Раковски“, a.andonov@rndc.bg
Резюме: Съвременното разбиране за съвместния таргетинг се формира под 

влиянието на ключови фактори като политически насоки, характеристики на 
оперативната среда, доктринални схващания, развитие на технологиите, об-
ществени и правни норми. Докладът изследва важни аспекти от развитието на 
таргетинга след Студената война до наши дни, формиращи неговите подпроце-
си като концепция, организация и среда на протичане.

Ключови думи: ефект, таргетинг, въздушна мощ, високоточно оръжие, БЛА

FROM PRECISE ENGAGEMENT TO NETWORK CENTRIC 
OPERATIONS. HISTORICAL ASPECTS OF JOINT TARGETING

Major Assist. Prof. Andon Andonov, PhD
Rakovski National Defence College, a.andonov@rndc.bg

Abstract: The modern concept of joint targeting is based on key factors, such 
as political guidelines, operational environment, doctrinal views, technology 
development, social and legal norms. This paper studies significant aspects of targeting 
evolution from the Cold War to present days, shaping its sub-processes in conceptual, 
organizational and environmental perspective.

Key words: effect, targeting, air power, precise munition, PGM, UAV

ПИРАТСТВОТО НА МОРЕ ПРЕЗ XXI ВЕК – 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД МЕЖДУНАРОДНОТО  

КОРАБОПЛАВАНЕ
капитан III ранг Георги Калинов

Военна академия „Г. С. Раковски“, g.k.kalinov@rndc.bg
Резюме: В глобален аспект пиратството на море продължава да е заплаха 

за сигурността на морския транспорт. Това дава голямо отражение върху ико-
номиката и морския бизнес в световен мащаб. За борбата с него са ангажирани 
редица институции, като най-голяма тежест имат Военноморските сили, които 
са гарант за сигурността на море. Морската безопасност се гарантира и от при-
лагането на правилата на морското право. Пиратството в общи линии е казус, 
решаван от международното морско право. В проучването на проблема се прави 
анализ на профила на пиратите и тактиките, които използват.
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Съветът на НАТО гласува провеждане на многонационални военни опера-
ции в най-засегнатите райони, като бреговете на Сомалия, които се отразяват 
положително на корабоплаването. В отговор на предизвикателствата пред меж-
дународното търговско корабоплаване предстои доизграждането и модернизи-
рането на ВМС в световен мащаб като високоефективни и многофункционални 
бойни единици.

Ключови думи: пиратство, морска сигурност, морски тероризъм, корабопла-
ване, ООН, НАТО, Военноморски сили, Сили за специални операции, Сомалия

MARITIME PIRACY OF XXI CENTURY – CHALLENGE 
OF SEA NAVIGATION

Lieutenant-commander Georgi Kalinov
Rakovski National Defence College, g.k.kalinov@rndc.bg

Abstract: Worldwide maritime piracy continue to be threat for international 
maritime transport. This event has huge impact on economy and business at sea. 
Lots of organizations are involved to defeat piracy such as NAVY, which ensure the 
maritime security all around the world. The maritime security is protected by the 
maritime law and the piracy is a case for it. The pirates’ profile and tactics are analyzed 
in this publication.

North Atlantic Council decided to launch a multinational operation along the coast 
of Somalia to enforce the maritime security in the region. As a response to the piracy 
challenge, is necessary to modernize the worldwide NAVY capabilities to be more 
effective and multifunctional.

Key words: piracy, maritime security, maritime terrorism, sea navigation, UN, 
NATO, NAVY, Special Operation Forces, Somalia

ПОЛКОВНИК КОНСТАНТИН СТАНЧОВ И ТЪРЖЕСТВЕНОТО 
ОТКРИВАНЕ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ ПРЕЗ 1915 Г.

доцент д-р Стоян Николов
Военна академия „Г. С. Раковски“, s.nikolov@rndc.bg

Резюме: Константин Станчов е сред офицерите с несъмнен принос за разви-
тието на българската армия и нейната военнообразователна система, но оста-
нал в незаслужено забвение. Получил сериозно военно образование в София и 
Брюксел, той изпълнява и различни дипломатически и разузнавателни функции 
в страната и чужбина, като има честта да е началник на Военна академия при 
нейното тържествено откриване на 4 януари 1915 г.

Ключови думи: Военна академия, Константин Станчов, слово, 1915 г.
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COLONEL KONSTANTIN STANCHOV AND THE INAUGURATION 
OF THE MILITARY ACADEMY IN 1915

Assoc. Prof. Stoyan Nikolov, PhD
Rakovski National Defence College, s.nikolov@rndc.bg

Abstract: Konstantin Stanchov is one of the officers who undoubtedly contributed 
to the development of the Bulgarian army and its military education system, but 
remained in undeserved oblivion. Having received a serious military education in 
Sofia and Brussels, he also performed various diplomatic and intelligence functions at 
home and abroad and had the honor of being the head of the Military Academy at its 
inauguration on 4 January 1915.

Key words: Defence College, Konstantin Stanchov, speech, 1915

НАРАСТВАЩАТА РОЛЯ НА COIN OPS  
ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ КОНФЛИТКИ И УПОТРЕБАТА  

НА ЧАСТНИ ВОЕННИ КОМПАНИИ
доктор Христо Тутунаров

Университет по библиотекознание и информационни технологии, 
i.h.tutunarov@unibit.bg

Резюме: Обект на доклада е борбата с нерегулярни сили и нейното нараства-
не като значение и обхват. Предмет на доклада са операциите COIN и препо-
ръките за провеждането им. На следващо място се отбелязва и нарастващото 
влияние на частните военни компании като важен инструмент на операциите 
COIN. Целите са да се разгледат причините за нарастването на подобни опера-
ции и тяхната специфика. Задачите са да се извадят на преден план най-важните 
принципи при провеждане на подобни операции.

Ключови думи: COIN, нерегулярни сили, контрактори, частни военни ком-
пании

THE GROWING ROLE OF COIN OPS IN ARMED CONFLICT 
AND THE USE OF PRIVATE MILITARY COMPANIES

Hristo Tutunarov, PhD
University of Library Studies and Information Technologies, h.tutunarov@unibit.bg

Abstract: The subject of this report is the fight against irregular forces and its 
increase in importance and scope. The object of the report is the COIN operations 
and the recommendations for their implementation. Also the growing role of 
private military companies as an important tool of COIN operations. The aim is 
to consider the reasons for the increase of such operations and their specifics. The 
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tasks are to bring to the fore the most important principles in conducting such 
operations. 

Key words: COIN Ops, counter-insurgency, irregular forces, contractors, private 
military company

ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА УКРАЙНА
И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ВЪЗДУШНО

И КОСМИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ
капитан Иван Вълчев

Военна академия „Г. С. Раковски“, ivan.valchev88@gmail.com
Резюме: Анализ на техническите платформи и способности за водене на въз-

душно и космическо наблюдение на въоръжение в Република Украйна и в Руска-
та федерация. Таблично е представена информация за производител, страна на 
произход, година на въвеждане в експлоатация и брой системи на въоръжение, 
както и справка за използването им в операции на руските и украинските въоръ-
жени сили.

Ключови думи: въздушно наблюдение, безпилотни летателни апарати 
(БЛА), безпилотни летателни системи (БЛС), Русия, Украйна

RUSSIAN AND UKRAINIAN CAPABILITIES FOR AIR 
AND SPACE SURVEILLANCE

Captain Ivan Valchev
Rakovski National Defence College, ivan.valchev88@gmail.com

Abstract: Analysis of the technical platforms and capabilities for conducting air and 
space surveillance used in the Republic of Ukraine and the Russian Federation. Table 
presented information about the manufacturer, country of origin, year of introduction 
to the armed forces and the number of systems in service, as well as a reference to 
operations conducted by the Russian and Ukrainian armed forces.

Key words: air surveillance, unmanned aerial vehicle (UAV), Unmanned Aircraft 
Systems (UAS), Russia, Ukraine

„ЗАМРАЗЕНИТЕ КОНФЛИКТИ“ В ЮЖЕН КАВКАЗ
асистент Димитър Дринков, докторант

Военна академия „Г. С. Раковски“
Резюме: Докладът представя основните характеристики на ,,замразените 

конфликти“ в Южен Кавказ. Дългогодишните неуспешни опити за регулиране-
то им, дължащи се както на дълбоките исторически противоречия между някои 
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кавказки народи, така и на конкурентните отношения между Русия и Запада, ги 
извеждат като едно от основните предизвикателства пред сигурността в реги-
она.

Ключови думи: политика, сигурност, Южен Кавказ, ,,замразени конфликти“, 
регулиране

THE FROZEN CONFLICTS IN THE SOUTH CAUCASUS
Dimitar Drinkov, PhD Student

Rakovski National Defence College
Abstract: The report presents the main characteristics of the „frozen conflicts“ in the 

South Caucasus. Many years of unsuccessful attempts to regulate them, due to deep historical 
differences between some Caucasian peoples and to competitive relations between Russia 
and the West, present them as one of the main security challenges in the region.

Key words: politics, security, South Caucasus, „frozen conflicts“, regulation

ВОЙНАТА В УКРАЙНА И СИГУРНОСТТА КАТО ЦЕННОСТ  
В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО – МОДЕЛИ НА АКТИВНОСТ

доктор Пламен Петров
Военна Академия „Г. С. Раковски“, p.petrov2006@yahoo.com

Резюме: С използване на събитиен анализ са установява динамиката в раз-
бирането за сигурността от българското общество и политическото управление 
с формиране на собствени кризисни модели и матрица на трансформация на 
взаимодействието между българското гражданско общество и политическото 
управление на страната с цел по голяма сигурност.

Ключови думи: заплахи, сигурност, събитиен анализ, кризисни модели, вза-
имодействие, матрица на трансформация

THE WAR IN UKRAINE AND SECURITY AS A VALUE 
IN BULGARIAN SOCIETY – MODELS OF ACTIVITY

Plamen Petrov, PhD
Rakovski National Defence College, p.petrov2006@yahoo.com

Abstract: Using event analysis, the dynamics of understanding the security of 
the Bulgarian society and the political government with the formation of own crisis 
models and matrix of. transformation of the interaction between the Bulgarian civil 
society and the political governance of the country for the purpose of greater security

Key words: threats, security, event analysis, crisis models, interaction, 
transformation matrix
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ВЪЗПИРАНЕТО В СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ  
ОТНОШЕНИЯ

полковник доц. д-р Георги Георгиев
Военна академия „Г. С. Раковски”, georgi.georgiev@rndc.bg

Резюме: Геополитическата трансформация, преориентирането на много дър-
жави в търсене на своята оптимална система за сигурност, политическите и ико-
номическите промени в света са съпроводени със сериозни промени в средата 
на сигурност, която представлява сложна и динамична комбинация от взаимо-
отношения, договорености, но и конфронтации, и конфликти. Всичко това води 
до твърдението, че възпирането – базирано на една или друга концепция, като 
самостоятелна или съюзна стратегия, явно или прикрито – винаги е било и ще 
бъде цел на политиката за сигурност на държавите и нациите.

Ключови думи: възпиране, ядрено оръжие, дипломация, заплаха, терори-
зъм, оръжия за масово унищожение

RESTRAINT IN THE MODERN INTERNATIONAL RELATIONS
Colonel Assoc. Prof. Georgi Georgiev, PhD

Rakovski National Defence College, georgi.georgiev@rndc.bg
Abstract: The geopolitical transformation, reorientation of many countries in 

search for the optimal security system, the political and economic changes in the 
world are related to serious changes in the security system that presents a complex and 
dynamic combination not only of relations and arrangements, but also of confrontations 
and conflicts. All this leads to the statement that the restraint based on one or another 
concept, as an independent or ally strategy, in an open or concealed manner, has always 
been and will continue to be the goal of the security policy of the countries and the 
nations.

Key words: restraint, nuclear weapons, diplomacy, threats, terrorism, weapons of 
mass destruction

ФРЕНСКИ ЧУЖДЕСТРАЛЕН ЛЕГИОН
доктор Христо Тутунаров

Университет по библиотекознание и информационни технологии,  
h.tutunarov@unibit.bg

Резюме: Обект на доклада са наемническите армии. Предмет на доклада е 
Френският чуждестранен легион. Целта на доклада е да се проследят всички 
важни моменти от историята на Легиона. Задачите са да се разгледа неговата 
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история, кадрова политика, състав, способности и мисии, мотиви за присъеди-
няване и гледната точка на българите в Легиона. 

Ключови думи: френски чуждестранен легион, легионери, контрактори, на-
емници

FRENCH FOREIGN LEGION 
Hristo Tutunarov, PhD

University of Library Studies and Information Technologies,  
h.tutunarov@unibit.bg

Abstract: The subject of the report are mercenary armies. The object of the report 
is the French Foreign Legion. The purpose of the report is to trace all the important 
moments in the life of the Legion. The tasks are to examine its history, personnel 
policy, composition, abilities and missions, motives for joining and the point of view 
of the Bulgarians in the Legion.

Key words: French foreign legion, legionaries, contractors, mercenaries

ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ – СЪВРЕМЕННИ ЗАПЛАХИ
И ВЪЗМОЖНОСТИ

доктор Атанаска Тунтова
Висше училище по сигурност и икономика, office.tuntova@gmail.com

Резюме: Въздействието върху околната среда и изчерпването на природните 
ресурси са заплахи, а възможностите за използване на възобновяеми източници 
и въвеждане на „кръговата икономика“ са само част от аспектите на сигурност 
на бъдещето. Разгледани са основните видове екологични рискове вследствие 
антропогенното въздействие върху природата от човешката дейност. Време е да 
се намерят повече потенциални възможности за осигуряване на по-добро бъде-
ще за поколенията.

Ключови думи: околна среда, сигурност, икономика, екологични проблеми, 
екологична сигурност, „кръгова икономика“, изчерпване на природните ресурси

ENVIRONMENTAL SECURITY – PRESENT THREATS 
AND OPPORTUNITIES

Atanaska Tuntova, PhD
Higher school of security and economics, office.tuntova@gmail.com

Abstract: The impact on the environment and the depletion of natural resources 
are treats, while the opportunities to use the renewable sources and the introduction 
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of the “circular economy” are only part of the security aspects of the future. The main 
types of ecological risks due to the anthropogenic impact on nature of human activity 
are considered. It is time to find more potential opportunities to secure a better future 
for the generations.

Key words: environment, security, economy, environmental issues, environmental 
security, “circular economy”, depletion of natural resources

ХОДЪТ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И НЕГОВОТО  
ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ ОФИЦЕРСКИ КОРПУС,

СЕПТЕМВРИ 1939 – АВГУСТ 1944 Г.
асистент Боян Жеков

Военна академия „Г. С. Раковски“, b.zhekov@rndc.bg
Резюме: От септември 1939 г. до август 1944 г. Царство България остава 

настрана от фронтовете на Втората световна война. Независимо от това ходът 
на военните действия оказва влияние върху нагласите в българското общество 
като цяло и в частност върху настроенията сред представителите на офицер-
ския корпус. Взаимовръзката между развоя на сраженията и духа на българско-
то офицерство става особено силна след 1 март 1941 г., когато българската съдба 
се обвързва с каузата на Тристранния пакт.

Ключови думи: български офицерски корпус, Втора световна война, ход на 
военните действия

THE COURSE OF THE SECOND WORLD WAR  
AND ITS REPERCUSSIONS ON THE BULGARIAN  

OFFICER CORPS, SEPTEMBER 1939 – AUGUST 1944
Assist. Prof. Boyan Zhekov

Rakovski National Defence College, b.zhekov@rndc.bg
Abstract: Between September 1939 and August 1944  the Bulgarian Kingdom 

remained away from the fronts of the Second World War. Nevertheless, the course of 
the hostilities affected the spirit of the Bulgarian society as a whole and the frame of 
mind of the Bulgarian officer corps in particular. The interrelationship between the 
progress of the military actions and the spirit of the Bulgarian officers became even 
stronger after 1 March 1941 when the Bulgarian faith was bound with the cause of the 
Tripartite pact.

Key words: Bulgarian officer corps, Second World War, course of the hostilities
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САЩ И КИТАЙ НА БАЛКАНСКИЯ ТЕАТЪР:  
МЕЖДУ ТВЪРДАТА И МЕКАТА СИЛА

полковник Георги Гешев
Военна академия „Г. С. Раковски“, gsgeshev@gmail.com

Резюме: Докладът прави анализ на ресурсите на меката сила на САЩ и Ки-
тай на Балканите. Идентифицирани са специфичните инструменти, прилагани 
от тях в сферата на икономиката, на класическата и публичната дипломация. 
Оценена е ефективността на меката сила на двамата глобални актьори през при-
емането и резултатите от въздействията им в страните от региона. Направен е 
SWOT анализ на параметрите на меката им сила.

Ключови думи: мека сила, твърда сила, инструменти на меката сила, ресур-
си на меката сила

US AND CHINA IN THE BALKAN THEATRE BETWEEN  
HARD AND SOFT POWER

Colonel Georgi Geshev
Rakovski National Defence College, gsgeshev@gmail.com

Abstract: The report analyses the soft power resources of the US and China in the 
Balkans. It identifies the specific instruments they wield in the spheres of economics, 
classical and public diplomacy. It assesses the effectiveness of the soft power of the two 
global actors through reception and outcomes of their impacts in the countries of the 
region. SWOT - analysis of their soft power parameters is made.

Key words: soft power, hard power, instruments of soft power, soft power resources

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА
полковник доц. д-р Петко Димов

Военна академия „Г. С. Раковски“, p.dimov@rndc.bg
Abstract: Докладът предлага анализ на военните действия от първите дни на 

специализираната военна операция на Руските въоръжени сили в Украйна. Раз-
криват се особеностите и характеристиките на войната между тези две страни и 
се посочват новите тенденции в използването на оръжия и начинът за водене на 
бойни действия в съвременни условия.

Key words: военна операция, война, Украйна



66

CHARACTERISTICS OF MILITARY ACTION IN UKRAINE
Colonel Assos. Prof. Petko Dimov, PhD

Rakovski National Defence College, p.dimov@rndc.bg
Abstract: The report offers an analysis of preparing forces forming the groups, 

conducting operation and achieving goals in a joint military operation by Russian 
forces in Ukraine.

Key words: operation, warfare, Ukraine
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Социални, стопански, правни  
и хуманитарни науки

Social, economic, legal  
and humanitarian sciences
НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОТБРАНИТЕЛНАТА

ПРОМИШЛЕНОСТ НА СТРАНАТА
подполковник гл. ас. д-р Димо Гинев

Военна академия „Георги Стойков Раковски“, d.ginev@rndc.bg
Резюме: В доклада са разгледани основни теоретични постановки, касаещи 

военновременната готовност на икономиката на страната. Изведени са част от 
проблемите на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигур-
ност на доставките. Описани са основните предприятия, формиращи отбрани-
телната промишленост, които са систематизирани по направления на производ-
ство. Изведени са насоки и направления за подобряване на готовността им за 
работа във военно време.

Ключови думи: икономика на отбраната, готовност, военновременно произ-
водство, отбранителна индустрия, дейности, направления, подобряване

IMPROVING OF THE COUNTRY’S DEFENSE INDUSTRY 
GUIDELINES

Lieutenant Colonel Chief Assist. Prof. Dimo Ginev, PhD
Rakovski National Defence College, d.ginev@rndc.bg

Abstract: The report discusses the main theoretical statements concerning 
the wartime readiness of the country’s economy. Some of the problems of the 
Interdepartmental Council for Defence Industry and Security of Supply have been 

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)
THEMATIC CIRCLE (PANEL)
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presented. The main enterprises forming the defence industry are described, and they 
are systematized by areas of production. Guidelines and directions for improving their 
readiness for work in wartime are presented.

Key words: defence economics, readiness, wartime production, defence industry, 
activities, directions, improvement

ПРОЯВЛЕНИЕ НА НАЕМНИЯ ТРУД КАТО НЕСВОБОДЕН
главен асистент д-р Нина Ботева

Военна академия „Г. С. Раковски“, n.boteva@rndc.bg
Резюме: Авторски опит да се анализират някои от аспектите на наемния труд 

в проявлението му като несвободен. Описване на основни проблеми на кризата 
в съвременния наемен труд и общи насоки за усъвършенстване на мениджмънта 
на персонала по повод създаване на предпоставки за реализиране правото на 
човека на свободен труд.

Ключови думи: наемен труд, свободен труд, несвободен труд

MANIFESTATION OF HIRED LABOUR AS NON-FREE LABOUR
Chief Assistant Nina Boteva, PhD

Rakovski National Defence College, n.boteva@rndc.bg
Abstract: A resourceful attempt to analyze some aspects of hired labour in its 

manifestation as non-free labour. Description of the main problems of the crisis in 
the modern hired labour market and general guidelines for Personnel Management 
improvements in order to create preconditions for realisation of the right to free labour.

Key words: hired labour, free labour, non-free labour

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО „БЮДЖЕТ 2022“
главен асистент д-р Катя Пейчева

Военна академия „Г. С. Раковски“, k.peicheva@rndc.bg
Резюме: Държавният бюджет е едно ежегодно предизвикателство пред упра-

вляващите. Неговото съставяне, изпълнение и актуализиране е свързано с уси-
лията на много специалисти и ведомства. Като основен инструмент на фискална-
та политика той трябва да дава адекватен отговор на непрекъснато променящата 
се среда, да бъде гъвкав и приспособим, за да се постигат поставените цели пред 
икономическата политика на страната.

Ключови думи: държавен бюджет, фискална политика, криза, бюджет за от-
брана
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THE CHALLENGE “BUDGET 2022”
Chief Assistant, Katya Peycheva, PhD

Rakovski National Defence College, k.peicheva@rndc.bg
Abstract: The state budget is an annual challenge for the government. Its 

compilation, implementation and updating is associated with the efforts of many 
specialists and departments. As the main instrument of fiscal policy, it must provide 
an adequate response to the ever-changing environment, be flexible and adaptable in 
order to achieve the goals set for the economic policy of the country.

Key words: State budget, fiscal policy, crisis, defence budget

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИТАЙ
И РУСИЯ – КРИЗАТА В УКРАЙНА

Виктория Христова, v.g.hristova@rndc.bg
Илиан Вутов, i.v.vutov@rndc.bg
Военна академия „Г. С. Раковски“ 

Резюме: Изхождайки от актуалността на темата, продължаващите събития 
в Украйна и трансформацията в глобалния свят, засилват интереса към изслед-
ване на отношенията между Китай и Русия в икономически аспект. Интензив-
ните промени предразполагат към все повече съмнения за посоката, към която 
се движи света и това дали в действителност наблюдаваме съюз между КНР и 
Руската федерация. Целта на доклада е да определим каква е предпоставката 
за настоящото им сътрудничество и какви са основните перспективи в бъдеще.

Ключови думи: Русия, Китай, Украйна, криза, икономическо сътрудничество

ECONOMIC RELATIONS BETWEEN CHINA  
AND RUSSIA – THE CRISIS IN UKRAINE

Viktoriya Hristova, v.g.hristova@rndc.bg
Ilian Vutov, i.v.vutov@rndc.bg

Rakovski National Defence College 
Abstract: Starting from the topicality of the topic, the ongoing events in Ukraine 

and transformation in the global world, intensity the interest in the study of China-
Russia relation in economic aspect. The intense changes predispose to more and more 
doubts about the direction the world is moving towards and whether we are in fact 
observing an alliance between China – The Russian Federation. The purpose of this 
paper is to determine what the background to their current cooperation is and what the 
main prospects are for the future.

Key words: Russia, China, Ukraine, crisis, economic cooperation
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РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ 
В ГРАД ПЛЕВЕН КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ПОДОБРЯВАНЕ

НА ИКОНОМИКАТА НА РЕГИОНА
доцент д-р Галина Тодорова

ВВВУ „Георги Бенковски” гр. Д. Митрополия, galibs@abv.bg
Резюме: Военноисторическият туризъм е част от културния туризъм. Не-

говата роля е съществена за използването на всички възможности за разширя-
ване на хоризонта на познанието чрез съчетаването на отдих с опознаване на 
историята и културата на съответния регион. Целта на доклада е да изследва 
развитието на военно-историческия туризъм в град Плевен, като възможност за 
икономическо развитие на региона.

Ключови думи: икономика, туризъм, военно-исторически туризъм, иконо-
мически показатели

DEVELOPMENT OF MILITARY HISTORICAL TOURISM 
IN THE CITY OF PLEVEN AS AN ALTERNATIVE 

TO IMPROVING THE ECONOMY OF THE REGION
Assoc. Prof. Galina Todorova, PhD

Georgi Benkovski Bulgarian Air Force Academy, galibs@abv.bg
Abstract: Military history tourism is part of cultural tourism. Its role is essential 

for the use of all opportunities to expand the horizons of knowledge by combining 
recreation with learning about the history and culture of the region. The aim of the 
report is to study the development of military-historical tourism in the city of Pleven, 
as an opportunity for economic development of the region

Key words: economy, tourism, military-historical tourism, economic indicators

ТРЕВОЖНОСТ И РЕЗИЛЕНТНОСТ В КОНТЕКСТА  
НА COVID-19

Светлана Карастоянова, дипломант
Военна академия „Г. С. Раковски“, s.y.karastoyanova@rndc.bg

доцент д-р Румяна Карева
Военна академия „Г. С. Раковски“, r.kareva@rndc.bg

Резюме: Докладът представя резултатите от психологическо изследване на 
тревожността и резилентността в условията на COVID-19. Установени са статис-
тически значими отрицателни корелации между тревожността като състояние 
и като черта и резилентността, оценени чрез Въпросник на Чарлз Спилбъргър 
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за оценка на тревожността (STAI-Y), Скала за Его-резилентност (ER89) на Джак 
Блок и Адам Кремен и Кратка скала за резилентност (BRS) на Брус Смит и съ-
автори.

Ключови думи: тревожност, резилентност, COVID-19, психологическо из-
следване

ANXIЕTY AND RESILIENCE IN COVID-19 CONTEXT
Svetlana Karastoyanova, Graduate Student

Rakovski National Defence College, s.y.karastoyanova@rndc.bg
Assoc. Prof. Rumyana Kareva, PhD

Rakovski National Defence College, r.kareva@rndc.bg
Abstract: The report presents the results of a psychological research on anxiety 

and resilience in COVID-19 context. Statistically significant negative correlations 
were found between anxiety as a state and as a trait and resilience, assessed using 
Charles Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory (STAI-Y), Block & Kremen’s 
Ego-resiliency Scale (ER89) and Bruce Smith et al.’s The Brief Resilience Scale 
(BRS).

Key words: anxiety, resilience, COVID-19, psychological research

РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ 
ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

Стоянка Вашкова, докторант
Военна академия „Г. С. Раковски“, delizia@abv.bg

Резюме: Медиите изпълняват функцията по правдоподобен и обективен 
начин да отразяват случващите се събития. В глобалното общество електрон-
ните медии спомагат за по-бързото разпространение на новинарския поток и 
за поддържане на общественото мнение. Имиджът на дадена организация за-
виси от множество фактори. Особеното на имиджовото представяне е, че не 
е застинал артефакт, а непрекъснато променяща се динамична реалност, тъй 
като е разположено в неумолимия ход на времето и се очаква полагането на 
особено сериозни професионални грижи от пиармените за поддържането на 
положителен образ. Новите медии в глобалното село са подложени на предиз-
викателство, свързано с глобална интеграция на цялото информационно прос-
транство.

Ключови думи: нови медии, електронни медии, глобализация, имидж, PR, 
адженда-сетинг
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THE ROLE OF THE MEDIA FOR POPULARIZING LOCAL 
GOVERNMENT ACTIVITIES
Stoyanka Vashkova, PhD Student

Rakovski National Defence College, delizia@abv.bg
Abstract: The media perform the function of covering events in a credible and 

objective way. In a global society, electronic media is helping to spread the news 
faster and maintain public opinion. The image of an organization depends on many 
factors. The peculiarity of the image presentation is that it is not a frozen artifact, but 
an ever-changing dynamic reality, as it is located in the relentless course of time and 
is expected to take particularly serious professional care of publicists to maintain a 
positive image. The new media in the global village are facing a challenge related to 
the global integration of the entire information space. 

Key words: new media, electronic media, globalization, image, PR, agenda setting

ПРИНЦИПИ И ПРАКТИКИ НА ВРЪЗКИТЕ 
С ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Иво Пенев, докторант
Военна академия „Г. С. Раковски“, ivo_ peneff@abv.bg

Резюме: София е единственият български град, който е част от изследва-
нията на института за електронно управление. Наскоро интернет страницата 
на Столична община www.sofia.bg, получи и отличие за цялостно представяне 
на платформа, подчинена на принципите за добро управление. Грамотата беше 
присъдена на база световния индекс за електронно управление за оценка на об-
щинските интернет страници в България. Новите начини за общуване в съчета-
ние с традиционните практики за работа, моделират система от взаимовръзки 
в един напълно завършен процес на комуникации: община – медии – граждани 
– община.

Ключови думи: община, комуникация, медии, публични комуникации, об-
щество

PRINCIPLES AND PRACTICES FOR PUBLIC COMMUNICATIONS 
OF CAPITAL MUNICIPALITY OF SOFIA

Ivo Penev, PhD Student
Rakovski National Defence College, ivo_ peneff@abv.bg

Abstract: Sofia is the only Bulgarian city that is part of the research of the Institute 
of Electronic Government. Recently, the website of Sofia Municipality www.sofia.bg 
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received an Award for overall presentation of a platform subject to the principles of good 
governance. The Award was given on the basis of the global e-government index for 
evaluation of municipal websites in Bulgaria. The new approaches of communication, 
combined with traditional work practices, make the model a system of relationships 
in a fully completed  process of communication: municipality - media - citizens - 
municipality.

Key words: municipality, communication, medias, PR, society

АСПЕКТИ НА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ
НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

доктор Вихра Димитрова
Военна академия „Г. С. Раковски“, v.d.dimitrova@rndc.bg

Резюме: В научния доклад се разглеждат някои от аспектите на дигиталната 
трансформация на висшето образование. Изследвани са ролята и значението на 
процеса, факторите, които въздействат върху дигитализацията на висшето об-
разование, предизвикателствата в глобален и национален план. 

Ключови думи: дигитализация, дигитална трансформация, висше образо-
вание, стратегия

ASPECTS OF THE DIGITAL TRANSFORMATION 
OF HIGHER EDUCATION

Vihra Dimitrova, PhD
Rakovski National Defence College, v.d.dimitrova@rndc.bg

Abstract: In the scientific report are reviewed some of the aspects of the digital 
transformation of higher education. The role and the importance of the process, the 
factors, influencing the digitalization of the higher education, the challenges at global 
and national level have been studied. 

Key words: digitalization, digital transformation, higher education, strategy

КРИОКОНСЕРВИРАНЕТО НА КРЪВНИ СЪСТАВКИ – СТЪПКА
В РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСФУЗИОННАТА СИСТЕМА

доктор Красимира Терзиева, полковник доц. д.м. Димо Димов,
професор д.м. Румен Попов

Военномедицинска академия – София, krasimirater@abv.bg
Резюме: Трансфузионната система е важна част от здравеопазването и кръв-

ните съставки са в основата на интензивното лечение. Криоконсервираните 
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кръвни продукти могат да бъдат ценен запас в случаи на недостиг – при военен 
и цивилен травматизъм, при бедствени ситуации, включително пандемии като 
COVID-19 и при пациенти с редки кръвни групи. Те се съхраняват на ниски 
температури продължително време и са ефективни и безопасни, колкото стан-
дартните кръвни съставки.

Ключови думи: криоконсервиране, криоконсервирани кръвни съставки, 
трансфузионна система, еритроцитен концентрат, тромбоцитен концентрат

CRYOPRESERVATION OF BLOOD COMPONENTS - A STEP 
IN THE DEVELOPMENT OF THE TRANSFUSION SYSTEM

Krasimira Terzieva, PhD, Colоnel Assoc. Prof. md Dimo Dimov, 
Professor md Rumen Popov

Military Medical Academy – Sofia, krasimirater@abv.bg
Abstract: The transfusion system is an important part of healthcare and blood 

components are at the core of intensive care. Cryopreserved blood products can 
be valuable reserves in case of shortages – military and civilian injuries, disasters 
including pandemics such as COVID-19 and for patients with rare blood types. They 
are stored at low temperatures for a long time and are as effective and safe as standard 
blood components.

Key words: cryopreservation, cryopreserved blood components, transfusion 
system, erythrocyte concentrate, platelet concentrate

РОЛЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ
ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА  

НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ
доктор Валя Симеонова 

Командване за логистична поддръжка
Резюме: В доклада са разгледани същността на комуникацията, отличи-

телните черти на професионалната военна комуникация и сътрудничеството 
между служителите в организацията. Комуникацията дава възможност чрез 
обмен на информация хората да координират своите действия, да проявяват 
своите взаимоотношения в професионална среда. Диалогът е най-добрият на-
чин за решаване на проблемите и достигне до общо разбирателство. 

Ключови думи: информация, комуникация, професионална военна комуни-
кация, сътрудничество
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THE ROLE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION TO INCREASE 
THE EFFICIENCY OF JOINT ACTIVITY

Valya Simeonova, PhD
Logistics Support Command

Abstract: The report examines the essence of communication, the distinctive 
features of professional military communication and cooperation between employees 
of the organization. Communication gives people the opportunity through the 
exchange of information to coordinate their actions, to show their relationships in 
a professional environment. Dialogue is the best way to solve problems and reach a 
common understanding.

Key words: information, communication, professional military communication, 
cooperation

ДИГИТАЛНА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА – ПРЕДПОСТАВКА  
ЗА ИНОВАЦИИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ,  

СВЪРЗАНА С ДАННИ, СЪБИРАНИ  
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

майор ас. Христин Митев
Военна академия „Г. С. Раковски“, h.mitev@rndc.bg

Резюме: Целта на настоящото изследване е да се анализира дигиталната 
дистанционна работа като предпоставка за въвеждане на иновации в човешките 
ресурси. За постигане на целта са изпълнени три задачи: представят се обобще-
ни характеристики на дигиталната дистанционна работа; направени са пред-
ложения за въвеждане на иновации, които трябва да се осъществят в някои от 
дейностите на човешките ресурси, за да се адаптират към новите условия; ана-
лизирани са някои основни рискове при дигиталната дистанционна работа и се 
правят предложения за преодоляването им.

Ключови думи: дигитална дистанционна работа, човешки ресурси, инова-
ции

DIGITAL REMOTE WORK – A PREREQUISITE FOR INNOVATION 
IN THE HUMAN RESOURCES ACTIVITY RELATED TO DATA 

COLLECTED WHEN APPLYING FOR A JOB
Major, Assist. Hristin Mitev

Rakovski National Defence College, h.mitev@rndc.bg
Abstract: The aim of the present study is to analyze digital telecommuting as a 
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prerequisite for the introduction of innovations in human resources. To achieve the goal, 
three tasks have been performed: generalized characteristics of the digital distance 
work are presented; proposals have been made for the introduction of innovations that 
must be carried out in some of the activities of human resources in order to adapt 
to the new conditions; some main risks in the digital remote work are analyzed and 
suggestions for overcoming them are made.

Keywords: Digital remote work, Human resources, Innovations

РАБОТОДАТЕЛСКИЯТ КОНТРОЛ В КОНТЕКСТА  
НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА, СЪОБРАЗЕН С ПРОЦЕСА  

ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
майор ас. Христин Митев

Военна академия „Г. С. Раковски“, h.mitev@rndc.bg
Резюме: Докладът анализира някои по-характерни тенденции, наложени в 

практиката на работодателите при осъществяване на контрол върху работния 
процес. Анализът се основава на актуалното трудово законодателство и прила-
гането на института за контрол в дигиталната среда, като засяга и проблеми, 
които поставят в полето на доктрината някои правни и морални въпроси, ка-
саещи границите на намеса в личния живот на работниците и служители. На 
базата на извършения анализ авторът прави някои изводи и обобщения относно 
необходимостта от преосмисляне и актуализация на уредбата и принципите на 
работодателския контрол в условията и чрез инструментите на дигитализация в 
трудовите правоотношения.

Ключови думи: вътрешен контрол, технически значения за контрол, непри-
косновеност на личния живот, ОРЗД

EMPLOYER CONTROL IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION, 
IN ACCORDANCE WITH THE PROCESS OF PERSONAL DATA 

PROTECTION
Major Assist. Hristin Mitev

Rakovski National Defence College, h.mitev@rndc.bg
Abstract: The report analyses some more characteristic tendencies imposed in the 

practice of the employers on performing control over the working process. The analysis 
is based on the actual Labour legislation and the application of the institute of control in 
digital surroundings, and affects also problems, which put on the field of doctrine some 
legal and moral issues, concerning the borders of intervention in the private life of 
workers and employees. On the basis of the performed analysis the author make some 
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conclusions and summaries concerning the necessity of re-thinking and actualization 
of the regulation and principles of employers control in the conditions and through the 
instruments of digitalization in the working legal relationships.

Key words: internal control, technical meanings for control, inviolability of the 
private life, GDPR

ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СЛУЖИТЕЛИ 
В СВЕТЛИНАТА НА СВЕТОВНА COVID ПАНДЕМИЯ

Асен Шарланджиев, докторант
Военна академия „Г. С. Раковски “, a.sharlandzhiev@gmail.com

Резюме: Специалните категории лични данни в контекста на европей-
ското законодателство са под специална и засилена закрила. В контекста на 
глобалното настъпване на КОВИД пандемията и неуморната решителност 
светът да се справи с нея, възниква въпросът информацията за ваксинацион-
ния статут на кандидатите за работа и служителите, може ли да бъде обект 
на събиране и обработка. Може ли обществения интерес за справяне със све-
товната пандемия да надделее ограниченията на европейската регулация. 
Събирането на информация за наличие или липса на ваксина от кандидати 
за работа или служители поставя огромни въпросителни относно баланса 
между защитата на субектите на данните и интересите на работодателя, а и 
обществото като цяло.

Ключови думи: GDPR, ОРЗД, лични данни, защита на данните, ваксинация 
на служители, ваксинационен статус, зелен сертификат

EMPLOYEES PERSONAL DATA PROTECTION IN THE LIGHT 
OF THE WORLD COVID PANDEMIC

Asen Sharlandzhiev, PhD Student
Rakovski National Defence College, a.sharlandzhiev@gmail.com

Abstract: The special category of personal data within the contests of European 
legislation is been under special and reinforced protection. In the context of the global 
spread of COVID pandemic and the tireless determination of the world to deal with it, 
the question arises as to whether information on the vaccination status of job candidates 
and employees can be collected and processed. Can the public interest in tackling 
the global pandemic overcome the limits established by the European regulation? 
Gathering information about the presence or absence of vaccine from job applicants or 
employees raises the serious questions about the balance between data protection and 
the interests of the employer and society. 
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Key words: GDPR, personal data, personal data protection, employees’ vaccination, 
vaccination status, green certificate 

РОЛЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКО-ВОЕННОТО  
СЪТРУДНИЧЕСТВО В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА  

НА СИГУРНОСТ
Димитър Янков, докторант

Военна академия „Г. С. Раковски“, d.yankov@rdnc.bg
Резюме: Развитието и прилагането на националните и съюзните способности 

за гражданско-военното сътрудничество се проектират в стабилност за средата 
на сигурност. Координацията и синхронизирането на усилията за промяната на 
условията в гражданската среда, подпомогнати от действия за намаляване на 
противоречията, свързва военните цели на многонационалните съвместни опе-
рации с политическите цели за стабилизиране на средата на сигурност.

Ключови думи: военна функция, среда на сигурност, гражданско-военно съ-
трудничество, гражданско-военно взаимодействие, кризисен мениджмънт

ROLE AND APPLICATION OF CIVIL-MILITARY COOPERATION 
IN THE MODERN SECURITY ENVIRONMENT

Dimitar Yankov, PhD Student
Rakovski National Defence College, d.yankov@rdnc.bg

Abstract: The development and implementation of national and allied capabilities for civil-
military cooperation are projected in stability for the security environment. Coordination and 
synchronization of efforts to change the conditions in the civilian environment, supported by 
action to reduce conflict, links the military objectives of multinational joint operations with 
the political objectives of stabilizing the security environment.

Key words: military function, security environment, civil-military cooperation, 
civil-military interaction, crisis management

РЕЛИГИОЗНИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ  
И МЛАДИТЕ МЮСЮЛМАНИ

асистент д-р Здравко Кънев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, zkunev@theo.uni-sofia.bg
Резюме: Статията е посветена на процесите, протичащи сред мюсюлманска-

та общност в България, както и на избора, който всеки от тях трябва да направи 
– да се върне към корените на своята вяра и да разреши основните истини на 
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своята религия, което е предпоставка за радикализация или поглед към новото 
време, което неминуемо ще отвори пътя към секуларизираната религиозност. 
Посочен е съответният елемент на религиозното образование в традицията на 
тяхната вяра, изповядвана от техните предци.

Ключови думи: ислям, коран, умма, ислямско образование, фундаментали-
зъм, реислямизация, радикализация

RELIGIOUS FUNDAMENTALISM AND YOUNG MUSLIMS
Zdravko Kanev, PhD

Sofia University “St. Kliment Ohridski”, zkunev@theo.uni-sofia.bg
Abstract: The article is dedicated to the processes taking place among the Muslim 

community in Bulgaria, as well as the choice that each of them must make - return 
to the roots of their faith and solve the fundamental truths of their religion, which is 
a prerequisite for radicalization or a look at the new time, which will inevitably open 
the way to secularized religiosity. The relevant element of religious education in the 
tradition of their faith, as professed by their ancestors, is indicated.

Key words: Islam, Quran, ummah, Islamic education, fundamentalism, re-
islamization, radicalization

РЕЛИГИОЗНИЯТ ТЕРОРИЗЪМ И ОТГОВОРЪТ  
НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – РЕЛИГИОЗНО  

ОБРАЗОВАНИЕ И СФОРМИРАНЕТО НА ДИАЛОГИЧЕН ЕЛИТ
асистент д-р Здравко Кънев

Софийски университет „Св. Климент Охридски, zkunev@theo.uni-sofia.bg
Резюме: Настоящата статия е посветена на проблемите свързани с религиоз-

ния тероризъм и проблемите, пред която е изправена мюсюлманската общност 
в страната. Посочен е отговорът на това предизвикателство – религиозното об-
разование и сформирането на диалогичен духовен елит.

Ключови думи: ислям, ислямско образование, мюсюлмани, духовен елит, 
тероризъм, уахабизъм, салафизъм

RELIGIOUS TERRORISM AND THE RESPONSE OF MUSLIMS 
IN BULGARIA – RELIGIOUS EDUCATION AND THE FORMATION 

OF A DIALOGUE ELITE
Zdravko Kanev, PhD

Sofia University “St. Kliment Ohridski”,  zkunev@theo.uni-sofia.bg
Abstract: This article is dedicated to the problems related to religious terrorism 
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and the problems before the establishment of the Muslim community in the country. 
The answer to this requirement is indicated - religious education and the formation of 
dialogue spiritual elite.

Key words: Islam, Islamic education, Muslims, spiritual elite, terrorism, 
Wahhabism, Salafism

ФОКУСЪТ В УПРАВЛЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА РИСКА
адвокат Валери Иванов

Софийска адвокатска колегия, jogode@abv.bg
Резюме: Необходимостта от управление на риска предполага ползването на 

удобни и лесно приложими инструменти при отчитане комплексната сложност 
на решенията в несигурността на съвременния свят. В същото време това изис-
ква изграждане на подходящите способности и умения за адекватна промяна за 
съответно възприемане на откритите възможности за изпълнение на поставе-
ните цели. Разработването на един такъв инструмент е предмет на настоящия 
доклад.

Ключови думи: оценка, управление, риск, инструмент, мениджмънт

FOCUS IN MANAGEMENT AND RISK ASSESSMENT
Valeri Ivanov, Attorney of law

Sofia Bar Association, jogode@abv.bg
Abstract: The need to govern risk presupposes the use of convenient and easy to 

use instruments when taking into account the complexity of decisions in the context 
of the insecurity of today’s world. At the same time, this requires the development 
of the appropriate capabilities and skills for adequate change in order to perceive the 
open possibilities for the achievement of stated goals. The development of such an 
instrument is the subject of this report.

Key words: governance, assessment, tool, risk, management
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 Природни и технически науки, 
математика и информатика

Natural and technical sciences, 
mathematics and informatics

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ  

ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
полковник д-р Ивайло Игнатов

Военна академия „Г. С. Раковски“, i.ignatov@rndc.bg 
Резюме: Статията има за цел да опише основните елементи на интегрирана 

web-базирана информационна система за управление на процесите и дейности-
те във Военна академия „Г. С. Раковски“,  изградена на базата на един акаунт за 
достъп до всички услуги (достъп с еднократно влизане). Предложеният вариант 
на информационна система е разработен на базата на проучването на информа-
ционни източници, изследване на процесите, дейностите и информационните 
потоци в академичните и административните звена на Военна академия „Г. С. 
Раковски“ и практически разработки на автора.

Ключови думи: интегрирана информационна система, висше учебно заведе-
ние, еднократно влизане

INTEGRATED PROCESS AND ACTIVITY MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEM IN RAKOVSKI NATIONAL  

DEFENCE COLLEGE 
Colonel Ivaylo Ignatov, PhD

Rakovski National Defence College, i.ignatov@rndc.bg
Abstract: The article aims to describe the main elements of an integrated web-based 

information system for process management and activities at the Rakovski National 
Defence College, built on the basis of one account for access to all services (Single 

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)
THEMATIC CIRCLE (PANEL)
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Sign On, SSO). The proposed version of the information system has been developed on 
the basis of the study of information sources, research of the processes, activities and 
information flows in the academic and administrative units of the Rakovski National 
Defence College and practical works of the author.

Key words: Integrated information system, higher education institution, Single 
Sign On, SSO

МОДУЛ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ИНТЕГРИРАНАТА  
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
полковник д-р Ивайло Игнатов

Военна академия „Г. С. Раковски“, i.ignatov@rndc.bg
Резюме: Статията описва модула за самостоятелна регистрация на нови потреби-

тели в интегрираната информационна система на Военна академия „Г. С. Раковски“. 
Самостоятелната регистрация е необходима за създаване на акаунт и въвеждане на 
персонална информация, чрез които потребителите да получат достъп до определе-
ни услуги и ресурси. Функцията е предназначена основно за кандидат- студентите, 
но може да се ползва и от зачислените за участие в различни курсове специализанти.

Ключови думи: Самостоятелна регистрация, създаване на акаунт, Microsoft 
Azure AD

REGISTRATION MODULE IN THE INTEGRATED INFORMATION 
SYSTEM IN RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE

Colonel Ivaylo Ignatov, PhD
Rakovski National Defence College, i.ignatov@rndc.bg

Abstract: The article describes the module for self-registration of new users in 
the integrated information system of the Rakovski National Defence College. Self-
registration is required to create an account and enter personal information through 
which users can access certain services and resources. The function is intended mainly 
for candidate students, but can also be used by students enrolled in various courses.

Key words: Self-registration, account creation, Microsoft Azure AD

ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА  
СИГУРНОСТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Владислав Василев
vladislav_vasilev_bz@outlook.com

Резюме: Заплахите пред информационни системи на бизнес организации по-
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стоянно еволюират. Намирането на подходящо решение на тези заплахи е из-
ключително трудно поради много допълнителни фактори. В статията се обос-
новава необходимостта от вземане на решение от ръководния състав на бизнес 
организациите за инвестиции за осигуряване на информационна сигурност. 

Ключови думи: инвестиции в информационна сигурност, управление на 
риска, оценяване на риска, модели за инвестиции в информационна сигурност, 
добри практики, критерии за избор, защита на информационните активи, ин-
формационни активи, финансова рамка, начин за инвестиция

GOOD PRACTICES AND MODELS FOR INFORMATION SECURITY 
IN BUSINESS ORGANIZATIONS

Vladislav Vasilev
vladislav_vasilev_bz@outlook.com

Abstract: Threats to business organizations‘ information systems are constantly 
evolving. Finding an appropriate solution to these threats becomes extremely difficult 
due to many additional factors. This article concentrates on the need for a decision by 
the management of business investment organizations to ensure information security.  

Key words: investment in information security, risk management, risk evaluation, 
models for investment in information security, good practices, selection of criteria, 
protection of information assets, financial framework, ways to invest

ПРОБЛЕМИ В СИГУРНОСТТА НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА 
НА ОБУЧЕНИЕ

полковник доц. д-р Петко Димов
Военна академия „Г. С. Раковски“ 

Резюме: В настоящия документ са предоставени резултати от изследване 
на потенциалните заплахи за сигурността на дистанционна форма на обу-
чение и мерките за нейната защита. Използван е метод за търсене и анализ 
на литературни източници в академичните бази данни и специализирани 
интернет източници по отношение на рисковете за сигурността. Намерени-
те резултати са съпоставени с промяната на интересите на потребителите 
в интернет пространството по отношение на понятията „онлайн обучение“, 
„електронно обучение“  и „дистанционно обучение“, които са анализирани с 
инструмента Google Trends.  Дават се точни определения на посочените по-
нятия и разликите между тях. От анализа се вижда, че нашето общество не 
счита сигурността на дистанционното и електронното обучение за основен 
приоритет,  дори по време на кризата Covid-19. В документа се обсъждат и 
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методите за управление на достъпа до следващо поколение системи за дис-
танционно обучение.

Ключови думи: онлайн обучение; дистанционно обучение, сигурност,  за-
плаха, защита, електронно обучение

СЪВМЕСТЕН И АЛТЕРНАТИВЕН АНАЛИЗ – 
СПОСОБНОСТИ ЗА НАУЧЕН НАПРЕДЪК В СЪВРМЕНЕННАТА 

СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ

полковник доц. д-р Зарко Здравков, z.zdravkov@rndc.bg
главен асистент д-р Анелия Атипова, a.atipova@rndc.bg

Военна академия „Г. С. Раковски“  
Резюме: Представена е приложимостта на съвместния и алтернативния 

анализ в дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“. Подчертана е универ-
салната природа на аналитичните методи и проектния подход на Съвместния 
център за анализ и поуки от практиката на НАТО. Разгледани са три области 
на приложение – обучение, процес по извличане на поуки от практиката и науч-
но-изследователска дейност. 

Ключови думи: съвместен анализ, алтернативен анализ, идентифицирани 
уроци, поуки от практиката, JALLC, среда за сигурност, способности, проектен 
подход, НАТО, научно знание

JOINT AND ALTERNATIVE ANALYSIS – CAPABILITIES 
FOR SCIENTIFIC PROGRESS IN THE MODERN SECURITY 

ENVIRONMENT

Col. Assoc. Prof. Zarko Zdravkov, PhD, z.zdravkov@rndc.bg
Chief Assistant Anelia Atipova, PhD, a.atipova@rndc.bg

Rakovsky National Defence College
Abstract: The applicability of the Joint and the Alternative Analysis in the activity 

of the Defence College “G. S. Rakovsky” is presented. The universal nature of the 
analytical methods and the NATO Joint Analysis and Lessons Learned Center‘s Project 
Approachare is emphasized. Three areas of application are put under consideration - 
training, the process of learning from practice and research.

Key words: joint analysis, alternative analysis, lessons identified, lessons learned, 
JALLC, security environment, capabilities, project approach, NATO, scientific 
knowledge 
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МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗРЕЛОСТТА НА СПОСОБНОСТИТЕ 
ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ НА БАЗАТА НА БАЛАНСИРАНА КАРТА 

ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
професор д-р Венелин Георгиев

Нов български университет, vgeorgiev@nbu.lg
Резюме: Измерването на зрелостта на способностите за киберсигурност е ключов 

елемент от концепцията за изграждане и поддържане на сигурност в киберпростран-
ството. В доклада се представят резултатите от създаването на модел за оценяване на 
зрелостта на способностите за киберсигурност като съчетание от предимствата на 
балансираната карта от показатели за ефективност и бенчмарк модел. Разработеният 
модел има силата на теоретичната обоснованост и практическата приложимост. 

Ключови думи: киберсигурност, способности, ефективност, бенчмарк, зря-
лост, модел

CYBER SECURITY CAPABILITIES MATURITY MODEL BASED  
ON A BALANCED SCORECARD

Professor Venelin Georgiev, PhD 
New Bulgarian University, vgeorgiev@ nbu.bg

Abstract: Measuring the maturity of cybersecurity capabilities is a key element 
of the overall concept of building and maintaining security in cyberspace. The 
report presents the results of the creation of a model for assessing the maturity of 
cybersecurity capabilities as a combination of the advantages of the balanced scorecard 
and benchmark model. The developed model has the strength of theoretical validity 
and practical applicability.

Key words: cybersecurity, capabilities, efficiency, benchmark, maturity, model

USEFUL PRACTICES FOR FOR ENHANCING  
CYBERSECURITY THROUGH DETECTION  

OF “CRYPTO CURRENCY MINER” ATTACKS
Assoc. Prof. Veselina Aleksandrova, PhD, Anna Guncheva, PhD, 

Violeta Vasileva, PhD, Yavor Tsakov
G. S. Rakovski National Defence College, alexandv@yahoo.com,  

guncheva67@gmail.com, violeta.vasileva@artshare.pt, yavor007@gmail.com
Abstract: This paper analyzes the growing importance of cyber defence 
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information technologies and their implementation in interactive presentation 
systems, video conferencing systems, virtual libraries, virtual labs, serious games 
and movies, social media and others as part of e-learning environment, especially 
in the mode of “work from home” remote access imposed by the Covid-19 
pandemic. The authors propose useful practices for securing cyber defence against 
“Crypto Currency Miner” attacks and Bitcoin Miner Malware that might disturb 
the process of learning. 

Key words: E-Learning, BitCoin and Crypto Currency Miner Malware, 
Cybersecurity Practices for attack detection and analysis

ПРИЛАГАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД  
ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

доцент д-р Иван Христозов, ihristoz@rndc.bg
доцент д-р Веселина Александрова, v.gagamova@rndc.bg

майор Калинка Анастасова, k.d.anastasova@rndc.bg
Военна академия „Г. С. Раковски“ 

Резюме: Докладът разглежда възможностите за прилагане на архитектурния 
подход при изграждането на автоматизирана система за управление на човеш-
ките ресурси на Българската армия. За целта се използва „Концепция за прила-
гане на архитектурния подход в отбраната“.

Ключови думи: архитектура, архитектурен подход, човешки ресурси

APPLICATION OF THE ARCHITECTURAL APPROACH 
FOR DEVELOPING AN AUTOMATED HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT SYSTEM 

Assoc. Prof. Ivan Hristozov, PhD, ihristoz@rndc.bg
Assoc. Prof. Veselina Aleksandrova, Ph.D., v.gagamova@rndc.bg

Major Kalinka Anastasova, k.d.anastasova@rndc.bg
Rakovski National Defence College

Abstract: The report examines the possibilities for applying the architectural 
approach in building an automated human resources management system of the 
Bulgarian Army. For this purpose, a “Concept for the Application of the Architectural 
Approach in Defense” is used.

Key words: Architecture, Architectural Approach, Human Resources
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СИНТЕТИЧНА РЕАЛНОСТ: КАК DEEPFAKE МОЖЕ  
ДА ЗАСТРАШИ ПОЛИТИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ 

Константин Димитров
Национален военен университет „Васил Левски“,  

constantine.dimitrov1@gmail.com
Резюме: Изкуственият интелект промени живота ни, даде ни възможност 

да автоматизираме много неща, подобри здравното обслужване и ни доне-
се много нови начини за забавление със създаване на синтетична реалност. 
Един от тези начини за забавление освен за това може да се използва и като 
инструмент създаване на фалшиви новини, фалшиви изявления от политици 
и известни личности, като тази фалшива информация може да бъде използ-
вана за пропагандни цели и причиняване на политическа нестабилност в да-
ден регион.

Ключови думи: Artificial Intelligence, AI, GAN, Text-to-speech, Fake news, 
Deepfake, Deep voice, voice synthesis, image synthesis, motion transfer

SYNTHETIC REALITY: HOW DEEPFAKE CAN ENDANGER  
THE POLITICAL STABILITY

Konstantin Dimitrov
Vasil Levski National Military University, constantine.dimitrov1@gmail.com

Abstract: Artificial intelligence has changed our lives, enabled us to automate many 
things, improved healthcare, and brought us many new ways to have fun by creating a 
synthetic reality. One of these ways of entertainment can also be used as a tool to create 
fake news, false statements by politicians and celebrities, and this false information can 
be used for propaganda purposes and cause political instability in a region. 

Keywords: Artificial Intelligence, AI, GAN, Text-to-speech, Fake news, Deepfake, 
Deep voice, voice synthesis, image synthesis, motion transfer

КИБЕРАТАКА – ЕТАПИ, ВИДОВЕ, ТЕНДЕНЦИИ  
В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО

главен асистент д-р инж. Чавдар Костадинов
Военна академия „Г. С. Раковски“, ch.kostadinov@rndc.bg

Резюме: В статията са разгледани основните етапи при протичането на ки-
бератаките. Представени са най-разпространените видове киберпрестъпления и 
кибератаки и са разгледани тенденциите в борбата с тях. 
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Ключови думи: киберпространство, кибератака, противодействие на кибе-
ратаки

CYBERATTACK – STAGES, TYPES, TRENDS IN COUNTERACTION
Chief assistant Eng. Chavdar Kostadinov, PhD

Rakovski National Defence College, ch.kostadinov@rndc.bg
Abstract: The article discusses the main stages in the course of cyber attacks. The 

most common types of cybercrime and cyber attacks are presented and the trends in 
the fight against them are discussed. 

Key words: cyberspace, cyberattack, countering cyberattacks

АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА  
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ

подполковник Димитър Димитров, докторант
Военна академия „Г. С. Раковски“

Резюме: Изследването разглежда модел на система за киберзащита при про-
веждане на операция. Основно се разглеждат елементите от  ахитектурата на 
формирование, осигуряващи качества за киберзащита.

Ключови думи: киберзащита, киберсигурност, архитектура на система за 
киберзащита 

CYBERDEFENCE SYSTEM ARCHITECTURE OF A MILITARY 
UNIT CONDUCTING AN OPPERATION

Lietenant-colonel Dimitar Dimitrov, PhD Student
Rakovski National Defence College

Abstract: This study reviews an overview of cyberdefence system architecture of 
a military unit. The primary focus is on the elements in the original architecture of a 
unit who implements a cyberdefence quality.

Keywords: cyberdefence, cybersecurity, architecture of cyberdefence system

ВЪЗМОЖНОСТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД  
ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА

подполковник Димитър Димитров, докторант
Военна академия „Г. С. Раковски“

Резюме: Разработката разглежда прилагането на архитектурния подход в етапа 
на проектиране на система за киберзащита. Предимствата и недостатъците при из-
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ползването на архитектурния подход в проектирането на системи за киберзащита.
Ключови думи: cyberdefence, cybersecurity, architecture 

CYBERDEFENCE SYSTEM ARCHITECTURE OF A MILITARY 
UNIT CONDUCTING A OPPERATION

Lietenant-colonel Dimitar Dimitrov, PhD Student
Rakovski National Defence College

Abstract: This study reviews implementation architectural approach for building 
a cyberdefence system. Pros and cons of usage of architectural approach through a 
design stage of a cyberdefence systems.

Key words: cyberdefence, cybersecurity, architecture, design of cyberdefence systems

АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ
майор Ивайло Мараченски

Военна академия „Г. С. Раковски“
Резюме: Извършен е преглед и анализ на тенденциите във воденето на съвре-

менните операции, на базата на който бяха изведени основните характеристики 
и особености на военните операции. Разгледани са някои основни понятия, ка-
саещи киберпространството.

Ключови думи: операции, сигурност, способности, НАТО, киберпространство

ASPECTS OF MODERN OPERATIONS
Major Ivaylo Marachenski

Rakovski National Defence College
Abstract: An analysis and review of the trends in the conduct of modern operations 

has been performed, on the basis of which the main characteristics and features of 
military operations were derived. Some basic concepts concerning cyberspace are 
considered.

Key words: operations, security, capabilities, NATO, cyberspace

АСПЕКТИ НА МРЕЖОВО-ЦЕНТРИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ  
И СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В ТЯХ

майор Кристина Крумова
Военна академия „Г. С. Раковски“, k.krumova@rndc.bg

Резюме: Настоящият доклад разглежда основни аспекти на мрежово- цен-
тричните операции, придобиването на такива способности и функционалните 
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области, които ще бъдат засегнати. Очертават се основните направления за за-
щита на информацията, като за целта се  прилага таксономията за консултация, 
командване и контрол (С3) на НАТО.

Ключови думи: информационно превъзходство, мрежово-центрична война, 
мрежово-центрични операции, способности, услуги, таксономия, сигурност, 
информация, НАТО

ASPECTS OF NETWORK CENTRIC OPERATIONS  
AND THE SECURITY OF INFORMATION IN THEM

Major Kristina Krumova
Rakovski National Defence College, k.krumova@rndc.bg

Abstract: This report examines key aspects of Network Centric Operations, 
the acquisition of capabilities and functional areas that will be affected. The main 
directions about information protection are outlined, and for this purpose the taxonomy 
of Consultation, Command and Control (C3) is applied.

Key words: information superiority, Network Centric Warfare, Network Centric 
Operations, capability, services, taxonomy, security, information, NATO
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Филологически науки

Philological Sciences
ОТРАЖЕНИЕТО НА ЛИНГВИСТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ ВЪРХУ  
ТЕКСТОВЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР

професор д-р Лучия Антонова-Василева
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“  
при Българската академия на науките, lantonova@ibl.bas.bg

Резюме: Докладът разглежда примери на текстове от епохата на Българското 
възраждане, които показват общи особености с тези на фолклорните сбирки, 
публикувани и изследвани от Г. С. Раковски, както и неговите  възгледи за бъл-
гарския език и историята на българския народ.

Ключови думи: фолклор, диалектология, история на българския език

THE REFLECTION OF THE LINGUISTIC RESEARCH  
OF GEORGI STOYKOV RAKOVSKI ON TEXTS  

FROM BULGARIAN FOLKLORE
Professor Luchia Antonova-Vasileva, PhD

Institute for Bulgarian Language “Prof. Ljubomir Andreychin” at the Bulgarian 
Academy of Sciences, lantonova@ibl.bas.bg

Abstract: The report examines examples of texts from the Bulgarian Renaissance, 
which show common features with those of folklore collections published and 
researched by GS Rakovski, as well as his views on the Bulgarian language and the 
history of the Bulgarian people.

Key words: folklore, dialectology, history of the Bulgarian language

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)
THEMATIC CIRCLE (PANEL)
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БЪЛГАРСКА ВОЙНИШКА ЛЕКСИКА ОТ ВРЕМЕТО  
НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА: ОПИТ ЗА ДИАХРОННА  

РЕКОНСТРУКЦИЯ
професор д.ф.н. Димитър Веселинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, dvdimitrov@uni-sofia.bg
Резюме: Целта на изследването е да се реконструира специфичната бъл-

гарска войнишка лексика от времето на Първата световна война върху осно-
вата на литературни източници. Под термина „специфична войнишка лекси-
ка“ се разбира смесица от военна терминология, диалектна лексика и един 
особен войнишки ежедневен образен говор (за назоваване на противника, 
въоръжението, снарядите, болестите, смъртта, храната, оръжието и др.). Тъй 
като няма запазени специализирани лексикографски източници за този пе-
риод от българската история, се прилага методът на лингвистичната рекон-
струкция върху корпус от представителни за това време литературни произ-
ведения. 

Ключови думи: войнишка лексика, български език, емпрунтология, социо-
лект, диахронна реконструкция

BULGARIAN SOLDIERS’ VOCABULARY OF THE TIME  
OF WWI: AN ATTEMPT FOR DIACHRONIC RECONSTRUCTION

Professor Dimitar Vesselinov, DSc
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, dvdimitrov@uni-sofia.bg

Abstract: The aim of the present research is to reconstruct the specific Bulgarian 
soldiers‘ vocabulary of the time of WWI based on literature sources. The term „specific 
soldiers‘ vocabulary „ should be understood as a mixture of military terminology, 
dialect vocabulary and a special soldiers‘ daily figurative speech to call the enemy, 
the weaponry, the projectiles, the illnesses, death, the food, the personal weapons, 
etc. Since there are no special lexicographical sources about that period of Bulgarian 
history preserved, the method of linguistic reconstruction has been applied onto a 
body of literature works representative of that time. 

Key words: soldiers‘ vocabulary, Bulgarian language, empruntology, sociolect, 
diachronic reconstruction
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МНОГОЕЗИЧЕН ТЕМАТИЧЕН РЕЧНИК В ПОМОЩ  
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

доцент д-р Венера Матеева-Байчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, v_baycheva@slav.uni-sofia.bg  

главен асистент д-р Весела Шушлина
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, v_shushlina@slav.uni-sofia.bg

Катрин Костова, докторант
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, katrink@uni-sofia.bg

Резюме:  Докладът представя нов петезичен тематичен речник на българ-
ския, английския, немския, руския и чешкия език. Речникът представлява ак-
туално допълнение към системите за обучение по език на чужденци, изучава-
щи български език. Разгледана е структурата на речника, както и приложените 
допълнителни материали. Приложенията са свързани с конкретни употреби на 
думите, илюстрирани чрез текстове, български свободни и/или фразеологични 
словосъчетания. 

Ключови думи: тематичен речник, български език като чужд

MULTILINGUAL THEMATIC DICTIONARY IN SUPPORT  
OF BULGARIAN LANGUAGE TEACHING  

AS A FOREIGN LANGUAGE

Assoc. Prof. Venera Mateeva-Baycheva, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski“, v_baycheva@slav.uni-sofia.bg

Assist. Prof. Vesela Shushlina, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski“, v_shushlina@slav.uni-sofia.bg

Katrin Kostova, PhD student
Sofia University “St. Kliment Ohridski“, katrink@uni-sofia.bg

Abstract: The report presents a new multilingual thematic dictionary of Bulgarian, 
English, German, Russian and Czech. The dictionary is a current addition to the 
language training systems of foreigners studying Bulgarian language. The structure 
of the dictionary is considered, as well as the attached additional materials. The 
appendices are related to specific uses of the words, illustrated by texts, Bulgarian free 
and/or phraseological word combinations.

Key words: thematic dictionary, Bulgarian as a foreign language
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ДИЗАЙН НА УРОЧНАТА ЕДИНИЦА В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

доцент д-р Венера Матеева-Байчева, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, v_baycheva@slav.uni-sofia.bg  

Резюме: Докладът представя концепцията на автора за вътрешната органи-
зация на урочната единица в системите за  обучение по български език като 
чужд, наречена дизайн на урока. Поставя се акцент върху обучението онлайн, 
актуално в последните две години и очертаващо се като потенциална най-раз-
пространена форма на чуждоезиково обучение в бъдеще. Представени са основ-
ните елементи на урочната единица с оглед на нивото на обучение според ОЕРР 
и съобразно основните компоненти на езиковата компетентност, заложени в нея 
– четене, слушане, писане, разбиране, разгледани в подвидови дейности и мето-
дически модели. 

Ключови думи: приложна лингвистика, урок по чужд език, дизайн на урока 
по чужд език,  български език като чужд, четене, слушане, писане, разбиране 

HOW TO DESIGN A UNIT IN THE TEACHING  
OF BULGARIAN AS FOREIGN LANGUAGE

Assoc. Prof. Venera Mateeva-Baycheva, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski“, v_baycheva@slav.uni-sofia.bg 

Abstract: The report presents the author‘s concept of the internal organization 
of the  unit in the systems for teaching Bulgarian as a foreign language, called 
lesson design. Emphasis is placed on online learning, current in the last two years 
and emerging as the potential most common form of foreign language learning in 
the future. The main elements of the lesson unit are presented in view of the level of 
education according to OEER using the main components of language competence set 
in it - reading, listening, writing, comprehension, considered in subspecies activities 
and methodological models.

Key words: applied linguistics, foreign language lesson, design of a foreign language 
lesson, Bulgarian as foreign language, reading, listening, writing,  comprehension 

СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ЗАДАЧИ ПО  
СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

доцент д-р Валентина Георгиева
Военна академия „Г. С. Раковски”, v.georgieva@rndc.bg 

Резюме: Целта на доклада е да сподели опита, придобит в процеса на създа-
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ване на интерактивни задачи и упражнения по специализиран английски език 
за работа в хибридна учебна среда. Интерактивните задачи са предназначени 
за военни специалисти и специалисти по сигурността и са основният продукт 
на международен проект по програмата на ЕС „Еразъм+“. Дефинирани са поня-
тията „интерактивна задача/учене“, „хибридна учебна среда“ и „специализиран 
английски език“. Представени са особеностите на хибридния курс по специали-
зиран английски език HELPSec. Разгледани са основните проблеми и принципи, 
съпътстващи  разработването на интерактивни задачи, и са посочени някои ос-
новни типове. Очертани са нагласите на анкетирани военнослужещи към обу-
чението с помощта на технологии за дистанционно обучение като основа за ус-
пешното създаване на хибриден курс по специализиран военен английски език.

Ключови думи: интерактивна задача, специализиран английски език, хи-
бридна учебна среда/хибридно учене, HELPSec

DESIGNING INTERACTIVE ESP ACTIVITIES  
FOR MILITARY STUDENTS

Assoc. Prof. ValentinaGeorgieva, PhD
Rakovski National Defence College, v.georgieva@rndc.bg

Abstract: The purpose of the paper is to share the experience gained in the 
process of designing interactive activities and tasks in Specialized Military English 
for a hybrid learning environment. The interactive tasks are targeted at military and 
security specialists and are the main product of an international project under the EU’s 
Erasmus+ programme. Definitions of interactive activity/learning, hybrid classroom/
hybrid learning, and ESP are suggested. The main problems and principles related 
to the development of interactive activities are presented, and some basic types are 
explained. The attitudes towards online learning of surveyed servicemen are revealed 
as a basis for a successful design of a hybrid military ESP course.

Key words: interactive activity, ESP, hybrid classroom/hybrid learning, HELPSec

СИНТАКТИЧНАТА ФУНКЦИЯ „ОПРЕДЕЛЕНИЕ“
НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ В ТУРСКИЯ ЕЗИК

професор д-р Милена Йорданова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, m.yordanova@uni-sofia.bg
Резюме: Изследването се вписва в областта на съпоставителния синтаксис, 

като за целта е избран един аглутинативен език, какъвто е турският, и в един 
индоевропейски език, какъвто е българският. Това позволява да се проследят 
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проявите на прилагателното име като част на изречението в два неродствени 
езика през призмата на лингводидактологичната целесъобразност. Синтак-
тичната функция „определение“ на прилагателното име в съвременния турски 
език се разглежда в съпоставителен план с българския език, като се представят 
сходствата и разликите в употребата. Получените резултати за синтактичната 
употреба на турското прилагателно име във функцията на „определение“ са на-
сочени към оптимизиране на преподаването на турския синтаксис за българи.

Ключови думи: турски език, прилагателно име, съпоставителен синтаксис, 
синтактични функции, определение

THE SYNTACTIC FUNCTION OF ATTRIBUTE  
OF THE ADJECTIVE IN TURKISH LANGUAGE

Professor Milena Yordanova, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, m.yordanova@uni-sofia.bg

Abstract: The research is in the domain of comparative syntax. For its purposes 
an agglutinative language, such as Turkish, and an Indo-European language, such 
as Bulgarian, are chosen. This allows for tracing the manifestations of the adjective 
as part of the sentence in two genetically non-related languages through the prism 
of linguadidactic expediency. The syntactic function of attribute of the adjective in 
contemporary Turkish is viewed in comparison with Bulgarian by presenting the 
similarities and the differences in its use. The results gained about the syntactic use of 
the Turkish adjective in its function of attribute are aimed at optimizing the teaching 
of Turkish syntax to Bulgarians. 

Key words: Turkish language, adjective, comparative syntax, syntactic functions, 
attribute

АЛОГИЗМИТЕ В ПИСМЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ЧУЖДЕНЦИ, 
ИЗУЧАВАЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
главен асистент д-р Весела Шушлина

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, v_shushlina@slav.uni-sofia.bg
Резюме:  В доклада се изследва алогизмът като вид стилистична грешка в 

писмените текстове на чужденци, изучаващи български език. Посочва се същ-
ността на явлението, както и причините за неговата поява. Специално внимание 
се обръща на интерференцията между езиците като източник на алогични кон-
струкции в изследваните текстове.

Ключови думи: грешка, стилистична грешка , алогизъм, български език 
като чужд
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ALOGISMS IN THE WRITTEN TEXTS OF FOREIGNERS  
STUDYING BULGARIAN LANGUAGE

Assist. Prof. Vesela Shushlina, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski“, v_shushlina@slav.uni-sofia.bg

Abstract: The report presents alogism as a kind of stylistic error in the written 
texts of foreigners studying Bulgarian language. The essence of the phenomenon is 
indicated, as well as the reasons for its appearance. Special attention is paid to the 
interference between languages   as a source of illogical constructions

Key words: error, stylistic error, alogism, Bulgarian as a foreign language

ИНТЕРФЕРЕНТНИ ГРЕШКИ ПРИ УПОТРЕБА  
НА ИМЕНА – ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКАТА РЕЧ  

НА НОСИТЕЛИ НА РУСКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК 
Катрин Костова, докторант

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, katrin_kostova@abv.bg
Резюме: Настоящата работа разглежда проявите на явлението „интерферен-

ция“ в рамките на три близкородствени езика – чешки, руски и български, в кон-
текста на обучението по български език като чужд. Изследването се фокусира 
върху търсенето на устойчиви типове грешки при употребата на имена (същест-
вително, прилагателно и числително име).

Ключови думи: интерферентни грешки, български език като чужд, руски 
език, чешки език

THE INTERFERENCE ERRORS IN THE USAGE  
OF THE CATEGORY OF THE NAMES – BASED ON DATA 

OF THE BULGARIAN SPEECH FROM NATIVE SPEAKERS  
OF CZECH AND RUSSIAN LANGUAGE 

Katrin Kostova, PhD student 
Sofia University “St. Kliment Ohridski“, katrin_kostova@abv.bg

Abstract: The present paper examines the manifestations of the phenomenon of 
interference within three closely related languages   - Czech, Russian and Bulgarian, 
in the context of teaching Bulgarian as a foreign language. The research focuses on 
the search for persistent types of errors in the use of names (nouns, adjectives and 
numerals).

Key words: interference errors, Bulgarian as a foreign language, Russian language, 
Czech language
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РОЛЯТА НА СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 
ПРИ СЕМАНТИЗАЦИЯТА НА НОВА ЛЕКСИКА В ПРОЦЕСА  

НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СРЪБСКИ ЕЗИК
главен асистент д-р Вяра Найденова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, najvy@uni-plovdiv.bg
Резюме: Настоящата разработка с методическа насоченост разглежда систе-

ма за разкриването на значението на думи от чужд близкородствен език (сръб-
ски) чрез конфронтативния подход при представяне на инвентара от афикси в 
българския и сръбския език, с което се улеснява семантизацията и усвояването 
на новата лексика посредством словообразувателен анализ и синтез.

Ключови думи: семантизация, лексика, чуждоезиково обучение

THE ROLE OF WORD-FORMATION ANALYSIS AND SYNTHESIS  
IN THE SEMANTIZATION OF NEW VOCABULARY  

IN THE PROCESS OF TEACHING SERBIAN
Assist. Prof. Vyara Naydenova, Ph.D, najvy@uni-plovdiv.bg

Abstract: This methodologically-oriented paper focuses on a system for revealing 
the meaning of words from a foreign sister language (Serbian) through a confrontational 
approach in presenting the inventory of affixes in Bulgarian and Serbian, which 
facilitates the semantization and acquisition of new vocabulary through word-
formation analysis and synthesis.

Key words: semantization, vocabulary, foreign language learning
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ  
НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В УЧЕБНИКА  
ПО РУСКИ ЕЗИК „РУССКИЙ С СОБОЙ. А1+“

старши преподавател Диана Боримечкова
Военна академия „Г. С. Раковски“, d.borimechkova@rndc.bg

Резюме: В доклада е представен новият учебник по руски език „Русский с 
собой. Учебник по руски език за българи“ за ниво 0-А1+ по Общата европей-
ска езикова рамка, предназначен за възрастни учащи. Разглеждат се основните 
цели, задачи и принципи на организация на учебното съдържание, градивните 
компоненти на учебника и структурата на урочните единици. Обосновават се 
използваните от автора похвати за постигането на съзнателно, мотивирано и 
съобразено с националните особености на целевата група изучаване на руски 
език през призмата на комуникативния подход

Ключови думи: руски език, учебник, ниво А1, възрастни обучавани.
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ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE CONTENT 
 IN THE RUSSIAN LANGUAGE TEXTBOOK  

“RUSSIAN TO GO. LEVEL A1+”
Senior Lecturer Diana Borimechkova

Rakovski National Defence College, d.borimechkova@rndc.bg
Abstract: The paper presents the recently published textbook “Russian To Go. 

Russian for Bulgarians. A1+” written for and targeted at adult learners. Aims, goals 
and principles of the learning materials, main components of the textbook and unit 
structure are revealed. The paper presents the methods used by the author to achieve 
conscious and motivated language learning through the prism of the communicative 
approach, consistent with the national characteristics of the target group.

Key words: Russian Language, textbook, level A1, adult learners
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