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МИГРАЦИИ И ГЕОПОЛИТИКА 
В ГОДИНИТЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА: 
ИСТОРИЧЕСКИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРИЯ

Професор д-р Йордан Баев

Jordan Baev. MIGRATIONS AND GEOPOLITICS IN THE COLD  
WAR YEARS: THE HISTORICAL EXAMPLE OF BULGARIA

Abstract: The proposed paper discusses a few historical examples as Case Studies 
of the presence of foreign refugee and immigrant groups on Bulgarian territory in the 
Cold War era and the respective attitude and reactions of the Bulgarian authorities. The 
complex and contradictory issue of the impact and consequences of the military conflicts 
during the bipolar confrontation IR model was revealed on the base of newly available 
documentary collection from the Bulgarian state archives. The lessons learned from those 
historical examples could be useful in respect to the examination of the collective and 
individual behaviour of various refugee groups, and the adequate decision making and 
measures, undertaken both by the state and local authorities and by different public 
organizations and NGOs.

Key words: Refugees, Conflicts, Greek Civil War, Korean War, International Terror-
ism, Cold War

Темата за влиянието и послед-
ствията на военно-политичес- 
ките конфликти в условията 

на двуполюсния конфронтационен 
модел на международните отноше-
ния в епохата на Студената война 
като съществен фактор за създа-
ване на миграционни и емигрантски 
вълни досега е разглеждана предимно 
през призмата на геополитическите 
пространства извън или в перифери-
ята на Европа. Не само широката 
общественост, но дори и професио-
налната аудитория у нас има твърде 
бегла представа за наличието на по-
добно социално явление и на терито-
рията на следвоенна България, както 
и за отношението и предприетите 
действия от страна на българската 
държава за решаване на възникнали-
те хуманитарни проблеми с приема-
нето на небългарско етническо насе-
ление. Единственият сходен аналог в 

модерната българска история е при-
ютяването на арменските бежанци 
от Османската империя през първи-
те две десетилетия на ХХ век.

В настоящата статия* се раз-
глеждат няколко характерни при-
мера (CaseStudies) за приемане на 
бежански и емигрантски общности, 
включително и голям брой малолет-
ни и непълнолетни лица, на българска 
територия и отношението на бъл-
гарските правителства и общест-
веност към тях. Първият пример е 
за бежанската вълна в резултат на 
гражданската война в съседна Гър-
ция (1946 – 1949) и формирането на 
огромна политическа емиграция, нас- 
танена в страните от Източна Ев-

* Статията е разширен вариант на 
доклад, изнесен на 3 октомври 2015 г. на 
семинар на Института за миграции и 
интеграция, спонсориран от Европейския 
парламент.



88

П
О

Л
И

ТИ
К

И
, 

С
ТР

А
ТЕ

ГИ
И

, 
Л

И
Д

Е
РС

ТВ
О

ропа в период от три десетилетия 
след края на войната. Вторият при-
мер илюстрира масовата кампания 
за подпомагане на корейския народ по 
време на войната на Корейския полу-
остров (1950 – 1953) и приютяване-
то на голям брой корейски деца сира-
ци в продължение на едно десетиле-
тие (1952 – 1960). Третият пример е 
свързан с приемането на значителен 
брой арабски (предимно палестински) 
младежи след арабско-израелските 
войни от 1967 и 1973 г. и последвало-
то идентифициране от българските 
специални служби на привърженици на 
екстремистки и терористични гру-
пировки сред тях. Четвъртият при-
мер показва рязкото увеличаване на 
нарушенията и нелегалното премина-
ване на българската граница в начал-
ните години на прехода у нас непос- 
редствено след края на Студената 
война. Използвани са разнообразни 
декласифицирани документални дан-
ни от политически, дипломатически, 
военни и разузнавателни архивни ко-
лекции, включително новоразкрити-
ят фонд на управление „Гранични 
войски“ до 1998 г. Някои от разглеж-
даните проблеми са били предмет на 
обсъждане в предходни научни публи-
кации на автора.1 

* * *
Сред най-драматичните послед-

ствия на гражданската война в Гър-
ция непосредствено след Втората 
световна война е съдбата на хиляди-
те бежанци и политически емигранти 
в страните от Източна Европа. Тех-
ният брой нараства чувствително 
още в разгара на военните действия 
в близост до границите с България, 
Югославия и Албания (1947 – 1948), а в 
края на войната, през лятото и есен- 
та на 1949 г., процесът на премина-
ване на българска територия става 
почти неконтролируем. В доклад на 
началника на Гранични войски ген. 
Йонко Панов от юни 1948 г. се пред-
ставя следната обобщена информа-
ция: през 1945 г. 6568 гръцки бежанци 
пристигат в България, през 1946 г. 
техният брой е 2156, а в периода 

май 1947 – юни 1948 г. на българска 
територия преминават общо 3283 
бежанци. Към средата на 1948 г. в 
страната ни пребивават 8279 гръцки 
бежанци. В поверителните българ-
ски доклади се съобщава също за по-
комплицирани случаи на „довеждане в 
наша територия пленници или насила 
отвлечени хора“. Гръцкото роялист-
ко правителство дори обявява данни 
за масово „евакуиране“ или „депорти-
ране“ на хиляди деца от Северна Гър-
ция в съседните Югославия, България 
и Албания.

Българските архивни документи 
потвърждават сведенията за масово 
изпращане на гръцки деца от Северна 
Гърция, макар и не в този значителен 
обем, съобщаван от гръцките влас- 
ти. Според доклад от април 1948 г. 
до този момент в България са при-
ети общо 1098 гръцки деца на въз-
раст от 2 до 15 години, които спеш-
но са настанени в балнеосанаториу-
ми, общежития и пригодени военни 
казарми в Банкя, Пловдив, Хисаря, 
Стара Загора, Вършец, Белоградчик и 
други места из страната. На специ-
ално заседание на Националния съвет 
на Отечествения фронт е избрана 
комисия под председателството на 
министъра на здравеопазването д-р 
Рачо Ангелов със задължението да 
вземе спешни мерки за осигуряване 
на необходимите помещения, лег-
ла, облекло, храни и медикаменти за 
пристигащите гръцки деца. В пред-
ложените проекторешения се пред-
вижда да се осигурят 200 студенти 
от последния курс на Медицинския 
факултет, които да поемат на пър-
во време грижата за малките деца. 
В комисията са включени предста-
вители на Българския червен кръст 
(БЧК), профсъюзите, Българския на-
роден женски съюз и други обществе-
ни организации.

В резултат на ожесточените 
сражения през 1949 г. на българска 
територия периодично пристигат 
групи ранени и болни бойци от пар-
тизанските отряди на левицата (Де-
мократична армия на Гърция). В по-
верителни сведения се съобщава, че 
„всеки ден пристигат в София 20 – 30 
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зация в системата за тяхното при-
емане и лечение, като се предвижда 
главната санитарна база за лечение 
да се развие в Банкя. В същото вре-
ме възникват затруднения с осигуря-
ването на необходимите медикамен-
ти. В доклад до министър-председа-
теля Георги Димитров от 26 януари 
1949 г. се посочва, че отпуснатите 
300 милиона единици от дефицитния 
антибиотик „пеницилин“ са бързо из-
разходвани. По-нататък в доклада 
се призовава: „Като имаме предвид, 
че пеницилин в страната има много 
малко, молим да се дадат поне още 
500 милиона единици“. Въпреки поло-
жените грижи масовото пристигане 
на нови бежанци и политически еми-
гранти поражда последващи пробле-
ми. В доклад от 2 септември 1949 г. 
от министъра на вътрешните рабо-
ти се съобщава: „В нашата страна 
понастоящем има около 4000 гръцки 
бежанци без децата. Същите са нас- 
танени в казармите в Берковица и 
Белоградчик, които са неимоверно 
претъпкани и много от бежанците 
спят навън. (...) Перспективи за близ-
ко завръщане в родината на тия хора 
няма, вследствие на което въпросът 
за тяхното по-трайно настаняване 
и използване на работа добива голя-
ма острота“. Поради това в докла-
да е направено предложение част от 
гръцките бежанци да бъдат устро-
ени в Добруджа, „като се създадат 
държавни земеделски стопанства и 
им се даде необходимите строите-
лен материал, земя и инвентар“.

Един от най-болезнените дългого-
дишни резултати от гражданската 
война в Гърция е създаването на най-
голямата политическа емиграция в 
новата гръцка история. Над 57 000 
души се намират в продължение на 
десетилетия в принудително изгна-
ние. От тях около 25 000 души са 
приети в Съветския съюз, 13 000 – 
в Чехословакия, 12 000 – в Полша, 
9300 – в Румъния, 7500 – в Унгария. 
След 1956 г. част от гръцките поли-
темигранти в Унгария и Полша се 
преместват в България. Към 1966 г. 
в България живеят 7700 гръцки поли-

темигранти, 2800 от които в София. 
Част от тях, с българско или „славя-
но-македонско“ самосъзнание, получа-
ват българско гражданство.

„Бежанският въпрос“ предизвиква 
определени затруднения и по време 
на преговорите за нормализиране 
на двустранните отношения между 
България и Гърция през 1953 – 1954 г. 
В заключителната съвместна декла-
рация от 22 май 1954 г. за възста-
новяване на дипломатическите от-
ношения българското правителство 
поема задължение „да улесни репат-
рирането на онези лица, чието завръ-
щане гръцкото правителство прие-
ма“. В действителност обаче редица 
кралски декрети, приети последова-
телно от гръцките правителства в 
следващите две десетилетия, възпре-
пятстват репатрирането на много 
гръцки бежанци, които желаят да се 
върнат по родните си места. В пери-
ода от 1954 до 1974 г. едва около 600 
гръцки бежанци се връщат обратно 
в Гърция.

Българското правителство пред-
приема редица мерки за подобряване 
социалното положение на гръцките 
бежанци и политемигранти в Бълга-
рия след края на гражданската война. 
Още в началото на 1950 г. е издадено 
специално правителствено постано-
вление за тяхното материално под-
помагане. С решение на Министер-
ския съвет от 1954 г. е уредено да се 
изплащат пенсии на лицата, навър-
шили пенсионна възраст, което зася-
га над 2000 души в следващите някол-
ко години. Над 1700 гръцки младежи 
завършват средно образование, а по-
вече от 200 от тях получават и без-
платно висше образование в българ-
ски университети, без да са държали 
кандидатстудентски изпити. Наред 
с това за гръцките деца в България 
се организират 48 образователни гру-
пи за изучаване на гръцки език и ис-
тория, в които за едно десетилетие 
преминават над 1200 деца. За гръцки-
те политемигрантски семейства до 
края на 60-те години на ХХ век са пос- 
троени над 600 нови апартамента в 
София, Пловдив, Варна и други големи 
български градове. В периода 1964 – 
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1966 г. БЧК предоставя 880 000 лв. 
за изграждане на старчески дом в с. 
Ягода, Старозагорско.

След свалянето на военната хун-
та от власт през лятото на 1974 г., 
макар и бавно, проблемът с гръцки-
те бежанци и политемигранти за-
почва да намира своето решение. С 
цената на много усилия през втора-
та половина на 70-те години около 
17 000 гръцки граждани се връщат 
официално в родината си. Едва след 
приемането на специален закон за 
гръцката национална съпротива от 
правителството на Андреас Папанд-
реу през 1982 г. става възможно и ма-
совото връщане на голяма част от 
политемигрантите. До началото на 
90-те години общо над 45 000 души се 
връщат окончателно в родината си. 
Според официални гръцки сведения 
от юни 1991 г. признаването на учас-
тието в националната съпротива 
осигурява социални пенсии за 200 000 
ветерани от левицата и още 80 000 
ветерани от други организации. С 
това се затваря една от най-драма-
тичните страници от гражданската 
война в Гърция през втората полови-
на на 40-те години на ХХ век.

* * *

Корейската война е събитие, кое-
то от самото начало надхвърля своя 
регионален характер и се превръща 
в глобална военно-политическа криза 
в годините на най-ожесточено бло-
ково противопоставяне. В същото 
време тя е сред най-кръвопролитни-
те военни конфликти след Втората 
световна война. За разлика от някои 
други европейски държави, България 
няма пряко участие във военните 
действия, а нейното отношение към 
войната има изключително хумани-
тарни измерения. През пролетта на 
1951 г. е организирана първата добро-
волна помощна акция сред население-
то в България за събиране на дрехи 
и хранителни стоки за корейския на-
род. През декември 1951 г. се орга-
низира нова масова помощна акция, 
която продължава в цялата страна 
от януари до април 1952 г. Под ръ-

ководството на Националния коми-
тет за защита на мира (НКЗМ) и 
БЧК и с участието на много други 
обществени организации е създаден 
Всенароден комитет за подпомагане 
на пострадалия от войната корейски 
народ начело със заместник-председа-
теля на Българската академия на на-
уките и председател на НКЗМ акад. 
Георги Наджаков и заместник-пред-
седатели Георги Пирински и Петър 
Попзлатев. В 96 окръжни и околийски 
града само за два месеца са създадени 
обществени комисии за събиране на 
доброволните помощи и предаването 
им на Българския червен кръст. На-
пример в Пловдив са създадени 656 
комисии с общо 3280 членове (общо 
в Пловдивски окръг – 3500 комисии с 
9735 членове), Варна и Перник – по 
165 комисии, Бургас – 112 комисии, 
Добрич – 130 комисии, Търновски ок-
ръг – 2900 комисии с 7140 членове, 
Старозагорски окръг – 2196 комисии 
с 6470 членове и т.н. Интересно е да 
се посочи преобладаващото участие 
на жени в помощните комисии – 77% 
в Русенски окръг, 62% в Плевенски 
окръг, 59% в Бургаски окръг. В някои 
доклади специално се изтъква и ак-
тивното участие на турското насе-
ление в България в помощните акции 
за корейския народ. За четири месеца 
са събрани общо 1 173 682 дрехи и 
други предмети на бита, 23 700 тона 
тъкани и голямо количество храни-
телни продукти на обща стойност 
52 млн. лв., които са извозени с 60 ва-
гона през Румъния, Съветския съюз и 
Китай до корейска територия. В съ-
щото време в периода 1952 – 1958 г. 
българското правителство оказва 
безвъзмездна помощ за възстановя-
ване на разрушеното от войната 
стопанство на Северна Корея в раз-
мер на 80 млн. рубли (включително и 
изграждане на два завода). Съгласно 
официални данни вследствие на маси-
раните бомбардировки само в Север-
на Корея са разрушени над 5000 учи-
лища и близо 1000 болнични заведения 
и медицински пункта.

Особена форма на хуманитарна 
помощ е изпращането на българска 
медицинска бригада в Корея. Първа-
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та хуманитарна мисия в историята 
на българското здравеопазване е още 
по време на Руско-Японската война 
(1904 – 1905), когато по предложение 
на Върховното управление на БЧК, 
представлявано от Иван Евстатиев 
Гешов, в гр. Харбин (Манджурия) е 
изпратена военномедицинска брига-
да в състав от двама военни лекари, 
две медицински сестри и двама фелд-
шери. Българската медицинска брига-
да в Манджурия е придадена в помощ 
на Руското дружество на Червения 
кръст и изпълнява своята мисия до 
ноември 1905 г.

През февруари 1951 г. по предложе-
ние на Министерството на здравео-
пазването и БЧК българското поли- 
тическо и държавно ръководство 
приема решение за изпращане без-
възмездно в Корея на оборудване 
за хирургическа болница, лекарства 
и превързочни материали на обща 
стойност 80 млн. лв. Шест месеца 
по-късно севернокорейското прави-
телство отправя молба чрез посол-
ството си в Москва за изпращане на 
медицински персонал за организиране 
на голяма полева болница с 2500 лег-
ла. В изпълнение на тази молба през 
март 1952 г. в Северна Корея прис-
тига медицинска бригада от 38 души, 
26 от които военни и граждански ле-
кари. За сравнение изпратената по 
това време унгарска медицинска бри-
гада е в състав от 24 души, чехос- 
ловашката е с 21 души, а румънска- 
та – 20 души. Първата българска ме-
дицинска бригада в Корея начело с д-р 
Константин Мичев престоява две 
години (март 1952 – април 1954 г.), 
като е разпределена в три болници 
с общо 5000 болнични легла. Поради 
усилените бомбардировки по време на 
военните действия през януари 1953 г. 
едната от болниците е евакуирана 
на повече от сто километра, като 
първоначално на новото място лечеб-
ната база се организира в импровизи-
рани землянки. За две години българ-
ският медицински персонал лекува над 
25 000 ранени и болни корейски бойци, 
както и голям брой пациенти от ци-
вилното население. През април 1954 г. 
в Северна Корея пристига втората 

българска медицинска бригада начело с 
проф. д-р Герасим Митров и в състав 
от 47 души, от които 27 лекари. Тя е 
разпределена в две болници и остава в 
Северна Корея до март 1956 г.

Специално внимание представлява 
въпросът за организиране приемането 
на голям брой корейски деца – сираци 
от войната, и тяхното възпитание и 
обучение в България в периода 1952 – 
1960 г. Това не е изолиран случай, а 
част от общата политика на стра-
ните от Източна Европа по време на 
Корейската война. Например в перио- 
да 1952 – 1953 г. в Румъния присти-
гат 1720 корейски деца, като по-късно 
техният брой надхвърля 2000, в Полша 
са изпратени 1000, в Чехословакия – 
700, в Унгария – 500. По същото вре-
ме източноевропейските държави 
приемат за обучение в университе-
ти и средни училища общо над 1200 
корейски младежи, като за тяхната 
издръжка са отпуснати стипендии 
от съответните източноевропей-
ски правителства. До юли 1953 г. 
в България пристигат 105 корейски 
младежи, които са приети за обуче-
ние (предимно по технически дисци-
плини) в български висши училища и 
техникуми. По-късно техният брой 
надминава 200. След като в края на 
1961 г. четирима корейски студенти 
отказват да се върнат в страната 
си и излизат с декларация срещу кул-
та към личността на Ким Ир Сен и 
молба за политическо убежище в Бъл-
гария, през лятото на 1962 г. всички 
корейски учащи се спешно са върнати 
в Пхенян. Възникналият политически 
инцидент води до замразяване на от-
ношенията между двете държави за 
период от шест години.

За пръв път въпросът за прие-
мане на корейски деца в България е 
поставен още през февруари 1951 г., 
но българското държавно ръковод-
ство отлага вземането на решение 
за по-късно. Този въпрос е съгласуван 
допълнително с правителството на 
Северна Корея в началото на 1952 г. 
По време на масовата доброволна 
помощна акция за корейския народ 
(януари – април 1952 г.) редица трудо-
ви колективи и регионални общест-



1212

П
О

Л
И

ТИ
К

И
, 

С
ТР

А
ТЕ

ГИ
И

, 
Л

И
Д

Е
РС

ТВ
О

вени организации обявяват публично, 
че са решили да поемат издръжката 
на определен брой корейски деца след 
тяхното пристигане в страната. 
Първата група от 200 корейски деца 
сираци пристига в България на 28 
юни 1952 г. Те са настанени в специ-
ално оборудвано за тях общежитие 
в Банкя. Най-малкото е на шест 
години (Цан Йон Цза). Преустрой-
ството на сградите, предвидени за 
общежитие и обучение, е финанси-
рано от бюджета на БЧК, а учеб-
ни материали са отпуснати от Ми-
нистерството на народната прос- 
вета. При направения първоначален 
медицински преглед само 43 деца са 
определени като клинично здрави, а 
при останалите са констатирани 
тежки травми и здравословни проб- 
леми. Месец по-късно е предписано 
около 120 от децата да останат 
под лекарско наблюдение. Поради не-
доброто здравословно състояние на 
голяма част от корейските деца се 
налага да бъде променен първоначал-
ният план за тяхното обучение. За 
учебната 1952/1953 г. вместо предви-
деното обучение по някои предмети 
на български език се водят единстве-
но обучение на родния език от прис-
тигнали корейски учители по корей-
ска граматика, литература, история 
и география и допълнително ускорено 
изучаване на български език. От след-
ващата година започва и обучение по 
останалите изучавани предмети на 
български език.

В началото на юни 1953 г. прави- 
телството на Северна Корея се обръ-
ща с нова молба за приемане на допъл-
нителни групи деца в страните от 
Източна Европа. С решение на българ-
ското правителство са предприети 
мерки за осигуряване приютяването 
на още 300 деца сираци. Първоначал-
ните постановления за отпускане на 
сгради за тази цел в Плевен и Варна 
са ревизирани и спешно са пригодени 
три сгради в Първомай, където в на-
чалото са настанени пристигналите 
през октомври 1953 г. 300 деца. По-
късно част от тях са преместени в 
ново общежитие в с. Мухово, близо до 
Ихтиман. Последните корейски деца, 

приети за отглеждане и обучение в 
България, напускат страната през 
януари 1960 г. Това остава единстве-
ният подобен случай в следвоенната 
българска история на приютяване на 
голям брой деца от извъневропейска 
държава, засегната от пораженията 
на ожесточен военно-политически 
конфликт.

* * *
В края на 60-те и началото на 

70-те години на ХХ век проявлени-
ята на международен политически 
тероризъм като ново социално яв-
ление и заплаха за националната и 
регионалната сигурност в Европа и 
Близкия изток все повече надхвърлят 
геополитическите и идеологическите 
граници. В началото управляващите 
елити в Източна Европа недалновид-
но смятат, че този нов феномен е 
присъщ единствено на противнико-
вата политическа система и не за-
сяга собствената им национална си-
гурност. Това се променя с осъщест-
вяването на редица атентати и все 
по-голямото присъствие на признати 
международни терористи на собст-
вената им територия. До голяма 
степен новата заплаха е свързана с 
действията и намеренията на араб-
ски националистически и ислямистки 
групировки, установили се в някои 
европейски държави или пристигащи 
от Ливан, Либия, Йемен, Йордания 
и други арабски държави. Най-голяма 
активност проявяват военизираните 
крила на многобройните фракции на 
палестински политически организа-
ции, които воюват дори една с друга. 
Дългогодишният военно-политичес- 
ки конфликт в района на Близкия из-
ток поражда огромна бежанска въл-
на на палестински араби, чиято среда 
излъчва радикалните представители 
на арабския политически тероризъм.

Позицията на България по от-
ношение на арабско-израелския кон-
фликт от времето след Суецката 
криза през 1956 г. предопределя ге-
ополитическия избор на българското 
правителство в подкрепа на „араб-
ската“ и „палестинската национална 
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кауза“. В резултат на арабско-израел-
ските войни от юни 1967 г. и октом-
ври 1973 г. на българска територия 
намират подслон и получават граж-
данско или военно обучение голям 
брой палестински младежи. За пръв 
път в съвременната история още 
през 1963 – 1964 г. в български воен-
ни училища преминават специализи-
рано обучение над 2000 алжирски во-
еннослужещи, които със слабата си 
подготовка и липсата на дисциплина 
пораждат проблеми за българските 
си домакини. По-късно към тях се 
присъединяват и бойци от сирийска-
та и иракската армия. Наред с тях 
в български висши училища получа-
ват образование и младежи от други 
арабски държави – Египет, Йордания, 
Йемен и др. 

Сравнително късно българското 
правителство предприема стъпки за 
установяване на контакти и сът- 
рудничество с Организацията за ос-
вобождение на Палестина (ООП). 
Докато в края на 60-те години на 
ХХ век в София отказват преки кон-
такти с ООП поради екстремист-
ките ù възгледи за ликвидиране на 
държавата Израел, след като през 
1970 г. нейният лидер Ясер Арафат 
е приет за пръв път в Москва, две 
години по-късно той е на посещение 
и в София. От втората половина на 
70-те години в България регулярно се 
приемат лидерите и на други палес-
тински организации, окачествявани 
на Запад като терористични поради 
основателни съмнения за участие в 
организирането на множество те-
рористични операции. Най-силно об-
виняваните за тероризъм палестин-
ски функционери, като Абу Аяд, Абу 
Дауд, Абу Нидал, привличат внима-
нието и на българските специални 
служби, които внимателно просле-
дяват преминаването им през тери-
торията на страната, без обаче да 
предприемат активни мерки за ефек-
тивното им респектиране и неутра-
лизиране. Едва в началото на 80-те 
години се вземат няколко последова-
телни решения първоначално за пос- 
тавяне престоя на подобни опасни 
лица под пълен контрол, а по-късно 

и за недопускане пребиваването им 
на българска територия. В периода 
1983 – 1985 г. българските служби за 
сигурност създават оперативни до-
сиета за представителите на редица 
групировки, обвинявани в тероризъм 
и радикален екстремизъм – „Скорпио-
ни“ (арабски терористи), „Ренегати“ 
и „Бездомници“ (палестински теро-
ристи), „Скитници“ („Мюсюлмански 
братя“ и „Хизбула“), „Душмани“ (аф-
ганистански ислямистки групи) и т.н.

Към средата на 80-те години в Бъл-
гария се обучават близо 5000 арабски 
младежи. От тях 860 са палестински 
бежанци (785 студенти и 35 курсан-
ти в български военни училища). Спо-
ред докладите на специалните служби 
между 65 и 95 от арабските студен-
ти са засечени като тайни членове 
или поддръжници на „Мюсюлмански 
братя“. Издирени са също активисти 
или симпатизанти на терористични 
групировки, като „Групата на Абу 
Нидал“ и „Хизбула“. В секретните 
информационни бази данни (СОУД, 
СКРЕЧ, ВЕГА) през 1987 – 1988 г. са 
натрупани данни за 2830 лица, окачес-
твени като терористи. От тях за 
179 души е установено, че са премина-
вали през територията на България. 
Тези данни придобиват важно значе-
ние за осигуряване на превантивни 
антитерористични акции през 1990 – 
1991 г., когато се получават множес- 
тво сигнали (потвърдени от чуждес-
транни разузнавателни агенции) за 
подготовка на терористични акции 
срещу обекти в други страни или на 
територията на държави от Източ-
на Европа във връзка с установява-
нето на дипломатически отношения 
с Израел и подкрепата за антиирак-
ската коалиция по време на първата 
война в Персийския залив. Най-драс-
тичен и показателен е примерът с 
пристигането в България от Белград 
и Атина на японски и филипински 
терористи с бази в Ливан (начело с 
лидерката на „Японската червена ар-
мия“ Фусако Шигеноби), които въз-
намеряват да взривят през февруари 
1991 г. с преносими ракетни устрой-
ства посолството на САЩ и други 
централни сгради в София. Най-веро-
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ятно натрупваната информационна 
база данни е използвана и в следващо-
то десетилетие за идентифициране 
на други ислямистки екстремисти, 
преминаващи с фалшива самоличност 
през територията на страната.

* * *
В първите години след края на 

Студената война в резултат на съд- 
боносните изменения в модела на 
международните отношения и в 
процеса на изграждане на новата ар-
хитектура на европейската и евро-
атлантическата сигурност сериозни 
промени настъпват и по границите 
на българската държава. Още през 
април 1990 г. с Постановление № 27 
на Министерския съвет е заповяда-
но премахването на загражденията 
по българската граница с Югославия. 
Отслабването на граничния контрол 
по българо-югославската граница има 
своите последствия месеци по-късно 
след избухването на югокризата. В 
резултат на постигнатите споразу-
мения за предприемане на „мерки за 
укрепване на доверието“ между би-
вшите балкански съперници от два-
та враждуващи военно-политичес- 
ки блока през 1992 г. започва пре-
махване на секретните заграждения 
и по границите с Турция и Гърция. 
За десетгодишен период, до края на 
2001 г., окончателно са демонтирани 
121 електросигнализационни съоръже-
ния (кльонове). Само по границата с 
Гърция са взривени общо 13 926 мини 
ПСМ-1 (в годините на Студената 
война са устроени 71 км противопе-
хотни минни заграждения по българо-
гръцката граница).

Ускорената трансформация на 
службите за сигурност, включително 
преобразуването на Гранични войски 
в Национална служба „Гранична по-
лиция“, вероятно също допринася за 
видимото отслабване на контрола 
по граничната полоса. Фундаментал-
но се променя цялостната концепция 
за охрана на националната граница – 
ако в предходния исторически пе-
риод един от водещите акценти е 
поставен върху защитата от нару-

шаване на границата отвътре, т.е. 
недопускане на бягства на български 
и източноевропейски граждани в съ-
седните страни, в съвременната 
историческа епоха се предполага, че 
основната задача е предотвратява-
не възможността за нарушаване на 
границата отвън. В това отноше-
ние се разчита много на проектите, 
осъществявани с финансовата под-
крепа на Европейския съюз, за осигу-
ряване пълно електронно наблюдение 
и проследяване на нарушителите на 
границата.

Обобщените данни за нарушени-
ята на българската национална гра-
ница в първите години на прехода 
пресъздават отчетливо една ясно из-
разена тенденция на рязко увеличава-
не на безпрепятственото нелегално 
преминаване в България от страна 
на все по-увеличаващия се брой на-
рушители на границата. Характер-
на черта е изключително бързото 
увеличаване по етнически признак, 
включително от твърде отдалече-
ни от територията на страната 
държави (отчетите за 1997 г. показ-
ват сведения за нарушители от 73 
националности). Тази тенденция се 
засилва през следващите две десети-
летия, за които все още детайлните 
архивни сведения не са достъпни за 
изследователи и експерти. Цифрите, 
посочени в таблица 1, нагледно отра-
зяват промените и динамиката при 
нелегалното преминаване на граници-
те на България през първите години 
на социалнополитически преход след 
края на Студената война.2

Съвременната бежанска и мигра-
ционна вълна в Европа е без преце-
дент по своите геополитически об-
хват, интензитет и бъдещи драма-
тични проекции и отражение върху 
демографското, социално-икономичес- 
кото и етнокултурното развитие 
на Стария континент в близо седем-
десетгодишната история след уста-
новяването на следвоенния модел на 
международни отношения. Нещо по-
вече, в многобройните международни 
и национални стратегически и ситу-
ационни прогнозни и средносрочни и 
дългосрочни анализи от последното 
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Таблица 1

Година Опити за 
преминаване Задържани нарушители Преминали 

границата
1988 238 327 68
1989 248 383 60
1993 616 1647 753
1994 993 2331 904
1995 868 2010 694
1996 787 2342 769
1997 3270 6496 2482
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десетилетие това ново социално яв-
ление и сериозно предизвикателство 
за европейските народи изобщо не бе 
предвидено или дори споменато като 
вероятно събитие или стратегически 
шок3 въпреки увеличаващите се симп-
томатични сигнали за миграционен 
натиск към Европа през последните 
няколко години. В епизодични екс-
пертни публикации бяха обосновани 
хипотетични мнения за възможно 
използване на миграционните пото-
ци от зоните на военно-политически 
конфликти към Европа като страте-
гически геополитически инструмент4, 
но тези академични анализи нямаха 
шанс да стигнат до широката поли-
тическа и обществена аудитория.

В условията на търсене на ефек-
тивни и перспективни позиции и съ-
ответстващи решения поуките от 
близката история биха могли да до-
принесат с реалния изпитан опит от 
възприемането и прилагането на со-
циалнополитически мероприятия при 
сходни етнокултурни и демографски 
ситуации макар и не в толкова ши-
рок обхват. Това се отнася преди 
всичко за оценката на поведенчески-
те модели на различните категории 
бежански и миграционни групи (деца, 
жени, старци, разделени семейства, 
политически емигранти и активис- 

ти, бивши бойци от паравоенни и 
партизански формирования и т.н.) и 
за адекватните действия на държав-
ни и местни управленски институ-
ции и неправителствени организации 
спрямо тях още повече като се има 
предвид реалната перспектива част 
от тези бежанци и икономически ми-
гранти да останат за по-дълго вре-
ме на българска територия, а дори 
с тенденция някои от тях впослед-
ствие да се интегрират в българска-
та нация. В същото време поуките 
от преминаване през българска тери-
тория на прикрити представители на 
терористични и екстремистки гру-
пировки в предходните десетилетия 
и предприетите последващи мерки за 
техния контрол и неутрализиране от 
службите за национална сигурност са 
нагледен урок и предупреждение за 
потенциалните сериозни рискове от 
нелегалното и безконтролно преми-
наване на българските граници от го-
леми групи неидентифицирани лица. В 
този контекст разгледаните четири 
примера от времето на Студената 
война са поучителна част от скром-
ния исторически опит, необходим на 
българското общество за справяне 
с подобни сложни и вероятно съдбо-
носни за бъдещото европейско разви-
тие хуманитарни проблеми.

1 Baev, Y. voennopoliticheskite konflikti 
sled vtorata svetovna voyna i Bulgaria. Sofia: 
voenno izdatelstvo, 1995; Baev, Y. Infiltration 
of Non-European Terrorist Groups in Europe 
and Antiterrorist Responses in Western and 
Eastern Europe (1969 – 1991). In: Counter 

Terrorism in Diverse Communities, Amsterdam: 
IOS Press, 2011; Μια ματιά απ έξω. Ο 
εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα: Ντοκουμέντα 
και πηγές (Grazhdanskata voyna v Gartsia: 
mezhdunarodni izmerenia), Αθήνα: Φιλίστωρ, 
1999.
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2 Darzhaven voennoistoricheski arhiv. Veliko 
tarnovo, fond 1391 (upravlenie „Granichni 
voyski“).

3 Europe’s Demographic Future: Growing 
Imbalance, Berlin: Institute for Regulation and 
Development, 2008, p. 10 – 13; The World 
Order in 2050: Policy Outlook, Washington DC: 
Carnegie Endowment for International Peace, 
April 2010, p. 17 – 19; Trend Compendium 
2030, Munich, 2011, p. 21 – 33; Citizens in an 
Interconnected and Polycentric World. Global 
Trends 2030, Paris: EU Institute for Security 
Studies, 2011, p. 64 – 67; Global Trends 2030: 
Alternative Worlds, Washington DC: National 
Intelligence Council, December 2012, p. 20 – 26; 

New Evolving Trends in International Security, 
Transworld: Working Paper 13, April 2013, 
p. 11 – 13; Strategic Foresight Analysis 2013, 
Norfolk, VA: NATO HQ SACT, 2013, p. 16 – 
21; Outlook on the Global Agenda, Oxford/
Davos: World Economic Forum, November 
2013, p. 104 – 105; PREDICT: Projections and 
Relevant Effects of Demographic Implications, 
Changes, and Trends, Warwick Workshop, 
University of Bologna/ NATO ACT, June 2014, 
p. 11 – 13; Global Strategic Trends: Out to 
2045, London: UK MoD, 2014, p. 3 – 9.

4 Greenhill, K. Strategic Engineered 
Migrations as a Weapon of War, Civil Wars, 
Harvard University, March 2008, p. 6 – 21.
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Кариерата придава смисъл на 
човешкия живот. Човек може 
да изпитва чувство на гор-

дост и удовлетвореност от рабо-
тата, която извършва. Нещо пове-
че – работата определя начина, по 
който изглежда в очите на другите. 
Кариерата структурира голяма част 
от всекидневната реалност и слу-
жи като основен източник за лична 
идентичност и самооценка.

Кариерното развитие на военно-
служещите в хода на трансформация 
на въоръжените сили е трудоемък 
процес и правилното му провеждане 
води както до създаване на необхо-
димите способности на военните 
формирования за изпълнение на въз-
ложените им мисии и задачи, така и 
до ясна визия на военнослужещите за 
техния професионален живот. Осъв-
ременяването и налагането на ефек-
тивен и качествен модел за кариерно 
развитие, като необходими условия 
за развитието на организационната 
структура и просперитета на воен-
ната организация, все повече концен-
трират вниманието на командирите 
от всички управленски нива. Маща-
бът на заплахите и реалните щети 
от неефективния модел за кариерно 
развитие, които се нанасят на ор-
ганизационната структура на въоръ-

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 
НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

Подполковник доктор Галин Иванов

Galin Ivanov. CAREER DEVELOPMENT  
OF MILITARY SERVICEMAN

Abstract: The article makes a brief presentation of the essence of career servicemen 
of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria. Defines factors of external and internal 
environment affecting the planning and development of career servicemen. Analyzing the 
overall process of career planning in the Armed Forces. It concludes with the shortcomings 
of the system for career development and proposals are made for its updating.

Key words: career development, human resources, human factors, management of 
human resources, organizational management, human resource planning.

жените сили, безспорно извежда тези 
въпроси сред най-значимите приори-
тети за ефективно управление на 
човешките ресурси.

Етимологията на кариера идва от 
латинската дума carrera (път, курс, 
ход). С времето тя придобива сми-
съл на път на развитие в работата. 
Понятието „кариера“ има много зна-
чения. Популярното разбиране веро-
ятно се отразява в идеята за дви-
жение нагоре в избраната професия – 
печелене на повече пари, носене на 
по-голяма отговорност, придобива-
не на по-висок статус, престиж и 
власт. От тази гледна точка някои 
хора имат кариера, а други – просто 
длъжности.

Кариерата е резултат на умиш-
лено човешко поведение и позиция в 
областта на работата, свързани с 
длъжностно или професионално из-
растване. Човек изгражда своята ка-
риера в съответствие с особености-
те на организацията и най-важното 
– в съответствие със собствените 
си цели, желания и нагласи. Професио-
налната кариера включва повишаване 
на знанията и уменията на служите-
ля. Тя може да мине през специализа-
ция (избран в началото на кариерата 
път, линия на движение) или транс- 
професионализации (усвояване на дру-
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ги области на човешкия опит, които 
са свързани по-скоро с разширяване-
то на инструменти и работни зони).

Идентифицирани са редица основ-
ни човешки траектории на движение 
в съответната професия или органи-
зация, които ще доведат до различни 
видове кариера. Според траектория-
та на движение (кариерното израст-
ване) на един човек в организацията 
професионалната му кариера може да 
бъде:

• вертикална – преминаване от 
по-ниска на по-високa позиция в йе-
рархията на организацията;

• хоризонтална – насърчаване в 
рамките на организацията (работа в 
различни части на организацията на 
едно ниво);

• центростремителна – поставя 
индивида в центъра на кариерата 
(насърчаване на ядрото на организа-
цията, контрол на центъра, включ-
ване на индивида в процесите на взе-
мане на решение).

През последните 30 – 35 години 
понятието кариера придобива по-ши-
роко значение, включвайки работата, 
свободното време и други елементи 
на живота. Днес е общоприето да се 
смята, че всеки човек има кариера.

Според Дъглас Хейл краткото оп-
ределение за кариера, което подчер-
тава важните фактори, е следното: 
„Кариерата е индивидуално възприе-
мана последователност от нагласи 
и типове поведение, асоциирани със 
свързаните с работата преживява-
ния и дейности в цикъла на трудовия 
живот на човека.“1 Това определение 
подчертава, че терминът кариера не 
включва успеха или провала освен в 
преценките на човека, че кариерата 
се състои както от нагласи, така и 
от поведение, и е последователност 
от свързани с работата дейности. 
Независимо, че понятието е недву-
смислено свързано с работата, тряб-
ва да се разбере, че нетрудовият жи-
вот и неговите роли имат същест-
вено значение за кариерата.

За да се разкрие същността на 
планирането на кариерното развитие 
на военнослужещите и да се анализи-
ра цялостният процес, е необходимо 

да се дефинират понятията кариера, 
кариерно развитие, военнослужещ, во-
енна служба и планиране през призма-
та на нормативната база на въоръ-
жените сили на Република България. 
Предвид това, че въоръжените сили 
са военна организация, общата тео-
рия по кариерно развитие не може да 
бъде приложена на сто процента. Тя 
трябва да бъде адаптирана в съот-
ветствие със специални правнонор-
мативни изисквания и ограничения, 
свързани със сферата на отбраната.

Военната служба е държавна служ-
ба с особено предназначение за подго- 
товка и осъществяване на въоръжена 
защита на страната в мирно и воен-
но време. За военната служба се пред-
вижда и обикновено се получава въз-
награждение. Това не е дейност, непо-
средствено свързана с производство- 
то на материални ценности. Прин-
ципите и правилата за нейното из-
пълнение се уреждат със система от 
правни норми.2

В съответствие с Правилника за 
прилагане на Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария се счита, че кариера имат офи-
церите, офицерските кандидати и сер-
жантите (старшините). Войниците 
(матросите) и цивилните служители 
нямат кариера, а длъжности.3 Карие-
рата на служещите във въоръжените 
сили е основата на Концепцията за уп-
равление на човешките ресурси.4

В Модела за кариерно и кадрово 
развитие на военнослужещите от въ-
оръжените сили кариерата се опреде-
ля като баланс между интересите на 
военнослужещите и потребностите 
на въоръжените сили и се влияе от 
придобитите от тях образование, 
професионална квалификация, умения, 
опит, лидерски качества, участие в 
мисии в чужбина и заемане на между-
народни длъжности.5

Може да бъде дадена и друга по-
становка за кариера във въоръжени-
те сили. Това е описание на заемани-
те длъжности от приемането на во-
енна служба до текущия момент или 
до освобождаването. За всяка заема-
на длъжност се описват началото на 
нейното заемане, краят и името.
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Кариерното развитие е процес, 

който протича през целия живот на 
човека. То обхваща професиите, ра-
ботата и дейностите, както и за-
ниманията през свободното време, 
които съответното лице избира. 
Личните решения, които се взимат 
в рамките на този процес, се влияят 
от семейната среда, училищното и 
професионалното възпитание, рели-
гиозната ориентация и други социал-
ни фактори.

страната. Гражданите, приети на 
военна служба, са военнослужещи. Те 
са офицери, офицерски кандидати, сер-
жанти (старшини) и войници (матро-
си). Курсантите са военнослужещи с 
особен статус. Военната служба се 
изпълнява на територията на стра-
ната и извън нея. При приемането на 
военна служба на военнослужещите се 
присвояват военни звания.

Планирането представлява целе-
насочена човешка дейност, ориенти-
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Базови знания, 
умения и навици 

Професионална 
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изпълнявана 
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Фиг. 1. Кариерно развитие

През призмата на системата за 
управление на човешките ресурси ка-
риерното развитие е подготовката, 
последователността и начинът на 
заемане на длъжности (професионал-
ни дейности) от персонала с цел дос-
тигане на определен жизнен и профе-
сионален стандарт, като се постиг-
не желано равнище на развитие на 
организацията (Фиг. 1).

Съгласно Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република Бъл- 
гария военната служба се определя 
като държавна служба с особено 
предназначение за подготовка и осъ-
ществяване на въоръжена защита на 

рана към създаване на организация за 
постигане на определени резултати. 
Изразява се в изготвяне на анализи, 
прогнози и планове за конкретни ос-
новни дейности (мероприятия) и ос-
новен план за изпълнение.

Планирането на кариерното разви-
тие на военнослужещите е комплекс 
от целенасочени дейности по създава-
не на организация по приемане на во-
енна служба, начална и специална под-
готовка, присвояване на първо военно 
звание, назначаване и преназначаване 
на длъжност, повишаване във военно 
звание, образование и квалификация, 
мотивация, задържане и освобождава-
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не от военна служба с цел да се съз-
дадат необходимите възможности на 
военните формирования и способно-
сти на въоръжените сили, като мак-
симално се използват компетенциите 
на военнослужещите.

Фактори, влияещи на планирането 
 на кариерното развитие  

на военнослужещите

Планирането на кариерното раз-
витие на военнослужещите се из-
вършва в условията на все по-задъл-
бочаваща се финансово-икономическа 
криза, при което мъдрото управле-
ние на наличните ресурси дава въз-
можност за развитие на Министер-
ството на отбраната като органи-
зация. Новите условия рефлектират 
и върху Стратегията за национална 
сигурност на Република България и 
Националната отбранителна стра-
тегия. В тях е посочено, че приори-

тет на отбранителната политика е 
развитието на модерна отбранител-
на система, основана на интегрирано 
и ефективно управление под граждан-
ски и парламентарен контрол. Това 
изисква подготовката и обучението 
на хората в отбраната да бъдат в 
съответствие със съвременните съ-
юзни стандарти.

Човешките ресурси са най-важни-
ят елемент на отбранителните спо-
собности и основен капитал на въоръ-
жените сили. Новите въоръжени сили 
се създават със способности за рабо-
та в коалиционната среда на НАТО, 
ЕС, ООН и други организации в под-
крепа на оторизирани операции както 
на национална територия, така и да-
лече от границата. Те изискват нова 
военна култура, различни умения, под-
готовка, образование и мениджмънт.6

Комплектуването на въоръжени-
те сили с подготвен и мотивиран ли-
чен състав се постига чрез прилагане 

Фиг. 2. Външна и вътрешна среда, влияещи на планирането и развитието 
на професионалната кариера на военнослужещите
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на модерна система за управление на 
човешките ресурси, която осигурява 
ефективен и ефикасен мениджмънт. 
Процесът на управление на човеш-
ките ресурси изисква да се осигуря-
ва организационно-щатно изграждане 
на въоръжените сили, проектиране 
и планиране на длъжности, изграж-
дане на структурите на системата 
за управление на човешките ресурси, 
изграждане и подготовка на резерва, 
привличане, набиране, подбор и селек-
ция на персонала, обучение, оценява-
не/атестиране, кариерно развитие, 
заплащане, социално партньорство, 
социална адаптация на освобождава-
ните военнослужещи.7

Постигането на баланс между ин-
дивидуалните нагласи и възможности 
на военнослужещите и потребности-
те на организацията се осъществява 
посредством изграждане на адаптивни 
модели за кариерно развитие на човеш-
ките ресурси. За подобряване привли-
чането, мотивирането и задържането 
на личния състав се създава финансо-
во осигурена и прозрачна система за 
допълнително морално и материално 
стимулиране. Освен това въоръжени-
те сили поддържат и съответната 
система за социална адаптация, коя-
то осигурява прехода на освободените 
военнослужещи в гражданското обще-
ство. В резултат на посоченото се 
представят условията и факторите, 
които обуславят планирането на ка-
риерното развитие (фиг. 2).

Факторите, които влияят вър-
ху планирането на кариерното раз-
витие на военнослужещите, условно 
могат да бъдат класифицирани като 
вътрешни и външни.

Вътрешните фактори са:
• военнослужещите като катего-

рии, общност, индивиди;
• командирите (началниците, ръ-

ководителите);
• въоръжените сили като органи-

зация, която функционира и изпълня-
ва мисии и задачи;

• структурите по управление на 
човешките ресурси (по личен със-
тав);

• нормативната база (уредба) по 
управление на човешките ресурси;

• автоматизираната система за 
управление на човешките ресурси;

• вътрешният психоклимат, т.нар. 
микроклимат на колектива или орга-
низацията.

Външните фактори определят със- 
тоянията на човешките ресурси въ-
тре в системата и извън нея в на-
ционален, международен и глобален 
аспект. Като такива могат да се 
посочат възнагражденията за поло-
жен труд, социалните придобивки, 
здравните придобивки, възможност-
та за обучение и квалификация, кари-
ерното развитие, нормативно-прав-
ната стабилност и, не на последно 
място, общественото признание на 
професията.

Планирането и развитието на про- 
фесионалната кариера на военнослу-
жещите, както и дейността по уп-
равление на човешките ресурси и лич-
ния състав зависят от факторите 
на външната и вътрешната среда за 
въоръжените сили.

Хората, организациите и експер-
тите в области като управление на 
човешките ресурси на стратегическо 
ниво и на личния състав на такти-
ческо ниво трябва да поемат отго-
ворност за нещата, които могат 
да контролират. Нужно е организа-
циите и мениджърите (командири-
те) да осъзнават потребностите на 
своите подчинени. От друга страна, 
подчинените трябва да имат ясна 
картина за наличните и очакваните 
възможности в бъдеще. Във въоръже-
ните сили не бива да гадаят или да 
приемат някакъв набор от кариерни 
потребности. По същия начин воен-
нослужещите не трябва да гадаят 
как се осъществява развитието на 
кариерата им във въоръжените сили. 
Споделянето на информация от ръко-
водителите на организацията относ-
но развитието на подчинените им, 
както и непрекъснатото планиране 
на кариерата, ще подобрят усилията 
за кариерно развитие на военнослуже-
щите.

Хората винаги са мислели за своя-
та кариера, но едва напоследък се 
обръща сериозно внимание на начина 
за нейното развитие и на типа пла-
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Фиг. 3. Фактори, оказващи влияние върху планирането  
и осъществяването на кариерното развитие на военнослужещите  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3. Фактори, оказващи влияние върху планирането и осъществяването на кариерното 
развитие на военнослужещите 

    Фактори от вътрешната среда 

 Цели 
 Задачи 
 Организационен стил 
 Работна група 
 Лидерски стил и опит 

Фактори от външната среда 

 Правителствени изисквания 
 Закони, правилници, наредби 
 Икономически условия в 
        страната 
 Състав на военнослужещите 
 Местоположение на военните 
        формирования 

Управление на човешките ресурси във въоръжените сили 

 

 

 

 

Дейности 

 Анализ на службата 
 Планиране 
 Набиране 
 Подбор 
 Оценка на изпълнението 
 Тренинг и развитие 
 Планиране и развитие 
     на кариерата 
 Заплащане 
 Облаги 
 Дисциплина 
 Служебни взаимоотношения 
 Безопасност и здраве 
 Качество на службата 
 Оценка 

Критерии за ефективност 

 Съответствия със ЗОВС 
 Изпълнение 
 Удовлетворение 
 Текучество 
 Оплаквания 
 Трудови злополуки 

  Военнослужещи 

 Способности 
 Нагласи 
 Предпочитания 
 Мотивация 
 Личност 
 Двойни кариери 

Очаквани крайни резултати  

 Кариерно развитие на воен-
нослужещите от въоръжените 
сили  
 Придобиване на способности 
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ниране, необходим за постигане на 
удовлетворение от нея. Ключът за 
успеха в кариерното развитие не е в 
човека, външните влияния на средата 
или вътрешните условия, а в начини-
те, по които тези основни фактори 
си взаимодействат.

Много от служителите отделят 
време, за да мислят къде ще се на-
мират след 10 години в кариерата си. 
Освен това се чудят и какво ще на-
правят, за да стигнат там. Това е 
форма на мислене за кариерата, коя-
то може да се въведе в по-ясен фокус 
от планирането ù.8

Човекът трябва да идентифици-
ра своите аспирации и способности 
и чрез консултиране да осъзнае какво 
обучение и развитие са необходими 
за даден кариерен път. Организация-
та трябва да идентифицира потреб-
ностите и възможностите и чрез 
планирането на работната сила да 
осигури необходимата информация за 
кариерата и обучението на служите-
лите си. По-големите компании и дър-
жавни организации в света използват 
програми за планиране на кариерата, 
за да идентифицират широк кръг от 
способности и таланти, който е на 
разположение за възможностите за 
повишение и трансфер. Други органи-
зации често ограничават консултира-
нето по въпросите на професионална-
та кариера до мениджърския и профе-
сионалния персонал.

Практиката на планирането на 
кариерата на военнослужещия след-
ва да включва намирането на баланс 
между амбициите на човека за карие- 
ра и възможностите, които са на-
лични във въоръжените сили като 
организация.

Към амбициите на военнослуже-
щия за кариера трябва да причислим:

• индивидуалните потребности;
• личната подготовката в дадено-

то професионално направление;
• личните усилия за развитие.
От друга страна, трябва да бъ-

дат ясни възможностите за израст-
ване в кариерата, които предоста-
вят въоръжените сили:

• организационни потребности;
• организационни възможности;

• планиране на кадрите;
• информация за възможната ка-

риера на военнослужещите;
• програми за обучение и развитие 

на военнослужещите.
Начертаването на път в карие-

рата е последователността от кон-
кретни работни места и длъжности, 
с които се свързват тези възможнос-
ти. Двата процеса са взаимно свърза-
ни. Планирането на кариерата включ-
ва идентифицирането на средствата 
за постигането на желаните цели и в 
контекста на кариерните планове – 
пътищата в кариерата са средства-
та за достигането на тези цели. 

Резултатът от планирането на 
кариерата е назначаването на чове-
ка на работа, която е първата от 
цяла серия работни места. От гледна 
точка на организацията кариерните 
пътища са важен елемент от плани-
рането на работната сила. Бъдеща-
та работна сила на организацията за-
виси от прогнозираното преминаване 
на хората през различни длъжности 
и рангове. От гледна точка на инди-
вида кариерният път е последовател-
ността от длъжности, през която 
той иска да премине, за да постигне 
личните и кариерните си цели. Макар 
че е практически невъзможно напъл-
но да се интегрират организационни-
те и индивидуалните потребности в 
планирането на кариерните пътища, 
системното планиране на кариерата 
има потенциала да запълни пропаст-
та между потребностите на индиви-
да и тези на организацията.9

Традиционните кариерни пътища 
подчертават движението нагоре в 
едно занятие или функционална об-
ласт. Специалистът по подбора е нуж- 
но да описва различните длъжности, 
които военнослужещият от въоръ-
жените сили ще заема, докато про-
гресивно върви нагоре в йерархията 
на организацията. Всяка длъжност се 
достига, когато военнослужещият е 
натрупал необходимия опит и способ-
ности и е демонстрирал, че е готов 
за повишение. В такива кариерни пъ-
тища има нагласа, че провал има ви-
наги, когато човекът не се движи на-
горе, след като е изминало определено 
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време. Подобни нагласи затрудняват 
използването на хоризонтални транс-
фери и понижение като алтернативи 
за командирите, които вече не искат 
да плащат цената на движението на-
горе. Като примери могат да се по-
сочат: запазване на настоящата по-
зиция (длъжност) на военнослужещия 
или преминаване на по-ниска с цел ос-
таване на служба в същия гарнизон; 
приемане на по-ниска позиция в йерар-
хията поради това, че заеманата до 
момента длъжност вече не същест-
вува (съкратена е). Военнослужещият 
е поставен пред дилемата да приеме 
по-ниската позиция или да напусне въ-
оръжените сили, с което фактически 
приключва кариерата му като воен-
нослужещ.

Алтернатива на традиционното 
очертаване на кариерните пътища 
е плановете за кариерата да се ос-
новават на опита от практиката и 
индивидуализираните предпочитания. 
Пътищата от този вид имат някол-
ко характеристики:

• включват възможностите за хо-
ризонтални трансфери и понижения, 
както и тези за движение нагоре, и 
не са обвързани с нормално темпо на 
прогрес;

• не са категорични и откликват  
на промените в организационните 
потребности;

• достатъчно гъвкави са, за да 
вземат предвид качествата на слу-
жителите;

• всяка длъжност заедно с кариерни-
те пътища се определя от гледна точ- 
ка на умения, които могат да се при-
добият, познания и други специфични 
атрибути, а не просто в термините 
на образование, възраст или трудов 
опит.10

Реалистичните кариерни пътища 
са необходими за ефективното кон-
султиране на военнослужещите. Те 
могат да се разработват на базата 
на традиционните кариерни пътища. 
При отсъствието на такава инфор-
мация военнослужещият може само да 
гадае какво се предлага и с годините 
служба се обезкуражава и му е все едно 
дали ще се движи нагоре в кариерната 
стълбица, или ще тъпче на място.

Основни принципи на процеса  
на планиране кариерното развитие 

на военнослужещите

Единност – изразява общото със-
тояние на процеса на планиране като 
част от системата за управление на 
човешките ресурси. Планирането на 
кариерното развитие на военнослу-
жещите или на група от тях е на 
основата на цялостното планиране 
състоянието на човешките ресурси 
в Министерството на отбраната 
като организация с определена цел.

Адекватност – съобразяване на 
процеса по планиране на кариерното 
развитие на военнослужещите с усло-
вията, при които той се извършва, и 
факторите, които влияят: същест-
вуваща нормативна уредба, органи 
за управление и ръководство, авто-
матизирана система за управление 
на човешките ресурси, национално и 
международно състояние на човеш-
ките ресурси на „пазара на труда“.

Прозрачност – планирането се 
осъществява със знанието на съот-
ветните военнослужещи и команди-
ри (началници, ръководители).

Целенасоченост – изразява се в це-
ленасочена дейност за максимално 
удовлетворяване стремежа на воен-
нослужещите, максимално използване 
на създадени компетенции и достига-
не на определено състояние на орга-
низацията.

Ротация на военнослужещите – 
преназначаване на военнослужещите 
на други длъжности, които могат да 
са по хоризонтала (в обхвата на едно 
военно звание) или по вертикала – 
„нагоре“ (с повишаване във военно 
звание), или „надолу“ (на длъжност, 
изискваща по-ниско военно звание).

Обвързаност – планирането на ка- 
риерното развитие на определен воен- 
нослужещ или определена група воен-
нослужещи е функция от планиране-
то на кариерното развитие на друг 
военнослужещ или друга група воен-
нослужещи (фиг. 4).

Оптималност на престоя в длъж-
ност и във военно звание – изразява 
потребността на системата за уп-
равление на човешките ресурси да се 
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практически опит и знания да водят 
до съответните промени по „кари-
ерната стълбица“, както и възмож-
ността да не се задържа развитие-
то на военнослужещите с опреде-
лени военни звания. В резултат са 
установени минимален и максимален 
престой в длъжност и минимален и 
максимален престой във военно зва-
ние.

Обективност – намаляване или 
премахване на възможността за су-
бективно, еднозначно влияние върху 
планирането на кариерното разви-
тие на военнослужещите на някой 
от вътрешните фактори: команди-
рите (началниците, ръководители-
те), военнослужещите, структурите 
по управление на човешките ресурси 
(личен състав), организацията. Този 
принцип изисква съпоставяне на нуж-
ните компетентности за длъжност-
та, наличните компетенции на во-
еннослужещите и възможността за 
реализиране.

В резултат на всички изложени 
по-горе основни принципи се разкри-
ват и т.нар. специфични принципи:

• Обективност при залагане на роли и 
компетентности. Проявява се при раз- 
работването на длъжностните раз-
писания и изисква използването на съ-
временни методи и практики.

• Непрекъснатост на развитието 
на компетенциите. Имайки предвид, 
че човек постоянно се усъвършен-
ства, в планирането на кариерното 
развитие на военнослужещия се опре-
деля обучението да се извършва през 
целия му професионален живот.

• Възможност за реализиране на 
компетенциите на военнослужещите. 
Характеризира се от средата на сис-
темата за управление на човешките 
ресурси – нормативна уредба и авто-
матична система за управление на 
човешките ресурси (АСУ на ЧР).

• Недопустимост на дискриминация 
и осигуряване на равни възможности за 
професионална реализация.11 Този спе-
цифичен принцип изразява обществе-

Фиг. 4. Принципът за обвързаност, влияещ на планирането  
и развитието на професионалната кариера на военнослужещите

 
 
 

 
 

Нива 

Вакантна 
длъжност 

Организация 
/структура 

Военнослужещ 
Тактическо ниво 

Оперативно ниво 

Стратегическо ниво 

/
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НАЧАЛО

Външни данни във функция 
на Плана за развитие на ВС относно: 
 „Пълна ликвидация“ 
 „Частична ликвидация“ 
 „Организационно-щатни промени“ 

Изготвяне на ново  
или корекция на старо 
длъжностно разписание 

Утвържда-
ване 

НЕ 

ДА 
 

Определяне на вакантните 
длъжности за попълване  

с военнослужещи 

 

Определяне на начина  
за попълване на вакантните 

длъжности 

Анализ на вакантните 
длъжности 

 
Контрол по определяне  

на вакантните длъжности 

Попълване на вакантни длъжности 
   във ВС и МО с военнослужещи 
   по списъци по чл. 67, ал. 1, т. 2 
          и 3 от ППЗОВС на РБ 

Попълване на вакантни 
длъжности във ВС и МО  

по мотивирани предложения 
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ните нагласи по отношение на кариер- 
ното развитие на служителите в Ми-
нистерството на отбраната.

Планиране на кариерното  
развитие на военнослужещите  

от въоръжените сили

Съдържанието на планирането 
на кариерното развитие на военно-
служещите от въоръжените сили 
включва (фиг. 5):

• определяне на целите и политики-
те при разработване на текстовете 
по човешки ресурси в Националната 
отбранителна стратегия, в Закона за 
отбраната и въоръжените сили на 
Република България и в Правилника за 
прилагане на Закон за отбраната и въ-
оръжените сили на Република България;

• разработване на Плана за разви-
тие на въоръжените сили на Републи-
ка България по изготвяне на раздела 
за човешките ресурси, където се оп-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвяне и обявяване  
на Регистър за вакантни 
длъжности във ВС и МО 

Попълване на вакантни 
длъжности с кандидати  

по Регистрите 

Попълване на вакантни 
длъжности във ВС и МО  
със завършили обучение 

военнослужещи и от спец. щат 
А-916 („задържане“) 

НЕ 

ДА 

Попълване на вакантни длъжности 
чрез приемане на военна служба на лица, 

завършили граждански училища  
или стипендианти на МО 

КРАЙ 

Външни данни  
от атестацията  

на военнослужещите 

Сертифи-
циране 

Фиг. 5. Процес на планиране на кариерното развитие  
на военнослужещите от въоръжените сили
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ределят основните параметри – на-
чално и крайно състояние, етапи и 
състояние на човешките ресурси за 
всеки от тях;

• изготвяне на длъжностните раз- 
писания и длъжностни характерис-
тики към тях на формированията 
от въоръжените сили;

• разработване на Класификатор 
на длъжностите на военнослужещи-
те в Министерството на отбрана-
та, структурите на пряко подчине-
ние на министъра на отбраната и 
Българската армия;12

• извършване на количествен и ка-
чествен анализ на комплектуването 
с военнослужещи на военните форми-
рования от въоръжените сили;

• изготвяне на годишен план за 
обучение и квалификация, годишно 
разместване и попълване на вакант-
ни длъжности, атестиране на воен-
нослужещите.

Функциониращият модел за кари-
ерно развитие на военнослужещите 
е определен нормативно със Закона 
за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, Правилника за 
неговото прилагане и произтичащи 
от тях нормативни актове.

Министърът на отбраната ръ-
ководи кадровата политика. Минис-
терският съвет по предложение на 
министъра на отбраната приема:

• План за развитие на въоръжени-
те сили на Република България;

• Класификатор на длъжностите 
на военнослужещите в Министер-
ството на отбраната, структурите 
на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия.

Министърът на отбраната или 
оправомощени от него длъжностни 
лица утвърждават длъжностните 
разписания на Министерството на 
отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбра-
ната и формированията от въоръ-
жените сили. С длъжностните раз-
писания се определят организацион-
ната структура, длъжностите, чис-
леността и категориите на личния 
състав. За всяка длъжност от съот-
ветно длъжностно разписание се из-
готвя длъжностна характеристика.

Приемането и изпълнението на 
военна служба от военнослужещите 
се основава на принципа на недопус-
кане на дискриминация и осигуряване 
на равни възможности за професио-
нална реализация съгласно предвари-
телно установени изисквания и кри-
терии за заемане на длъжности във 
въоръжените сили.

За правилното функциониране на 
модела за кариерно развитие е необ-
ходимо поддържането на определено 
съотношение: между военнослужещи 
и цивилни служители; между кате-
гориите военнослужещи; между от-
делните офицерски звания. Съотно-
шението на личния състав за мирно 
време е определено в Плана за разви-
тие на въоръжените сили на Републи-
ка България и е:

• военнослужещи/цивилни служи-
тели – 78 на сто/22 на сто (фиг. 6);

• категориите военнослужещи – 
офицери/офицерски кандидати и сер-
жанти/войници – 22 на сто/28 на 
сто/50 на сто (фиг. 7);

• офицерите със звания – полко-
вник/подполковник/майор/младши 
офицерски звания – 6 на сто/13 на 
сто/21 на сто/60 на сто (фиг. 8).

Съдържание на модела  
за кариерно развитие

Моделът за кариерно развитие 
включва: приемане на военна служба, 
назначаване на длъжност и повиша-
ване във военно звание, атестиране, 
обучение и квалификация, прекратя-
ване на договора за военна служба и 
освобождаване от военна служба.

Приемане на военна служба:
В мирно време въоръжените сили 

се комплектуват с военнослужещи от:
• завършилите висши военни учи-

лища в страната и в чужбина;
• завършилите обучение стипенди-

анти за нуждите на Министерството 
на отбраната и Българската армия;

• лица, завършили граждански сред-
ни или висши училища в страната и 
в чужбина;

• лица, завършили основно образо-
вание – за длъжности, определени с 
акт на Министъра на отбраната.
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Правоотношението по изпълне-
ние на военната служба възниква въз 
основа на договор за военна служба.

Приетите за обучение във висши 
военни училища в страната и в чуж-
бина сключват договори за военна 
служба, в чийто срок се включва сро-
кът на обучението. Лицата, завър-
шили граждански средни или висши 
училища в страната и в чужбина, се 
приемат на военна служба въз основа 
на конкурс.

Срокът за изпълнение на военна 
служба на завършилите висши воен-

ни училища и завършилите обучение 
стипендианти за нуждите на Ми-
нистерството на отбраната е не 
по-кратък от 10 години. Срокът на 
служба за приетите на военна служ-
ба лица, завършили граждански средни 
или висши училища, не може да бъде 
по-кратък от 7 години за офицерите, 
5 години за офицерските кандидати и 
сержантите (старшините) и 3 годи-
ни за войниците (матросите).

Назначаване на длъжност и пови-
шаване във военно звание на военно-
служещите:
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Фиг. 6. Процентно съотношение на военнослужещи  
и цивилни служители

Фиг. 7. Процентно съотношение на офицери, офицерски кандидати  
и сержанти и войници
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Фиг. 8. Процентно съотношение на офицери (младши, старши офицери)
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Военнослужещите се назначават 
и преназначават на длъжност:

1) при годишното разместване:
• по Регистъра на вакантните 

длъжности за офицери и офицерски 
кандидати;

• по предложение на комисиите 
за кариерно развитие на офицерите, 
на които изтича максималният срок 
за престояване в звание и/или длъж-
ност.

2) при организационно-щатни про-
мени;

3) при спечелване на конкурс.
Военнослужещите могат да се на-

значават и преназначават на длъж-
ност и през цялата година при след-
ните случаи:

• по решение на министъра на 
отбраната или на оправомощени от 
него длъжностни лица след мотиви-
рано предложение на ръководители-
те на административни структури 
от Министерството на отбраната, 
ръководителите на структурите на 
подчинение на министъра на отбра-
ната и командирите (началниците) 
на военни формирования от Българ-
ската армия и писмено съгласие на 
военнослужещия;

• по допълнителен Регистър на 
вакантните длъжности за офицери и 
офицерски кандидати;

• по подаден рапорт по Регистъра 
за вакантните длъжности за сержан-
ти (старшини) и войници (матроси).

Със заповед на министъра на от-
браната се създава необходимата ор-
ганизация за извършване на годишно-
то разместване, като се определят 
сроковете за изготвяне регистрите 
на вакантните длъжности и редът 
за кандидатстване на военнослуже-
щите.

Военнослужещите със старши офи- 
церски звания заемат длъжности в 
определени кариерни полета: команд-
но, логистично и инженерно-техниче-
ско, комуникационно-информационно, 
административно и професионално 
(съобразно специалността, придоби-
та след завършване на военна акаде-
мия в страната и в чужбина). Длъж-
ностите, изискващи младши офи- 
церски звания, се разпределят в кари-

ерни области, които обхващат спе-
циалности, придобити във висше во-
енно училище. Военнослужещите със 
звания за офицерски кандидати и сер-
жантски звания заемат длъжности в 
определени професионални области – 
професии, придобити в професиона-
лен сержантски колеж.

Професионалните области са ко-
мандна, логистична, техническа, ад-
министративна, инструкторска и 
други (по професии, по които не се 
извършва обучение в професионални-
те сержантски колежи – санитарни 
инструктори, метеоролози и други). 
Военнослужещите с войнишки звания 
заемат длъжности в съответствие 
с придобитата в учебните центрове 
военноотчетна специалност.

В кариерното развитие на стар-
шите офицери се прилага принципът 
за ротация, която се осъществява 
чрез назначаване на длъжности:

• в едно управленско ниво, в раз-
лични военни формирования или ад-
министративни структури, включи-
телно на международни длъжности 
или на длъжности в различни кариер-
ни полета;

• в различни управленски нива, вклю-
чително на международни длъжности.

За осъществяване на този прин-
цип е въведен минимален и максима-
лен срок за престояване на длъжност. 
Минималният срок за престояване 
на длъжност на военнослужещите е 
1 година, като не се прилага при ор-
ганизационно-щатни промени и при 
заемането на първа длъжност от 
академичния състав. Максималният 
срок за старшите офицери е 5 годи-
ни, а на военнослужещите с младши 
офицерско звание е 10 години.

Военнослужещите се преназнача-
ват на длъжност в обхвата на при-
тежаваното военно звание, когато:

• е изтекъл минималният срок за 
престояване в длъжност;

• притежават необходимото обра- 
зование, квалификация и атестацион-
на оценка;

• не изтърпяват дисциплинарни 
наказания.

Изборът за назначаване на длъж-
ности на офицерите и офицерските 
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кандидати се извършва от комисии 
за кариерно развитие на военнослу-
жещите.

Редът и организацията на рабо-
та на комисиите за кариерно разви-
тие на военнослужещите са уредени 
с Инструкция № I-5 за реда и орга-
низацията на работата на комиси-
ите за кариерно развитие на воен-
нослужещите в Министерството на 
отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбра-
ната и българската армия.13 В нея са 
определени критериите за оценяване 
и редът за класиране на кандидати-
те за назначаване на длъжности и за 
повишаване във военно звание, като 
основни са констатациите в атес-
тационния формуляр. Комисиите за 
кариерно развитие на офицерите ра-
ботят последователно в низходящ 
ред на военните звания.

Сержантите и войниците се пре-
назначават по подаден рапорт за за-
емане на длъжност от Регистъра на 
вакантните длъжности със заповед 
на министъра на отбраната или на 
оправомощено от него длъжностно 
лице.

Назначаването на длъжности в 
задграничните представителства на 
Република България, в щабове или ор-
гани на международни организации и 
на други международни инициативи 
се осъществява чрез провеждане на 
конкурс по документи и събеседване 
от Комисия за подбор, назначена със 
заповед на министъра на отбрана-
та.14

Военнослужещият може да бъде 
повишен в следващо военно звание, 
ако са налице следните условия:

• да е изтекъл минималният срок 
за престояване във военно звание;

• да притежава изискващите се за 
съответната длъжност образование, 
квалификация и атестационна оцен-
ка;

• да заема или да се назначава на 
длъжност, изискваща по-високо воен-
но звание;

• да не изтърпява дисциплинарни 
наказания.

За повишаване във военно звание 
при заемане на длъжности от различ-
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ни кариерни полета има специфични 
изисквания към притежаваните об-
разование и квалификация. Например 
офицерите от кариерно поле „ко-
мандно“, т.е. заемащи длъжност „ко-
мандир на батальон“, се повишават 
във военно звание „майор“ и „подпол-
ковник“, ако са придобили образова-
телно-квалификационна степен „ма-
гистър“ в професионално направление 
„Военно дело“ във военни академии, а 
във военно звание „полковник“, ако 
освен това са завършили и „Страте-
гически курс“ или курс „Мениджмънт 
на отбраната“.

Управление на кариерата 
на военнослужещите 
от въоръжените сили

Управлението на кариерата на во-
еннослужещите следва да се възпри-
ема като постъпателно развиващ се 
процес, който обхваща целия им про-
фесионален път от приемането на 
служба до освобождаването от нея.15 
Кариерното развитие е непрекъснат 
процес на планиране, управление и ре-
ализиране на потенциалните възмож-
ности на всеки военнослужещ.

Заемането на съответните длъж-
ности се осигурява чрез точно и 
обективно оценяване на постижения-
та, професионалните компетентно-
сти и личностните характеристики 
на военнослужещия и качествата му 
да бъде военен лидер, при отчитане 
на постигнатите резултати от про-
ведените изпити, учения и проверки 
и система от курсове за повишаване 
на квалификацията.

Според действащия модел за ка-
риерно развитие изпълнението на 
военната служба може да е на длъж-
ности във военни формирования от 
въоръжените сили или в структури 
на Министерството на отбраната: 
до 6 месеца в състава на военно фор-
мирование, изпълняващо мисия извън 
територията на страната; 6 месеца 
(може да се удължи максимум до 12 
месеца) в международен щаб или ор-
ганизация, изпълняваща мисия извън 
територията на Република България; 
до 3 години в международен щаб или 
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организация, при обучение или ква-
лификация, военна служба в служби 
„Военна информация“ или „Военна 
полиция“ и военна служба във висши 
военни училища и Военна академия.

При планирането на кариерното 
развитие на военнослужещите от 
Министерството на отбраната те 
се прогнозират и за изпълнение на 
военна служба на длъжности за ин-
структори във Военна академия и 
висшите военни училища.

Кариерното развитие на офицери-
те от въоръжените сили

Младшите офицери преминават 
през длъжности в съответните ка-
риерни области в зависимост от 
придобитата военноотчетна специ-
алност, като се повишават последо-
вателно до военно звание „капитан“/
„капитан-лейтенант“. Една част от 
тях се планират за обучение във Во-
енна академия „Георги Стойков Ра-
ковски“, друга част за заемане на 
длъжности за военно звание „майор“/
„капитан IІI ранг“ в съответните 
кариерни полета (без командно), а 
трета за освобождаване от военна 
служба.

Приетите за обучение се плани-
рат след завършване на Военна ака-
демия да заемат длъжности за зва-
ние „майор“/„капитан IІI ранг“ от 
кариерно поле „командно“. Военно-
служещите с военно звание „майор“/
„капитан IІI ранг“, атестирани като 
подходящи за повишаване във воен-
но звание, се планират за заемане на 
длъжности, изискващи военно звание 
„подполковник“/„капитан II ранг“. 
Останалите се преназначават в об-
хвата на притежаваното военно зва-
ние, а част от тях се планират за 
освобождаване.

Офицерите с военно звание „под-
полковник“/„капитан II ранг“, отго-
варящи на определени изисквания, се 
планират за обучение в „Стратеги-
чески курс“ или курс „Мениджмънт 
на отбраната“, или магистратура в 
професионално направление „Военно 
дело“ по специалността „Страте-
гическо ръководство на отбраната 
и въоръжените сили“ (без кариер-
но поле „професионално“). Част от 

военнослужещите с военно звание 
„подполковник“/„капитан II ранг“ се 
планират за повишаване във военно 
звание и заемане на длъжности за во-
енно звание „полковник“/„капитан I 
ранг“, а друга част за освобождаване 
от военна служба.

Офицерите с военно звание „пол-
ковник“/„капитан I ранг“, отгова-
рящи на определени изисквания, но-
минирани от Съвета по отбрана и 
издържали конкурсен изпит, се зачи-
сляват за обучение по специалност 
„Стратегическо ръководство на от-
браната и въоръжените сили“ във 
Военна академия „Георги Стойков 
Раковски“. Притежаващите военно 
звание „полковник“/„капитан I ранг“, 
отговарящи на определени изисква-
ния, след разглеждане от Съвета по 
отбрана се удостояват с висше офи-
церско звание от президента на Ре-
публика България по предложение на 
Министерския съвет. Другата част, 
които са престояли на максималния 
срок в длъжност и/или във военно 
звание, се планират за разглеждане 
от комисиите за кариерно развитие 
за назначаване на други длъжнос-
ти или за освобождаване от военна 
служба при навършване на пределна 
възраст.

Кариерното развитие на войници-
те, сержантите и офицерските канди-
дати от въоръжените сили 

Кариерното развитие на войни-
ците (матросите) стартира с пре-
минаване на обучение за придобиване 
на военна отчетна специалност и 
назначаване на длъжност. Преките 
командири (началници) номинират по 
определени критерии войници (мат-
роси) за обучение в учебни центро-
ве за придобиване на военно звание 
„младши сержант“ („старшина II 
степен“) или в професионалните сер-
жантски (старшински) колежи, като 
планират кариерното им развитие 
на длъжности, изискващи военно зва-
ние „младши сержант“ („старшина II 
степен“).

На войниците (матросите), за-
вършили професионални сержантски 
(старшински) колежи, се присвоя-
ва военно звание „младши сержант“ 
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(„старшина II степен“) и се назна-
чават на длъжност. Войниците (ма-
тросите), завършили и придобили 
първо сержантско звание „младши 
сержант“ („старшина II степен“) в 
учебен център, могат да се обучават 
за придобиване на четвърта степен 
на професионална квалификация или 
курс за съответното военно звание в 
сержантски (старшински) професио-
нален колеж по подаден рапорт и след 
предложение на преките командири 
(началници), като след завършването 
същите могат да бъдат назначавани 
на длъжности, изискващи по-високо 
сержантско (старшинско) звание.

Сержантите (старшините) зае-
мат длъжности в съответните про-
фесионални области, на които придо-
биват умения и опит за управление на 
подразделения, опит в областта на 
логистиката, умения и знания за ад-
министративна дейност. Сержанти-
те (старшините), притежаващи во-
енно звание „старшина“ („мичман“), 
натрупали опит и показали лидерски 
качества, се номинират за обучение 
в курс за военно звание „офицерски 
кандидат“ и се планират за присво-
яване на военно звание „офицерски 
кандидат – 1-ви клас“ и заемане на 
длъжност, изискваща това звание.

Офицерските кандидати, сержан-
тите (старшините) и войниците 
(матросите) имат право да кан-
дидатстват и да се обучават във 
висшите военни училища за придо-
биване на образователно-квалифи-
кационна степен от професионално 
направление „Военно дело“ или ква-
лификация по военно дело след полу-
чаване на разрешение от министъра 
на отбраната при условия и по ред, 
определени с акт от него. След за-
вършването същите могат да бъдат 
назначавани на длъжности, изисква-
щи младши офицерско звание „лейте-
нант“.

Промените през последните 26 го- 
дини в общественото пространство 
на страната налагат въоръжените 
сили да бъдат конкурентоспособни на 
останалите сфери на пазара на тру-
да и да предложат на младежите и 
девойките с необходимия потенциал 
възможност за кариера. Необходимо 
е да се създаде и практически да се 
реализира действащ модел за кари-
ерно развитие, който да съчетава в 
най-пълна степен взаимния интерес 
„индивид – армия“.16 Без превръщане-
то на процеса за кариерно развитие 
на военнослужещите в стратегиче-
ска дейност, доминирана от баланса 

Фиг. 9. Общ модел за кариерното развитие  
на офицерите от въоръжените сили
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училище 
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звания 
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между потребностите на въоръже-
ните сили и интересите на военно-
служещите на база на ясни принципи, 
не е възможно да се създаде увере-
ност в бъдещето им и да се изисква 
от тях всеотдайност в службата и 
високо чувство на отговорност при 
изпълнение на поставените задачи.

За в бъдеще е необходимо подроб-
но и внимателно да се изследват ос-
новните процеси при реализирането 
на кадрите във военната организация, 
да се следва динамиката на развитие 
на въоръжените сили и да се разра-
ботят многовариантни процедури за 
управление на кариерата на военно-
служещите. Без систематичен анализ 
и получаване на реална информация за 
кариерното израстване на различни-
те категории военнослужещи е невъз-
можно да се изгради ефективна сис-
тема за кариерно развитие.

В заключение трябва да се отбе-
лежи, че е нужно да бъдат предпри-
ети следните мерки в краткосрочен 
план за подобряване на системата за 
кариерно развитие на военнослуже-
щите от въоръжените сили:

• Извършване на подробен анализ 
и оценка на рисковете, свързани с не-
достига на кадри и напускането на 
подготвени военнослужещи от въ-
оръжените сили.

• Необходимо е детайлно проучва-
не на текущите възможностите на 
военните формирования за предоста-
вяне на възможности за реализация 
на военнослужещите, на които им 
предстои освобождаване от военна-

та организация в следствие на реор-
ганизация на действащите в момен-
та структури.

• Извършване на периодичен пре-
глед и оценка на възможностите за 
подобряване на мерките за запазване 
на наличния човешки ресурс и предос-
тавяне на възможност за неговото 
кариерно израстване.

• Длъжностите за различните ка-
тегории военнослужещи в по-малките 
гарнизони не трябва да създават неу-
довлетвореност, а напротив – тряб-
ва да стимулират различните катего-
рии военнослужещи от въоръжените 
сили да кандидатстват за тях.

• Създаването на възможност 
за повишаване във военно звание в 
обхвата на една длъжност ще даде 
възможност на военнослужещите да 
продължават кариерната си реализа-
цията предвид „запушването“ на сис-
темата.

Очертаните предизвикателства 
пред кариерното развитие на воен-
нослужещите следва да насочват ве-
домството към намиране и прилагане 
на високоефективни практически ре-
шения на проблемите в тази област, 
посредством проучване и използване 
на водещия световен опит. Команди-
рите трябва да насърчават знаещи-
те и можещите военнослужещи и да 
им предоставят възможност за ка-
риерно израстване в службата. Ефек-
тивният мениджмънт е ключът за 
реализиране на пълния потенциал на 
интелектуалния капитал на въоръже-
ните сили.
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КАМПАНИИ И ОПЕРАЦИИ

Има ли роля и носи ли отговор-
ност военната наука за съз-
даването на концепцията „хи-

бридна заплаха“ и какви са мястото 
и задачите ù в контекста на тази 
концепция?

Удобството от употребата на 
термини като хибридна заплаха не 
е новост в използването на пате-
тични наименования с претенции за 
иновативност в науката и военното 
дело. Въвежданата нова терминоло-
гия обаче изисква професионално ми-
слене и строго научен подход особено 
когато става въпрос за национална 
сигурност. 

Изследването на научната ли-
тература в тази област и множе-
ството публикации в периодичните 
издания, насочени към откриването 
на „нови войни“ и дефинирането на 
„новооткрити“ форми на война, по-
казват извънредно богато разнообра-
зие от класификации, наименования и 
тенденции (Х. Мюнклер – междудър-
жавни войни, войни между различни 

РОЛЯТА НА ВОЕННАТА НАУКА  
В КОНТЕКСТА НА ХИБРИДНИТЕ ЗАПЛАХИ

Полковник доц. д-р Емил Енев

Emil Enev. THE ROLE OF THE MILITARY SCIENCE  
IN THE CONTEXT OF HYBRID THREATS

Abstract: The nature of the term „hybrid threat“ can be seen in two aspects. The first one 
is as a threat to national security. The second is as a challenge for the capabilities and the 
authority of our national security system in determinnation the priorities of military-scientific 
research and development of new theories. We need to identify our weaknesses and the reasons 
for threat arising, in order not to fail in the diagnosis of the constantly changing nature of 
conflicts, to conceptualize their future development and to determinate how to prepare for it. 
As result of the analysis of many materials related with problem „hybrid threat“ we think that 
the major debate should not be the debate if a hybrid threats a real one, but rather the debate 
to formulate concepts for the development of capabilities to deal with such type of threats. 

Key words: threat, hybridity, concept, science.

социални групи, войни на Средновеко-
вието, войни на новото и най-ново-
то време, постиндустриални войни; 
В. Софски – диви войни; Енценсбергер 
определя свързването на субдържав-
ни участници във войната, като во-
енни властелини, фирми за наемници 
и терористични мрежи, с процесите 
на глобализирането като молекуляр-
на гражданска война; Труц фон Трота 
стига още по-далеч, като предлага 
определението „неохобсови войни“). 
Естествено, посочените примери са 
селекция на най-интересните и ек-
зотични класификации и нямат пре-
тенции за изчерпателност. Всеки от 
тях е опит да се установят нови еле- 
менти (в случай че не са изцяло нови, 
то поне с определени разлики) във 
вечнопроменящия се характер на 
конфликтите. Появата на новатор-
ските теории е израз на стремежа 
да се преодолеят теснотата, огра-
ничеността и закостенялостта в 
традиционните теории за национал-
ната сигурност и военното дело. 
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Идеята за застрашаващ фактор, 

който обединява конвенционални си- 
ли, управлявани по традиционните 
армейски правила и норми в много-
национална среда, с неконвенционал-
ни сили, водещи операции и действия 
в партизански стил, съществува от 
дълго време. Погледнато историче-
ски, подобен род заплахи, предизви-
кани от противостоящи с такива 
характеристики, винаги търсят въз-
действие върху слабите страни на 
опонентите и извличане на максимал-
на полза и изгода от използването на 
наличните средства при постигане 
на стратегическите им цели. С те-
чение на времето това благоразумно 
прилагане на нетрадиционни форми 
на оперативното изкуство постига 
разнородни резултати, които зави-
сят от противодействащите сили, 
тяхната организация и координация-
та на конвенционалните и неконвен-
ционалните начини и средства, с кои-
то те разполагат и прилагат. Това 
рефлектира върху възможностите за 
смяна на парадигмите и концепции-
те в съответствие с характерис-
тиките на заплахата, организацията 
като система и военното мислене. 
Поради тази причина е необходимо 
по-задълбочено анализиране на посо-
чения проблем.

Често отнасян към периферията 
на чисто военната теория, терми-
нът „хибридна заплаха“ се използва 
инцидентно в нашите военнонаучни 
и особено в политическите среди до 
началото на 2014 г. Можем да прие-
мем, че той обобщава всички елемен-
ти на воденето на военни действия в 
рамките на пълния спектър от кон-
фликти. Липсата на единство по те-
мата и непоследователността при 
нейното изследване намират отра-
жение и сред общността от цивилни 
експерти, които се занимават с на-
ционалната сигурност. Единствени-
ят резултат от това е, че все още 
няма налично официално единно, кон-
сенсусно дефиниране на понятието 
„хибридна война“ на държавно ниво.

Теорията за хибридната война 
формира широката основа и базо-
вите принципи на изключително го-

лям брой съпротивителни движения 
през втората половина на XX век. 
На настоящия етап технологични-
ят напредък в съчетание с глобали-
зацията води до впечатлението, че 
съпротивителните движения отново 
бележат ръст. Теоретиците на хи-
бридната война представляват една 
от школите, привърженици на тази 
теза.

Поради посочените основания ав-
торът смята за необходимо да се 
очертае поредица от проблеми и да 
се предложат вероятни направления 
за тяхното решаване.

Проблем 1. Съществуват множе-
ство дефиниции в изследваната об-
ласт, но няма единна дефиниция на 
понятията „хибридна война“ и „хи-
бридни действия“.

Имайки предвид многобройните 
публикации по тези въпроси през по-
следните години, няма да е изненада, 
ако броят на дефинициите за тези 
две понятия стигне броя на дефини-
циите за понятията „тероризъм“ и 
„терористична заплаха“, който със 
сигурност надхвърля посочваните 
доскоро над 100 определения. Разбира 
се, нашата цел не е установяването 
на точния брой. Идеята на стати-
ята не е и да се формулира оконча-
телно дефиниция, а да се проследят 
етимологията, същността и съдър-
жанието на хибридността.

По своята същност терминът 
„хибридност“ е опит да се обхванат 
в една теория по-рано разделени ка-
тегории на различни видове конфлик- 
ти. Тя трудно би могла да се опре-
дели както като асиметричен начин 
на воюване, така и като конвенцио-
нални действия поради многообрази-
ето на своите форми на проявление. 
Какво обаче е това, което я прави 
толкова „уникална“ и различаваща се 
от традиционните марксистко-ле-
нинска теория и марксистко-ленин-
ско учение за войната и армията, 
както и от маоистката теория за 
съпротивителните движения? При-
вържениците на теорията за хибрид-
ната заплаха твърдят, че този вид 
действия имат толкова физическо, 
колкото и концептуално измерение. 
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Включването на криминални прояви 
в спектъра от действия се смята за 
нова характерна черта, чиято цел е 
бъдещо дестабилизиране на местни-
те органи за управление или насър-
чаване и съдействие на дейците на 
съпротивата или нередовните съпро-
тивителни групировки посредством 
осигуряване на необходимите им ре-
сурси по криминален път. Историче-
ският опит, включително собстве-
ният национален, потвърждава, че 
организираната престъпност е из-
точник на средства за създаване на 
съпротивителни движения и тяхно-
то по-нататъшно развитие.

Сходни са координацията и едно-
временността на действията на ре-
довните и нередовните сили, държав-
ните и недържавните елементи, на-
сочени към единство на усилията на 
съпротивителните движения, като 
се търси единство и целенасоченост 
на конвенционалните и асиметрични-
те действия. 

Налице е и тактически елемент, 
който прави хибридната война уни-
кална. За него се твърди, че е обе-
диняване на конвенционални и некон-
венционални тактики в рамките на 
децентрализирана командна струк-
тура и се характеризира със съчета-
ване на прости и сложни технологии 
по иновативен начин. 

По отношение на дефинирането 
на хибридната заплаха и нейните из-
точници научната общност е необ-
ходимо да стигне до правилното ù 
единно дефиниране и налагането на 
определени рамки на този тип запла-
ха, защото това е инструментът за 
намиране на решение и справянето с 
нея. Проблемът на оперативно ниво, 
в оперативна среда, е внезапността и 
неопределеността на неконвенционал-
ната заплаха, която обезсилва много 
от предимствата на големите съюзи, 
коалиции и държави в доктринален ас-
пект, огнева мощ, технологии. 

Основна задача, която ще помогне 
за справянето с хибридната заплаха, е 
да бъде разбирана нейната същност, 
как се заражда, развива и еволюира в 
своите нови форми. В съвременната 
стратегическа среда има участници, 

които създават заплахи, посредством 
които търсят защита и постигане 
на своите интереси. Погледнато през 
призмата на организация, целяща по-
стигане на хибридна заплаха, нейното 
основно усилие ще е как на базата на 
съществуващите условия и междуна-
родни норми да реализира стратеги-
ческите си цели срещу конвенционал-
но превъзхождащ я в ресурси, прос-
транство и време противник. 

Извод. Макар и без да се замислят 
за точно дефиниране на това, което 
правят, евентуалните ни опоненти 
създават нов тип оперативно изкус- 
тво, посредством което реализи-
рат стратегията си. Те комбинират 
преимуществата на разнородни, нес-
вързани доскоро в единна концепция 
способи и подходи и елиминират сил-
ните страни на елементите на на-
ционалната сигурност за постигане 
на своите цели.

За да се отговори адекватно на 
възникналия проблем, е необходимо 
първо точно да се формулира хибрид-
ната заплаха, да се декомпозира на 
съставните ù елементи и след това 
да се прилага нов тип оперативно из-
куство, необременено от конвенцио-
налните ограничения; да се избягват 
ограниченията в системата от усло-
вия за реализиране на целта и да се 
постигне определено преимущество 
по отношение на противника. Това 
не трябва да става само на базата 
на военната наука. Необходимо е при-
лагането на голям обем от знанието, 
създадено от обществените науки.

Проблем 2. Как да разбираме опе-
ративното изкуство в контекста на 
хибридната заплаха?

Оперативното изкуство е рамка-
та, в която трябва да бъдат вписани 
характерните за хибридните заплахи 
неограничени по своя характер дейст-
вия и на пръв поглед разпилян и хаоти-
чен маньовър. Разбирането на хибрид-
ните заплахи именно в контекста на 
тези характерни за тях черти изис-
ква всеобхватност на оперативното 
изкуство и поява на нови идеи. 

В съвременното военно дело опе-
ративното изкуство продължава да 
бъде връзката между стратегическа-
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та цел и тактическите действия. 
То свързва операциите във времето, 
пространството и целта. Основната 
му характеристика е използването на 
въоръжени сили посредством такти-
чески действия и логически свързани 
операции за постигане на стратеги-
чески цели. Освен това оперативно-
то изкуство е креативно използване 
на разпръснати в пространството и 
времето операции за целите на стра-
тегията или водене на операции за 
постигане на стратегическата и опе-
ративните цели. То дава единство на 
кампанията. 

В този аспект прилагането на 
хибридните заплахи в оперативното 
изкуство се основава на целенасоче-
ната връзка на тактическите дейст-
вия и операции в интерес на постига-
нето на стратегическите цели. Хи-
бридната заплаха свързва стратеги-
ята с тактиката по асиметричен и 
неограничен по форма и време начин, 
нерегламентиран в общоприетите и 
утвърдени военни способи и норми. 
Става дума за традиционните огра-
ничения и рамки, които се налагат 
на оперативното изкуство по отно-
шение на конвенционалното водене 
на войната. В частност тук става 
въпрос за научните принципи на во-
дене на войната по суша. 

Потвърждение за прилаганата ди-
намика на хибридната заплаха в рам-
ките на асиметричност и неограни-
ченост на оперативното изкуство е 
организационната иновативност на 
оперативно ниво. Създаващите хи-
бридни заплахи си служат с тази кон-
цепция, за да реализират неограниче-
ни и иновативни форми на маньовър* 
спрямо превъзхождащ ги във военно 
отношение противник. Следовател-
но, за да постигнат своите интере-
си, те се стремят да разширят и 
усъвършенстват формите на при-
лагане на оперативното изкуство, с 
което да елиминират превъзходство-

* Маньовърът не трябва да се възприе-
ма единствено във физически смисъл. Ма-
ньовърът е по-скоро форма на съзнание, 
състояние на интелекта, отколкото фи-
зическо действие.

то на противника, като го доведат 
до неадекватност на собственото 
му оперативно изкуство.

Доказателство за такъв подход 
можем да открием, анализирайки 
действията на САЩ във Виетнам и 
на съветските войски в Афганистан. 
И в двата случая опитът показва, че 
затрудненото свързване на тактиче-
ските боеве и сражения със страте-
гическия контекст е ярка илюстрация 
на липсата на прилагане на оператив-
но изкуство.

Тактиките на прилагане на хи-
бридните заплахи обслужват този 
подход. Макар и наглед несвързани, в 
голяма част от случаите е необхо-
димо да сме наясно, че тактически 
действия, предприети без стратеги-
ческа цел, не са нищо повече от без-
смислено насилие. 

Хибридните заплахи могат да 
дадат превъзходство посредством 
умелото използване на ограничени-
ята, наложени на превъзхождащите 
сили. Тук могат да се впишат прави-
лата за прилагане на сила, политиче-
ската воля, глобалните способности 
на медиите, военните традиции, за-
коните за водене на война, интелек-
туалните и географските граници. 
Тази неблагоприятна среда подпомага 
създателите на заплаха от хибриден 
тип да разбират и се възползват от 
наложените от нас самите ограни-
чения в прилагането на военна сила. 
Независимо че е в зародиш, подходът 
дава способности за неутрализиране 
на конвенционалното превъзходство 
на която и да е сила и възползване 
от нейните слабости и уязвими мес-
та, често със заблуда. Почти винаги 
такива действия водят до големи 
политически, икономически, психило-
гически и културни последствия.

Напредъкът на науката и техно-
логиите и безпрепятственият дос-
тъп до тях също увеличават вероят-
ността за прилагане на иновативни 
високотехнологични способи за запла-
ха. Ползите от притежаване на оръ-
жия и технологии, които дават пре-
димство на силите за сигурност на 
страните, членки на НАТО, застра-
шават оперативния и тактическия 
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маньовър на потенциалните против- 
ници в условията на открити прос-
транства. Поради това те извличат 
изгоди от политическата ситуация 
или рестриктивните правила за по-
ведение (мерките за сигурност в Па-
риж, Брюксел, Лондон в края на ноем-
ври и началото на декември 2015 г.), 
наложени от местните власти в ре-
зултат на реализиране на заплаха или 
само на вероятност от възникване 
на критично събитие. Така най-често 
постигат поне две цели – неутрали-
зират технологичните предимства 
и въздействат върху населението и 
неговата ценностна система по на-
чин, който оставя трайна следа. По-
соченото налага да се съобразяваме 
с факта, че урбанизираните райони с 
голяма вероятност ще бъдат зона-
та, в която ще се реализира голяма 
част от тактическите действия в 
рамките на хибридни операции. Веро-
ятността за това ще е свързана с 
по-доброто познаване на терена от 
противостоящите и очакванията да 
се възползват от ресурсите и подкре-
па на част от местното население.1 
Предположението, че е най-вeроятно 
този тип конфликти да се развива в 
урбанистична среда, не е достатъчно 
за реализирането на нови доктринал-
ни идеи, без да бъде анализирано как 
противникът би използвал такъв вид 
бойно пространство за водене на бой.

Бъдещите опоненти вероятно 
все по-често ще осъществяват аси-
метрични действия в опитите си да 
постигнат успех срещу по-силен, тех-
нологично превъзхождащ ги против-
ник. Тази форма на атака е доста по-
икономична откъм усилие и ресурси, 
избягва силните страни и се базира на 
използване на слабите страни и уязви-
мостта на опонента, което намаля-
ва риска, който поемат прилагащите 
я. Тук могат да се включат използ-
ването на страховете и доверието 
на местното население, разколеба-
ването на политическата поддръжка 
за действията на правителството, 
чувствителността на западните об-
щества по отношение на жертвите 
или опитите да нанесат комплексни 
вреди на икономиката. Подобни ата-

ки могат да придобият формата на 
тероризъм, психологически операции, 
дезинформация, ограничено използване 
(или заплаха от използване) на оръжия 
за масово унищожение и разрушаване 
и унищожаване на информационни 
системи.2 Като концептуална основа 
създаващите хибридни заплахи използ-
ват организираното и целенасочено 
прилагане на неограничеността на 
оперативното изкуство. 

Извод. Необходимо е провежда-
нето на по-нататъшни анализи за 
постигане на разбиране как против- 
ниците ни реализират стратегиче-
ските си цели посредством неограни-
чено от закостенели теории опера-
тивно изкуство. 

От реалистична гледна точка спо-
собите за водене на война винаги ще 
се характеризират с многообразие на 
начини и средства. Поради това съ-
ществуващото в нашето военно ми-
слене праволинейно разбиране за вой-
ната в рамките на фундаментализма 
в кални кубинки не може да доведе до 
нищо добро, особено в областта на 
оперативното изкуство, което нала-
га необходимостта от развитие на 
военното дело, каквато е мисията 
на военната наука.

Проблем 3. Развитието на военно-
то дело като основна мисия на воен-
ната наука. 

Развитието на военното дело 
представлява адаптирането на воен-
ните теории към фундаменталните 
промени в социалната, политическа-
та и военната област. В отговор на 
политическите и стратегическите 
условия, които пораждат специфични 
проблеми на оперативно и тактиче-
ско ниво, то може да се реализира по 
три основни направления на инова-
ции – технологично, доктринално и 
организационно. Като се има предвид 
посоченото, развитието на военно-
то дело налага създаването на ком-
плексна комбинация от тактически, 
организационни, доктринални и тех-
нологически иновации с оглед на при-
лагането на нов концептуален подход 
към воденето на военните действия 
или създаването на специализирани 
подвидове на воденето им.
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Проблемът тук е многоликото 

лице на проява на хибридната война и 
маските, под които то се прикрива. 
Същественото е да се определи каква 
маска ще избере противникът и до-
колко сме подготвени да разпознаем 
заплахата под тази маска. 

Идеята за хибридна заплаха е при-
влекателна и ценна за нас, като на-
учни работници, по отношение на 
развитието на военното дело поради 
факта, че тя се възприема като:

• концепция, описваща променя-
щия се характер на конфликтите; 

• парадигма, която е предизвика-
телство към конвенционалното ми-
слене и поддържа постоянното про-
тивопоставяне между традициона-
листи и новатори във военната нау-
ка и военното дело; 

• теория, подчертаваща и усил-
ваща необходимостта от по-ната-
тъшно декомпозиране на спектъра 
от конфликти и осъзнаване на въз-
можностите за увеличаване обхвата 
и формата на тяхното проявление; 

• заплаха, която засилва усещане-
то за потенциални рискове и инфор-
мира за нарастваща вероятност от 
непредвидими кризисни ситуации. 

Дали това е така? Изследването 
на редица политически, научнопопуляр-
ни и научни публикации, разглеждащи 
концепцията за хибридната война, по-
каза, че много от съвременните про-
блеми на сигурността произтичат от 
това, че действащите модели на кон-
тратероризъм и борба със съпротиви-
телни групировки са неадекватни за 
ситуации, в които ние самите можем 
да се окажем. Сега действащите док-
трини, отнасящи се до асиметрични 
действия, са свързани само с борбата 
с бунтовнически формирования. Не-
достатъкът им е, че незадоволително 
обхващат комплексността на теку-
щите предизвикателства. Не е ясно и 
дали е здравословно да се възприемат 
безкритично доктринални документи 
и постановки, които не са издържали 
проверката на времето и операциите. 
Пример за това е провалът на израел-
ската армия срещу „Хизбула“ (откъде-
то голяма част от изследователите 
твърдят, че започва използването на 

термина „хибридност“) поради сляпо-
то прилагане на току-що възприета-
та в САЩ концепция за операциите, 
базирани на ефекта.

Извод. Хибридните заплахи са 
проблем, а не оперативна концепция, 
която да предоставя решаване на въ-
просите, свързани с тези заплахи.

Направеният критичен ана-
лиз дава основание да се твърди, 
че същността и съдържанието на 
проблема хибридност и хибридна за-
плаха потвърждават разбирането 
ни, че комплексността не е новост. 
Изследвания на западни военни тео-
ретици разкриват, че опитите да се 
премине от прилагане на концепция-
та за контратероризъм и контрол 
на населението и да се подходи към 
неконвенционален противник както 
към конвенционален, водят до непри-
ятни изненади. Критиците на тази 
концепция характеризират хибридна-
та заплаха като нетрадиционна за-
плаха и игнорират тревожния факт, 
че този термин не се справя с изис-
кването за поясняване на същността 
и произхода на заплахата за разлика 
например от термините „терорис-
тична заплаха“, „диверсионна запла-
ха“. Теоретизирането по проблема, 
вместо да внесе яснота, води до още 
по-голямо объркване по отношение 
на термина „хибридна заплаха“. Това 
създава селективност и пристрасте-
ност в разбирането и прилагането 
ù, а оттам и нееднаквост на осмис-
лянето на проблема и разсредоточа-
ване на усилията за ограничаване на 
вредните последствия от него. 

В резултат на посоченото могат 
да се формулират следните първос-
тепенни задачи на военната наука:

• запазване на националните тра-
диции;

• технологични нововъведения за 
неутрализиране на иновативни мето-
ди за действие на вероятните про- 
тивостоящи сили;

• определяне на нови форми и спо-
соби за действия срещу нестандарт-
ни и разнообразни за нашите разби-
рания заплахи;

• определяне на основните направ-
ления, в които трябва да се работи – 
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защита на населението*; територи-
ална отбрана; съвместност на науч-
ния потенциал на нацията; 

• създаване на липсваща в момен-
та коректна научна методика за ус-
тановяване бойните потенциали и 
определяне способностите на хибри-
ден противник;

• развитие на научно-методически 
апарат за поддръжка на планиране-
то с отчитане на междувидовия ха-
рактер на групировката на силите, 
с които ще се реагира на заплаха от 
хибриден тип.

Разсъждавайки за новите форми 
и способи за водене на въоръжената 
борба, не бива да забравяме собстве-
ния си опит. Това са партизанското 
движение, създаването на въоръже-
ни терористични организации в гра-
довете и селата, бунтовническите 
движения и въстанията. Историче-
ският анализ показва, че водещите 
световни сили имат достатъчно бо-
гат опит в създаването на такива 
вътрешни за опонента проблеми и 
решаването им.

Още един фактор, на който у нас 
все още не се обръща достатъчно 
внимание, но може да представлява 
сериозен проблем по отношение на 
асиметричността на действията, 
са използването на съвременни ро-
бото-технически комплекси с военно 
предназначение и изследванията в об-
ластта на изкуствения интелект. В 
допълнение към безпилотните лета-
телни апарати има голяма вероят-
ност сухопътните боеве и сражения 
също да се водят с роботизирани 
системи. Твърди се например, че „в 
недалечно бъдеще е възможно съз-
даването на напълно роботизирани 
формирования, способни на самосто-
ятелно водене на бойни действия“3.

Длъжни сме да дадем отговори 
на въпросите, които, за съжаление, 
сами трябва да си зададем: как да се 

* Тук по-скоро става въпрос не толкова 
за физическия, а за всеобхватен аспект на 
работа с населението. За неговото израс-
тване в областта на собствената сигур-
ност, бдителност, синергия на общество-
то и оттам нарастване на обществената 
способност за самозащита.

развива военното дело в интерес на 
националната и колективната сигур-
ност в такива условия; какви са фор-
мите и способите на действия срещу 
такива нестандартни и разнообраз-
ни за нашите разбирания заплахи; кои 
са основните направления, в които 
трябва да се работи.

Най-важната група проблеми е 
свързана с намирането на подходи за 
усъвършенстване на формите и спо-
собите за използване на групировки-
те на войските и силите. Информа-
ционното противоборство разкрива 
широки асиметрични възможности, 
свързани с намаляването на бойните 
потенциали на противника. В Север-
на Африка станахме свидетели на 
реализацията на технологии на въз-
действие върху държавни структури 
и местно население с помощта на 
информационни мрежи. Поради това 
е необходимо да се търсят спосо-
би и средства за усъвършенстване 
на действията в информационното 
пространство, включително и свър-
зани със защитата на собствените 
обекти. 

Операцията за принуждаване на 
Грузия към мир показа слабости в 
системата ù за отбрана, които, за 
съжаление, никой не проучи в дълбо-
чина. Това, заедно с признаците на 
разпад на държави в съседство с нас, 
поредицата от нападения и отвлича-
ния на чуждестранни граждани, напа-
денията на военни и невоенни обек-
ти за постигане на военностратеги-
чески цели, отвличанията на мирни 
граждани с цел придобиване на фи-
нансови ресурси с последващата им 
трансформация в боен потенциал, 
активизирането в интерес на защи-
тата на страната и населението ù 
на и извън пределите на територия-
та, е доказателство за раждането на 
заплаха. Дали е от нов тип, е въпрос 
на задълбочени анализи и изследвания.

Особена актуалност в съвремен-
ните конфликти придобива защитата 
на населението, обектите и комуни-
кациите от действията на силите за 
специални операции на противосто-
ящите или частните военни компа-
нии, чиито влияние и боен потенциал 
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никой не се е наел да определи, и то 
в условията на нарастване на използ-
ването им дори на териториите на 
европейски държави. Решение на посо-
чения проблем може да бъде органи-
зирането и въвеждането на терото-
риалната отбрана и създаването на 
сили за териториална отбрана.

До 1989 г., когато числеността 
на армията е в пъти по-голяма, тези 
задачи се решават изключително в 
рамките на въоръжените сили. Днес 
обаче противодействието на заплаха 
като хибридната може да се органи-
зира само с комплексното използване 
на всички силови структури на дър-
жавата. Не е известно в момента 
някоя структура да е натоварена 
с подобна отговорност. Няма та-
кива намерения и по отношение на 
корекции на Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария. А това е необходимо. Да се 
уточнят системата за териториал-
на отбрана, мястото, ролята и зада-
чите ù в системата на войските и 
силите и в държавните структури, 
законодателство за нейното разви-
тие и използване. В това направ-
ление от военната наука могат да 
се искат изследвания и препоръки за 
използването на сили и средства от 
разнородните държавни ведомства 
при изпълнението на задачи за те-
риториална отбрана и способите за 
борба с терористични и диверсионни 
сили в съвременните условия. 

Опитът от Афганистан, Ирак, 
Косово, Грузия, Арабската пролет, 
Либия, Украйна показа необходимост-
та от съвместна работа с науч- 
ни структури на други министер-
ства и ведомства в страната, 
уточняване на ролята и степента 
на участие на въоръжените сили в 
постконфликтното възстановяване 
и способите на използване на войски-
те, установяване на предела на из-
ползваната военна сила. 

Важен въпрос е развитието на 
научно-методически апарат за под-
дръжка на планирането с отчитане 
на междувидовия характер на групи-
ровката на силите и войските. Необ-
ходимо е да се проведе изследване на 

интегралните възможности, съчета-
ващи потенциала на всички, включе-
ни в състава на такава групировка. 
Липсва коректна научна методика за 
установяване на бойните потенциа-
ли и определяне на способностите на 
противник, прилагащ хибридна зап- 
лаха. 

Основната трудност е, че съ-
ществуващите в момента модели на 
операции и бойни действия не позво-
ляват реализирането на решението 
на тези проблеми. Необходимо е съз-
даването на нови модели. Изменение-
то в характера на военните конфли-
кти, развитието на средствата на 
въоръжената борба, формите и спо-
собите на използване на въоръжените 
сили обуславят и нови изисквания към 
системите за осигуряване, поддръжка 
и логистично осигуряване. Това е още 
едно направление за научни изследва-
ния и решаване на проблеми. Всяка 
война сама по себе си е частен случай, 
който иска разбиране на особената 
ù логика и уникалност. Поради тази 
причина характерът на заплахите, с 
които ще трябва да се справи стра-
ната ни, е трудно да се предвиди. 

Предложените направления за 
търсене на решения на проблемите 
в настоящата статия са подадена 
ръка към изследователите в тази об-
ласт. Надяваме се това да е нача-
ло на по-широка и открита дискусия 
за актуалността на действащите 
в момента концепции и доктрини, 
свързани с националната сигурност. 
Дали хибридната заплаха е нова кон-
цепция и реалност, или е просто 
следващото упражнение за съчетава-
не на селектирани интерпретации на 
определени научни изследвания с цел 
поддържането на все по-ожесточени 
и по-усложнени научни дебати, е въ-
прос, който остава отворен.

Освободеността и независимост-
та от международните правила и 
норми на поведение водят до въз-
можността хибридните заплахи да 
бъдат развърнати теоретично до-
толкова, че да включват неправи-
телствени организации, частния сек-
тор, индивидуални действащи лица. 
Метафората на Сун Дзъ за водата, 
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която постоянно сменя формата си, 
осигурява призма, през която да се 
види неприятната смесица от начи-
ни и средства, използвани от създа-
ващите хибридни заплахи за постига-
не на техните цели.

От тази гледна точка ролята на 
военната наука за решаването на 
проблема е водеща. Мястото ù е и 
в теоретичните, и в приложните ас-

пекти на справянето с хибридната 
заплаха. Основна задача е да оста-
не неутрална като всяка наука, за да 
запази своята обективност. Да раз-
граничи, идентифицира и селектира 
действителния от измис$ления про-
блем. Да се движи по пътя на еволю-
ционното развитие, а не да „дебне“ 
революционните сензации, особено 
недоказаните. 

1 Robert, F. and J. Bonnie. Urban Warfare 
and the Urban Warfighter of 2025, https://www.
google.bg/?gfe_rd=cr&ei=zG2kVuCEBcOz8wf
AurbQBg 

2 Ibidem.
3 Gerasimov, В. Tsennost nauki v 

predvidenii. – V: VPK, 2013, № 8.
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При организирането и изгражда-
нето на системата за проти-
вовъздушна отбрана (СПВО) 

с използването на зенитноракетни 
системи (ЗРС) се определят коли-
чеството огневи средства, необхо-
дими за осъществяване на надеждно 
прикритие на заповяданите войски и 
обекти. При това всяка пропусната 
въздушна цел поразява прикривания 
обект в определена степен, което 
от своя страна предизвиква стремеж 
към усилване на противовъздушната 
отбрана (ПВО) на обекта. В същото 
време усилването на ПВО на дадено 
направление се осъществява за смет-
ка на прикритието на други обекти, 
които може да се окажат незащите-
ни. Получава се ситуация, при която 
зенитноракетното прикритие на 
едни обекти може да се окаже излиш-
но усилено, а на други – отслабено.

Оценката на качеството на функ-
циониране на СПВО е невъзможно да 
се направи по чисто качествен път, 
а е необходимо да се използват и ко-
личествени методи. При количест-
веното разглеждане на този процес 
възникват ред важни въпроси: как да 
се организира СПВО, така че при да-
дено състояние на отделната ЗРС да 
се осигури най-добра защитеност на 
прикривания обект; при дадената ор-
ганизация на СПВО какъв брой сред-

СИСТЕМАТА ЗА ПРОТИВОВЪЗДУШНА 
ОТБРАНА КАТО СИСТЕМА  
ЗА МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ 

Подполковник д-р Светослав Славов

Svetoslav Slavov. GROUND BASED AIR DEFENSE SYSTEM  
AS A SYSTEM OF MASS SERVICE

Abstract: The article describes the potentiality of using the ground based air defense 
system as a system of mass service. Depending on incoming aerial vehicles, it is shown 
how GBAD could be used as queuing system with denial and queuing system with limited 
waiting time.

Key words: ground based air defense (GBAD), system of mass service, queuing system 
with denial, aerial vehicles.

ства за въздушно нападение (СВН) 
няма да бъдат унищожени; на колко 
СВН няма да бъде оказано въздейст-
вие.

Най-подходящ вариант за описва-
не действията на СПВО с отчита-
не противодействието на въздушния 
противник е използването на теори-
ята за масовото обслужване (ТМО). 
Тя изучава вероятностните ситуа-
ции, свързани с наличието на случай-
ност в системите за масово обслуж-
ване (СМО). Всяка СМО се състои 
от обслужващи устройства – канали 
на обслужването. Съществуват ед-
ноканални и многоканални СМО.

Работата на всяка СМО се изра-
зява в изпълнението на постъпващи-
те в нея потоци от искания (заявки). 
Заявките постъпват една след друга 
в случайни моменти. Обслужването 
на постъпващите заявки продължава 
определено време, след което кана-
лът се освобождава и отново е го-
тов да приема следващи заявки. Вся-
ка СМО в зависимост от броя на 
каналите и тяхната производител-
ност притежава пропускателна спо-
собност, позволяваща й да се справя 
успешно (в определена степен) с по-
тока заявки.

Предмет на теорията на масо-
вото обслужване е установяването 
на зависимостите между характе-
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ра на потока заявки, производител-
ността на отделния канал, броя на 
каналите и успешното (ефективно) 
обслужване. Като характеристики на 
ефективността на обслужването – в 
зависимост от условията на задачи-
те и целите на изследванията, могат 
да се използват различни величини и 
функции: среден процент на заявките, 
получаващи отказ и напускащи систе-
мата необслужени; средно време на 
неизползване на отделните канали и 
системата като цяло; средно време 
на чакане за обслужване; вероятност 
постъпващата заявка незабавно да 
бъде приета за обслужване и др.

Всяка от тези характеристики 
описва степента на приспособеност 
на системата към изпълнението на 
потока заявки, т.е. нейната пропус-
кателна способност. Под пропуска-
телна способност се разбира средно-
то количество заявки, които систе-
мата може да обслужи за единица 
време. Заедно с нея се разглежда и 
относителната пропускателна спо-
собност – отношение на количество-
то на обслужените към количество-
то на подадените заявки.

Пропускателната способност 
(както абсолютната, така и отно-
сителната) зависи не само от па-
раметрите на системата, но и от 
характера на потока заявки. Ако за-
явките постъпват равномерно, през 
точно определени интервали от вре-
ме, и обслужването на всяка заявка е 
с определена продължителност, раз-
четът на пропускателната способ-
ност не би представлявал трудност.

На практика обаче моментите на 
постъпване на заявките и продължи-
телността на обслужването им са 
случайни. Поради това работата на 
системата протича неравномерно – 
в потока заявки се образува на едни 
места концентриране на заявки, а на 
други разреждане. Концентрирането 
довежда до отказ в обслужването 
или до образуването на опашки. Раз-
реждането може да доведе до непро-
изводителен престой на отделните 
канали и оттам на системата като 
цяло.

Върху тези случайности, свързани 
с нееднородността на потока заяв-
ки, се натрупват още случайности, 
свързани със забавянето на обслужва-
нето на отделни заявки. Така проце-
сът на функциониране на СМО пред-
ставлява случаен процес.

Установяването на количестве-
ната зависимост между характера 
на входящия поток, производител-
ността на отделния канал, броя на 
каналите и ефективността на об-
служването е задача на ТМО. Напъл-
но естествено е, че многообразните 
особености, присъщи на реалните 
процеси, не могат да бъдат отче-
тени при математическото им оп-
исание. Необходимо е да се отчитат 
само основните фактори, които 
определят процеса, пренебрегвайки 
второстепенните влияния, несъ-
ществени при описването му.

Затова за описване на процеса на 
функциониране на СПВО ще се из-
ползва схема, отразяваща основните 
черти на реалния процес (фиг. 1).

Фиг. 1. Система за противовъздушна отбрана, представена  
като система за масово обслужване 
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На схемата входящият поток се 

явява налет на СВН по прикриван 
обект. От анализа на възможност-
ите на противника при планиране 
на бойните действия са ни извест-
ни някои характеристики: ширина на 
полосата на налета – Ф; продължи-
телност на налета; средна интен-
зивност на налета (брой цели за еди-
ница време).

Обслужващите устройства в да-
дения случай се явяват ЗКР (зенит-
норакетни системи – ЗРС), участ-
ващи в отразяването на налета на 
СВН при предполагаема ширина на 
полосата на налета – Ф. Като изхо-
дящ поток могат да се разглеждат 
или всички обстреляни цели, или всич-
ки необстреляни.

Разгледаната схема показва, че 
всяка задача за масово обслужване 
може да бъде представена от така-
ва схема и да включва трите ком-
понента: обслужващите устройства 
(ЗРК), входящия поток (СВН) и изхо-
дящия поток (необстреляните СВН). 
При това като правило входящият 
поток не зависи от нас, а от случай-
ни фактори и затова е невъзможно 
да се регулира количеството постъп-
ващи заявки (цели), както и броят на 
целите в даден период от време.

От нас зависи организацията на 
обслужващата система (СПВО), 
т.е. разпределянето на целите меж-
ду обслужващите устройства (ЗРК), 
какво количество зенитноракетни 
комплекси да се отделят и как да 
се групират за обслужване на цели-
те. От успешното решаване на тези 
въпроси зависи качеството на функ-
циониране на СПВО. Под качество 
на функциониране на системата ще 
разбираме не колко добре е изпълне-
но обслужването – до каква степен 
е поразена целта, а доколко пълно е 
натоварена системата.

За да се разглежда един процес 
като система за масово обслужване, 
входящият поток от заявки трябва 
да е прост (поасонов), т.е. да прите-
жава следните три свойства:

– да е стационарен – вероятност-
та за постъпване в СМО на един или 
друг брой заявки в определен период 

от време не зависи от началото на 
отчитане на времето, а само от 
продължителността на периода от 
време и от броя на заявките;

– да е без последствия – броят 
на заявките, появяващ се в един от 
интервалите, не зависи от броя на 
заявките, появяващ се в другите;

– да е ординарен – вероятност-
та за постъпване в даден минимален 
интервал от време с дължина ∆t на 
две и повече заявки е пренебрежимо 
малка в сравнение с вероятността 
за постъпването на една заявка.

Процесът на обстрелване на це-
лите от СПВО се определя от три 
характеристики:

– продължителност на обслужва-
нето, която зависи от параметъра 
µ – интензивност на обслужването, 
която се определя по формулата:

            μ =   
1       

,
          

(1)
     

                 mtобсл.    
   
където mtобсл.– математическо очак-
ване на времето на обслужване;

– пропускателна способност, оп-
ределена от максималния брой цели, 
които може да се обстрелят от сис-
темата за противовъздушна отбра-
на за единица време;

– достъпност на каналите – ако 
всеки зенитноракетен дивизион от 
СПВО след завършване на стрелба-
та по дадена цел приема за обслуж-
ване нова цел и не излиза от строя, 
системата се нарича пълнодостъпна.

В зависимост от времето на об-
служване – tобсл., СМО се разделят на 
три основни групи: СМО с откази, 
СМО с неограничено време на чакане 
в опашката, СМО с ограничено вре-
ме на чакане в опашката.

Поради факта, че системата за 
противовъздушна отбрана може да 
се характеризира като СМО с от-
кази (за ЗРК за близко действие) и с 
ограничено време за чакане в опашка-
та (за ЗРК с малък радиус, със среден 
радиус и за далечно действие), по-на-
татък ще се използват основно за-
висимостите за многоканални СМО 
с откази и с ограничено време за ча-
кане в опашката.
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При n-канална СМО с откази ос-

новен критерий за ефективност на 
системата ще бъде вероятността за 
отказ (загубата на заявката). Освен 
това може да бъде разгледан такъв 
критерий като среден брой устрой-
ства М(Sз), заети с обслужването. 
Първият критерий характеризира 
отношението на потока обслужени 
заявки към входящия поток. Втори-
ят определя степента на натоваре-
ност на СМО.

Крайна цел на решаването на 
този тип задачи е изчисляването на 
вероятността за отказ и матема-
тическото очакване на броя заети 
обслужващи устройства (ЗРК). Раз-
глежданата система (фиг. 2) може да 
бъде в различни състояния, където 
S е състоянието на системата по 
броя на заетите канали; S0 – всички 
канали са свободни; S1 – един канал е 
зает, другите са свободни; Sk – заети 
са k канали, останалите са свободни; 
Sn – всички канали са заети.

Фиг. 2

Означаваме с Рk(t) вероятността, 
че в момент t с обстрелването на 
целите са заети k зенитноракетни 
канала.

При Рn(t) всички канали за заети и 
следователно постъпващата цел по-
лучава отказ, т.е. не може да бъде 
обстреляна.

Може да се докаже, че указаните 
състояния на системата се описват 
от следната система диференциални 
уравнения:  

       

(2) 

 

 S0 S1 Sk Sn 

където λ е интензивността на по-
тока цели;

μ – интензивност на обслужване-
то;

n – брой на каналите на СПВО.

Тази система се нарича система 
на Ерланг и позволява да се определи 
вероятността – Рk(t).

Интересуваме се от пределните 
вероятности на състоянията на 
системата – p0, p1, …pk …, pn, харак-
теризиращи режимите на работа на 
системата (при t → ∞) и независещи 
от началното положение, в което се 
намира обслужващата система:

        pk = lim Pk (t) pk                          (3)
                  t→∞  
По този начин, преобразувайки 

(2), получаваме:

                                      (4)
                                      

След решаване на системата се 
получава за всяко k≤n:

      (5)

 ρ =   
λ  e приведената интензив-

        µ 
ност на потока цели, т.е. среден 
брой цели, идващи за средното време 
за обстрел на една цел.

      
                          , ,       (6)
    
като k = 1,2 …n.

Вероятността р0 се определя от 
израза:

                           ,        (7)
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където pj = pk , откъдето:

      
(8)

     
 

                                       
(9)

и при всички k ≥ 0:

      
(10)

От тези формули (формули на 
Ерланг) намираме вероятността за 
загуба на целта или вероятността 
за отказ – pn:

      
(11)

За разглеждания тип системи ма-
тематическото очакване на броя за-
ети ЗРК – M (nЗ), се определя:

    (12)

Вероятността за отказ характе-
ризира дела на необслужените цели. 
Знаейки значението на pn, плътност-
та на входящия поток (λ) и времето 
(Т) на функциониране на ЗРК, можем 
да определим средното значение на 
неприетите за обслужване заявки, 
т.е. необстреляните цели:

            Nнеобстр. = λ.T.pn .        (13)

Вероятността целта да бъде при-
ета за обслужване (относителната 
пропускателна способност – qn), т.е. 
определяне на дела на обстреляните 
цели:
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            qn = 1 – pn .      (14)

Абсолютната пропускателна спо-
собност – А, се определя като:

        A = λq = λ (1 – pn) .        (15)

Важна характеристика е и сред-
ният брой заети канали k (в случая 
съвпада със средния брой заявки, на-
миращи се в системата):

.       
.  (16)

За разглежданата система с от-
кази вероятността за поразяване на 
целите в тези условия зависи от ус-
ловията на стрелбата и преди всичко 
от височината, курсовия параметър 
и скоростта на целта. Приемайки, че 
всяка цел с равна вероятност може 
да премине от всички възможни кур-
сове през зоната на огъня на изгра-
дената групировка, определяме сред-
ното значение на вероятността за 
поразяване, отговарящо на някакви 
средни условия на стрелбата. Опре-
деляме средния дял на обстреляните 
цели  qn и по аналогия с (13) намираме 
средния брой поразени цели – Nnop, за 
налет с продължителност Т:

           Nnop = λTqnRcp .           (17)

При системи за масово обслужва-
не с ограничено време на чакане в 
опашката, състоящи се от n обслуж-
ващи единици, на които постъпва 
стационарен поток заявки с интен-
зивност λ, правим следните допуска-
ния:

– входящият поток е поасонов с 
интензивност λ;

– броят на местата в реда е не-
ограничен, но времето на пребивава-
не на заявката в реда е ограничено 
в рамките на някакво време Тч със 
средно значение M (tч):

             M (tч) =  
1  

.          (18)
       v

Разглежданата система (S) може 
да бъде в едно от следните състояния:

)1(
)1(

ppAk n
n 
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S0 – всички канали са свободни;
S1 – един канал е зает, другите са 

свободни;
Sk – заети са k канали, останалите 

са свободни;
Sn – всички канали са заети;
Sn+m – всички n канали са заети, m 

цели чакат да бъдат обслужени.

Както и при СМО с откази, ве-
роятността в момент t системата 
да бъде в състояние Sk ще означим с 
вероятността Рk(t). Намираме пре-
делните вероятности на състояния-
та на системата – p0, p1, … pk …, pn, 
... pn+m, характеризиращи режимите 
на работа на системата (при t→∞ ), 
като за всяко n > 0:

                         ,      (19)

                                       (20)

Вместо λ и v въвеждаме „приведе-
ните“ плътности:

             λ 
            μ   

  = λtч =  ρ ,       (21)
    
    
             v 
            μ   

  = vtч =  β ,       (22)
    
   
където ρ е средно число цели, по-

стъпващи за времето за обстрел на 
една цел;

β – средно число напуснали цели за 
времето на обстрел на една цел.

След заместване получаваме:

         (23)

   

                                
                                      

(24)
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(25)

при (0 ≤ k ≤ n);

                             ,        (26)

при  (k ≥ n).
Тези формули са непосредствено 

обобщение на формулите на Ерланг и 
се използват при β → ∞.

Аналогично при β = 0, се получава 
чиста СМО с очакване.

Използвайки изразите (25) и (26), 
могат да се изчислят средното число 
цели в реда – n, и вероятността за 
отказ –  Pomk:

 
 
 
 
                                         

(27)

     

(28)

Така получените зависимости са 
достатъчни за изследване на систе-
мата за противовъздушна отбрана 
за ефективност (на системата като 
такава, а не на степента на изпълне-
ние на задачата).

 
 













n

k m
m

r

mnk

k

k

rnnk

kp

0 1

1

!!

!






 

 

 
 























n

k m
m

r

mnk

m

r

mn

mn

rnnk

rnn

p

0 1

1

1

!!

!









 

 

 
 
































n

k m
m

r

mnk

m

r

m

m

n

m
mn

rnnk

rnn

nn

m

p

0 1

1

1

1

1

!!

!









    (27) 

 

 

 
 


























n

k m
m

r

mnk

m

r

m

m

n

отк

rnnk

rnn
m

Р

0 1

1

1

1

!!

!












 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
































n

k m
m

r

mnk

m

r

m

m

n

m
mn

rnnk

rnn

nn

m

p

0 1

1

1

1

1

!!

!









    (27) 

 

 

 
 


























n

k m
m

r

mnk

m

r

m

m

n

отк

rnnk

rnn
m

Р

0 1

1

1

1

!!

!












 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51

К
А

М
П

А
Н

И
И

 И
 О

П
Е
РА

Ц
И

И
Ventsely, E. Issledovanie operatsiy. M. 1980; 

Teoriya veroyatnostey. M. 1999.
Taha, H. A. Operations research: an intro-

duction, 2007.



5252

К
А

М
П

А
Н

И
И

 И
 О

П
Е
РА

Ц
И

И

Съвременната авиационна тех-
ника изисква значителни ма-
териални и финансови разходи 

през всички стадии на жизнения й 
цикъл. Особено големи са разходите 
в етапа на нейната експлоатация. 
Изследванията в световен мащаб 
показват, че около 40% от общата 
стойност на жизнения цикъл на авиа-
ционната техника са за придобиване, 
докато останалите 60% са за осигу-
ряване на експлоатацията. Ето защо 
залог за успеха при придобиването и 
използването на съвременната ави-
ационна техника е не само нейното 
конструиране и производство, но и 
„комфортната“ среда, в която ще се 
експлоатира. Целта на настоящата 
статия е да се обоснове необходи-
мостта от прилагането на интегри-
раната логистична поддръжка (ИЛП) 
в българските Военновъздушни сили 
(ВВС) при придобиването и експлоа-
тацията на авиационна техника.

До момента в българските ВВС 
за осигуряване на експлоатацията на 
авиационната техника се прилага ос-
новно „традиционният“ подход, при 
който се сключват краткосрочни до-
говори за поддръжка според налични-
те финансови средства. Липсата на 

ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА 
ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА 

В ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ  
НА АВИАЦИОННАТА ТЕХНИКА

Подполковник Ивайло Ралев

Ivaylo Ralev. APPLIYNG THE INTEGRATED LOGISTICS  
SUPPORT IN THE AIRCRAFT LIFE CYCLE 

Abstract: This paper has studied the experience in exploitation of the Bulgarian military 
aviation, emphasizes the necessity of applying the integrated logistics support, considers 
the elements and influence of integrated logistics support over the life cycle phases. At the 
end of the paper are formulated the basic principles for an effective integrated logistics 
support.

Key words: integrated logistics support, life cycle, aviation, maintenance.

дългосрочни договори и постоянната 
финансова неосигуреност водят до 
значителен процент на неизправна 
техника. Показателен пример за това 
е МиГ-29 – основният боен самолет 
на изтребителната авиация. Самоле-
тът постъпва на въоръжение в края 
на 80-те години на миналия век и има 
двугодишен гаранционен срок. На фи-
гура 1 е показан изпълненият нальот 
с Миг-29 в началния етап на негова-
та експлоатация (от придобиването 
му до края на 2000 г.). През първата 
година той е нисък поради усвояване-
то на самолетите от летателния и 
инженерно-техническия състав. През 
следващите две години нальотът зна-
чително нараства благодарение на 
това, че самолетите са нови и са в 
гаранционен срок. След изтичане на га- 
ранционния срок нальотът започва 
постепенно да спада до края на 1996 г. 
След 1996 г., с настъпването на фи-
нансовата криза и възникналия остър 
недостиг на материални и финансови 
ресурси, нальотът рязко спада и се 
стига до пълно спиране на полетите 
през 2000 г. 

През разглеждания период средни-
ят нальот на Миг-29 е около 25 ле-
тателни часа, което е изключително 
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нисък резултат. Причините за това 
са от различен характер. Част от 
тях са свързани с преходните проце-
си в държавата, които не подмина-
ват и българските ВВС. Друга част 
се дължат на все още недостатъч-
ния опит на летателния и инженер-
но-техническия състав в експлоата-
цията на самолетите. Основната 
причина обаче се крие в липсата на 
достатъчно резервни части и консу-
мативи за поддържане на самолети-
те в летателна годност. 

През 2003 г., предвид предстоящо-
то приемане на страна ни в НАТО и 
след значителни трудности от про-
цедурен характер, е сключен договор 
за възстановяване на летателната 
годност на МиГ-29. През този период 
е променена и частично системата 
за техническа поддръжка на самоле-
тите. От планово-предупредителна 
система се преминава почти към сис-
тема за експлоатация по техническо 
състояние. В тази връзка е обновена 
и експлоатационната документация 
на самолетите. През същия период 
поради недостиг на финансови сред-
ства са възстановени само част от 
самолетите. По същата причина 
не е извършена и необходимата мо-
дернизация на Миг-29 за повишаване 
на неговата оперативна съвмести-
мост със системите за управление 
в НАТО. В сключения договор от-
ново липсват клаузи за дългосрочно 
осигуряване на техниката с резервни 
части, консумативи и извършване на 

ремонти. Резултатът е намаляване 
на броя на изправните самолети през 
следващите години.

През 2009 г., след загубата на цен-
но технологично време, българска 
страна провежда преговори за оси-
гуряване на ИЛП на МиГ-29. Пред-
ложението на завода производител 
за гарантиране на сравнително ви-
сок коефициент на изправност на 
техниката за срок от 5 години из-
исква значителни финансови ресурси, 
които българската страна не може 
да си позволи. В резултат на това 
ВВС предлагат да се сключи рамково 
споразумение за следгаранционна под-
дръжка с годишни договори към него, 
съобразени с финансовите възмож-
ности на страната. В края на 2011 г. 
рамковото споразумение е факт. 
Впоследствие към него са сключени 
и годишните договори за ремонти, 
доставки и услуги. Въпреки това до 
края на 2015 г. по тези договори са 
изпълнени само отделни услуги от за-
вода производител. ВВС отново са 
изправени пред сериозни проблеми с 
осигуряване на експлоатацията на 
МиГ-29 при изпълнението на основна-
та задача по охраната на въздушно-
то пространство на страната (Air 
Policing) в рамките на Интегрирана-
та система за противовъздушна и 
противоракетна отбрана на НАТО 
(NATINAMDS). 

Видно е, че от самото начало екс-
плоатацията на МиГ-29 е съпроводе-
на с редица затруднения. Усвоеният 

Фиг. 1. Изпълнен нальот на самолети МиГ-29
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общ ресурс на самолетите е изключи-
телно нисък. Главни причини за това 
са липсата на дългосрочни договори 
за поддръжка и постоянната финан-
совата неосигуреност на етапа на 
експлоатацията на самолетите.

Бихме могли да приемем, че при-
мера с МиГ-29 е частен случай, при 
който значително влияние оказват 
демократичните промени в държава-
та и свързаните с тях реформи във 
въоръжените сили, но подобно е по-
ложението и с новозакупената авиа-
ционна техника през последните 15 го- 
дини – вертолети Bell-206, самолети 
PC-9М и РС-12 „Пилатус“, вертоле-
ти „Кугар“ и самолети „Спартан“. 
От приемането на страната ни в 
НАТО техният среден процент на 
изправност трудно преминава грани-
цата от 35%. Този показател е зна-
чително под стандартите на НАТО 
за поддържане на минимум 70% от 
наличната авиационна техника в из-
правно състояние. През 2009 г. се 
наблюдава по-висок процент на из-
правност (50%), но той се дължи на 
получаването на основната част от 
новите вертолети „Кугар“ и самоле-
ти „Спартан“, които са в гаранция. 
През следващите години процентът 
отново намалява поради липсата на 
сключени договори за техническо об-
служване, ремонт и доставки. 

През последните 5 – 6 години Ми-
нистерство на отбраната и ВВС по-
ложиха значителни усилия за сключ-
ване и финансово обезпечаване на до-
говори за ИЛП на новата авиационна 
техника. През 2009 г. беше сключено 
рамково споразумение с фирма „Пи-
латус“ за срок от 7 години и годиш-
ни договори към него за осигуряване 
експлоатацията на самолети РС-9М 
и РС-12. През 2011 г. беше сключе-
но 10-годишно рамково споразумение 
с фирма „Алениа Аермаки“ и първи 
5-годишен договор към него за ИЛП 
на самолети „Спартан“. Договорът 
включва доставки на резервни час-
ти и консумативи, извършване на 
ремонти и обучение на летателен и 
инженерно-технически състав. През 
2013 г. беше сключено рамково спо-
разумение за срок от 7 години и го-

дишни договори към него с фирмата 
„Еурокоптер“ за осигуряване на ИЛП 
на вертолети „Кугар“ и техните 
двигатели „Макила“ чрез заплащане 
за летателен час.

По същество сключените рамкови 
споразумения си приличат, като раз-
ликите се свеждат само до продъл-
жителността на действие и начини-
те за планиране и плащане. Тяхното 
спазване към момента подпомага 
изпълнението на поетите съюзни ан-
гажименти, летателната подготов-
ка на младите пилоти, съвместната 
подготовка с другите видове въоръ-
жени сили и изпълнението на широк 
спектър от задачи в помощ на насе-
лението.

Опитът на българските ВВС в 
поддръжката на авиационната тех-
ника (руско и западно производство) 
показва, че тя се придобива без кон-
кретни дългосрочни ангажименти за 
последващата ù експлоатация, с огра-
ничен пакет от резервни части за 
поддръжка (в най-добрия случай само 
за гаранционния период) и недоста-
тъчни средства за наземно обслужва-
не. Наред с това постоянният недос-
тиг от финансови средства и слож-
ните и продължителни процедури за 
сключване на договори за поддръжка 
водят до рязко намаляване на процен-
та изправна техника след изтичане 
на нейния гаранционен срок и дори 
до спиране на полетите с определени 
типове самолети/вертолети.

За повишаване ефективността на 
експлоатацията на авиационната 
техника е наложително да се плани-
рат и прилагат изключително адап-
тивни системи за ИЛП, съобразени 
с тактико-техническите особености 
на типа техника и обвързани с дъл-
госрочни ангажименти. Тези системи 
трябва да гарантират минимум 70% 
изправна техника съгласно стандар-
тите на НАТО. При придобиването 
на авиационната техника трябва да 
се закупва не само продукта, но и фи-
лософията за неговата поддръжка по 
време на целия жизнен цикъл.

ИЛП е подход за логистично оси-
гуряване, който търси най-рационал-
ния вариант за решаване на задачите, 
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свързани с поддръжката на авиацион-
ната техника след нейното придо-
биване. ИЛП осигурява първоначален 
пакет за техническа поддръжка и след 
това продължава да я оптимизира 
чрез модификация, модернизация, про-
мяна на оперативното използване или 
изискванията към техниката.

Като процес основното предназ-
начение на ИЛП е да обхваща и ак-
тивно да въздейства върху всички 
фази на жизнения цикъл с цел упра-
вление на тяхната стойност. Схема-
тично процесът на ИЛП е предста-
вен на фигура 2, от която е видно, 
че жизненият цикъл на техниката 
обхваща шест основни фази – кон-
цепция, оценка, демонстрация, произ-
водство, експлоатация и снемане от 
въоръжение.1

Концептуалната фаза започва с 
вземането на решение за преодолява-
не на недостига от способности. По 
време на нея се обоснована необходи-
мостта от придобиването/модерни-
зацията на конкретния тип авиацион-
на техника.

При фазата на оценка трябва да бъ-
дат предложени една или няколко ал-
тернативи, да бъдат оценени дости-
жимостта и разходите, графикът за 
изпълнение, пазарът на подобна тех-
ника и изискванията към логистиката.

Фазата демонстрация започва със 
събиране, обработка, анализ и оценка 
на необходимата информация от по-
тенциалните производители/достав-
чици. Фазата трябва да приключи с 
избор на изпълнител на проекта за 
придобиване/модернизация.

Фиг. 2. Процес на ИЛП през жизнения цикъл на авиационната техника

Проектен екип

Потребител
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Във фазата на производство се 

произвежда/модернизира и тества 
конкретният продукт. Той трябва 
да удовлетворява всички предвари-
телно зададени изисквания на потре-
бителя. Фазата трябва да осигури 
включването на всички аспекти от 
следващите фази на жизнения цикъл 
в дизайна на продукта чрез приобща-
ване към процесите на всички заин-
тересовани участници.

Фазата на експлоатация се изпъл-
нява с цел осигуряване на съответ-
ните способности на потребителя 
при запазване на планираното или 
по-добро съотношение между разхо-
ди и ефекти. При нея се осигурява 
необходимото техническо обслуж-
ване и ремонт на техниката, кои-
то обезпечават нейната стабилна 
работа. В тази фаза може да бъде 
предвидена и необходимата ù модер-
низация.

Фазата на снемане от въоръжение 
започва след края на експлоатация-
та на техниката. Целта е да бъдат 
спрени по най-подходящия начин както 
техниката, така и свързаните с нея 
дейности при ниско ниво на разходите 
и спазване на екологичните норми.

Описаните фази не са догма и за-
това всяко решение за придобиване 
на авиационна техника трябва да за-
почва с изграждането на конкретен 
модел за управление на жизнен цикъл, 
коeто трябва да преминава през три 
основни стъпки:

• избор на фазите на жизнения ци-
къл;

• определяне на моментите на взе-
мане на решения и входните и изход-
ни критерии на всяка фаза;

• приспособяване на избраните про-
цеси към конкретната организация.

Процесът на ИЛП интегрира в 
себе си широк спектър от подпро-
цеси по планирането и осигуряване-
то на техниката. В методологията 
на ИЛП тези процеси се разглеждат 
като нейни елементи. По-нататък е 
представен кратък списък на основ-
ните елементи на ИЛП с уговорката, 
че той може да не покрива всички 
аспекти на поддръжката на всеки 
отделен проект.

Планиране на ИЛП

Всеки проект за придобиване/мо-
дернизация на авиационна техника 
налага разработването на План за 
ИЛП, който трябва да се поддържа 
и при необходимост да се актуали-
зира през целия ù жизнен цикъл. Към 
Плана е необходимо разработването 
на второстепенни планове за всеки 
отделен аспект на ИЛП. Планът за 
ИЛП трябва да дефинира целите, 
стратегията, изискванията, задачи-
те и рисковете през всяка фаза на 
жизнения цикъл, както и точно да 
дефинира отговорностите на всеки 
участник в процеса. Този документ 
трябва да осигурява необходимите 
входни и изходни данни за останали-
те проектни документи от негово-
то ниво.

Планиране на техническата  
експлоатация

Планирането на техническата 
експлоатация трябва да осигури ле-
тателната годност на техниката. 
Прието е техническата експлоата-
ция да се подразделя на техническо 
обслужване (ТО) и ремонт (Р). От 
своя страна ТО се подразделя на 
линейно (оперативно) и базово (пе-
риодично). Във фазата на производ-
ството производителят изготвя ре-
гламенти за техническо обслужване 
и ремонт. На базата на регламенти-
те и конкретните експлоатационни 
условия потребителят разработва 
програма за ТО. В процеса на екс-
плоатация според проявилите се не-
изправности производителят прави 
корекции в производствените техно-
логии и издава бюлетини за корекции 
в експлоатацията. Крайната цел е 
да се осигури летателна годност на 
авиационната техника. 

За авиационната техника същест-
вуват две основни системи за техни-
ческа експлоатация – по наработка и 
по техническо състояние. С усъвър-
шенстването на методите за про-
ектиране и производство все пове-
че се прилага втората система – по 
техническо състояние. В процеса на 
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планиране на ИЛП трябва да се оп-
ределят конкретната система, необ-
ходимата документация, хардуерът, 
софтуерът, съоръженията, личният 
състав, процесите и информацията 
за осигуряване на техническо об-
служване и ремонт на техниката. 
Крайният продукт трябва да бъде 
подробен План за техническа експло-
атация.

Снабдяване

На базата на изходните данни от 
планирането на техническата екс-
плоатация трябва да се определят 
необходимите количества резервни 
части и консумативи за обезпечава-
не на техническо обслужване и ре-
монт. Снабдяването с материални 
средства обхваща следните основни 
направления: кодификация; включване 
на номенклатурите в техническа-
та документация; обмен на инфор-
мация в информационните системи 
за снабдяване; определяне на първо-
началните доставки; определяне на 
последващите доставки; следене на 
складовата наличност от материал-
ни средства с цел избягване на дубли-
ране при доставките.

Наземно техническо оборудване

За успешната експлоатация на 
авиационната техника е необходима 
доставка на имущество за техниче-
ска експлоатация като наземно са-
молетно оборудване, измервателна и 
тестова апаратура, специализирани 
инструменти, специализирана авто-
транспортна техника и други. Коли-
чеството и видът на това оборудва-
не ще зависят от договорената сис-
тема за техническа експлоатация.

Инфраструктура

Техниката и нейната система за 
техническа експлоатация налагат на- 
личието на определени сгради, съоръ-
жения и оборудване. Основен прин-
цип тук е използването в максимална 
степен на съществуващата инфра-
структура и ремонт и пригаждане на 

определени сгради и съоръжения за 
покриване на изискванията относно 
електрическо захранване, осветление, 
климатизация, изолация и други. Там, 
където изискванията за експлоатация 
налагат, трябва да се изградят и обо-
рудват нови обекти: хангари, лабора-
тории, складове, стендове, зони с ре-
жим на достъп, тренажори и други.

Подготовка

От критично значение за ефек-
тивната техническа експлоатация 
е наличието на високо подготвен 
инженерно-технически и обслужващ 
състав. Поради сложността на про-
грамите за подготовка на съвремен-
ните авиационни платформи обикно-
вено тя се извършва в специализирани 
центрове на страните, предлагащи 
съответната техника. За постигане 
и поддържане на високо качество на 
подготовката заедно с авиационната 
техниката трябва да се доставят и 
необходимите за това документация 
и оборудване.

Информация

Наличието на достатъчна тех-
ническа информация за използването, 
техническото обслужване, ремонта и 
снемането от въоръжение е следващи-
ят важен елемент на ИЛП. За нейно-
то бързо и лесно събиране, обработка, 
съхранение и използване трябва да се 
разработят съответни стандарти.

Съхранение и транспорт

Този елемент обхваща всички ре-
сурси, процедури и методи, които 
трябва да гарантират, че матери-
алните средства са правилно опако-
вани, съхранени и транспортирани в 
съответствие с нормативните из-
исквания – особено опасните веще-
ства и материали.

Надеждност  
и ремонтопригодност

Надеждността и ремонтопригод-
ността на авиационната техника 
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имат значително влияние върху стой-
ността на нейната експлоатация и 
затова инвестициите в тези направ-
ления по време на производството 
ще допринесат за постигане на значи-
телни икономии след придобиването.

Прекратяване 
на експлоатацията

Прекратяването на експлоатаци-
ята е свързано с ефективното и без-
опасно освобождаване на потребите-
ля както от техниката, така и от 
свързаните с нея части и консума-
тиви. Този елемент трябва да бъде 
отчетен още във фазата на произ-
водството, особено за опасните ма-
териали и вещества. При него тряб-
ва да се отчетат възможностите 
за използване на продукта за друго 
предназначение или продажбата на 
друг потребител. При невъзможност 
за реализиране на предходните вари-
анти се преминава към утилизация 
при строго отчитане на нейното 
екологично влияние.

За всеки конкретен проект е не-
обходимо „обхватът“ и „дълбочина-
та“ на изброените елементи да бъ-
дат изяснени. Това означава, че даден 
елемент може да се игнорира, да се 
конкретизира, да се включи в друг и 
т.н.

За постигането на ефективна 
ИЛП е наложително прилагането на 
следните основни принципи:

• пълно и непрекъснато обхващане 
на процесите по осигуряване на тех-
никата през всички етапи на жизне-
ния цикъл;

• централизация на управлението 
на процесите на ИЛП;

• функционална интеграция на 
процесите, реализирана в рамките на 
системата за ИЛП;

• ориентиране към водещи техно-
логии и съвременни информационни 
системи за осигуряване;

• възможност за адаптация на 
системите за ИЛП по изискване на 
конкретните заявители;

• оптимизиране на разходите за 
осигуряване функционирането на сис-
темата за ИЛП.

В заключение може да се обобщи, 
че за българските ВВС използването 
на системите за ИЛП е актуално, с 
безспорни предимства и открива въз-
можност за ефективно логистично 
осигуряване с оптимално използване 
на ограничените финансови ресурси. 
Бъдещето в осигуряването на воен-
ната авиация при минимални срокове 
за престой на земята е в сключва-
нето на многогодишни договори за 
поддръжка на основата на прецизно 
планиране и финансово обезпечаване.
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За изпълнение на основните ми-
сии на въоръжените сили тех-
ните формирования участват 

в съответстващи операции. Основ-
ните признаци за класифициране на 
операциите са оперативните обла-
сти и мисиите на въоръжените сили. 
Освен по тях операциите могат да 
се класифицират и по използван ин-
струмент на мощта; участващи 
видове въоръжени сили; участващи 
нации; водеща международна органи-
зация; среда, в която се провеждат; 
използвано оръжие; интензитет на 
конфликта; ниво на управление; пре-
обладаващ вид оперативни действия 
и степен на демонстриране ангажи-
раността на въоръжените сили.1 

Това многообразие води до необхо-
димостта за провеждането на всяка 
операция да се създава специфичен ин-
струмент – съответстващи на цели-
те и мащабите групировки или огра-
ничени по своя състав формирования. 
Успешното постигане на целите на 
операцията в голяма степен е свър-
зано с икономичното използване на 
силите, т.е. заделяне на ограничени 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ 
СЪСТАВА НА ФОРМИРОВАНИЯТА, 

ПРОВЕЖДАЩИ ОПЕРАЦИИ

Доктор Деян Михайлов

Deyan Mihaylov. A POSSIBILITY TO OPTIMIZE THE STRENGTH  
OF THE TROOPS, ENGAGED IN OPERATIONS 

Abstract: The article presents a possible way to optimize the strength of troops. We 
suppose every mission may be decomposed into classes of elementary tasks. Classes of 
elementary units exist and every class of tasks corresponds to a class of units. Every 
elementary unit may perform an elementary task, belonging to the corresponding class 
and has no abilities to perform a task, belonging to other class. During the mission every 
elementary unit requires some kinds of support (protection, sustainment etc.). Every kind 
of support may be satisfied by other elementary unit. The strength of the troop has to 
be sufficient to fulfil the mission and support of its own units. On another hand it is not 
desirable to have an excess of resources. This problem of optimal the strength of the troop 
may be formalized and solved as an integer linear program. 

Key words: Integer Linear Programming, Troops, Operation.

в количествено отношение формиро-
вания на второстепенни направления 
или за изпълнение на спомагателни 
операции, за да се съсредоточат уси-
лията за постигането на успех в глав-
ната операция или кампания.2 Интен-
зивността на тези операции може да 
бъде ниска, а времето за провеждане 
да варира в широки граници.

В по-нататъшното изложение 
под термина контингент ще разбира-
ме групировка или формирование със 
сложна структура и състав, предназ-
начено за провеждане на спомагател-
на операция или на операция с ниска 
интензивност. Такива формирования 
трябва да разполагат с достатъчно 
способности да изпълняват поста-
вените им задачи за продължителен 
период, като същевременно не е це-
лесъобразно да има излишни и дубли-
ращи елементи. Оттук произтича 
необходимостта да се оптимизират 
структурата и съставът им. В след-
ващите редове ще предложим начин 
за определянето на оптималния със-
тав на такива формирования (кон-
тингенти).
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Приемаме, че в състава на кон-

тингента са включени формирования 
от най-ниско ниво (които по-ната-
тък ще наричаме подразделения или 
екипи) от различен тип, като всеки 
отделен тип е предназначен за изпъл-
нение на специфична задача. Такива 
задачи биха могли да бъдат охрана на 
обекти, оказване на медицински услу-
ги на населението, строеж и поддър-
жане на инфраструктура, осигурява-
не на прехрана и др. Предполага се, 
че не се допуска подразделенията да 
бъдат пренасочвани за изпълнение на 
несвойствени за предназначението 
им задачи, например ремонтен екип 
да поема охраната на обект, освен 
при обстоятелства, които не е въз-
можно да се предвидят. 

Под обем на задача от даден тип 
ще разбираме най-големия брой едно-
временно изпълнявани дейности от 
този тип. Тъй като за всяка дейност 
трябва да има изпълнител, може да 
се приеме, че броят на подразделени-
ята от даден тип зависи от обема 
на поставената задача. 

Обемът на поставените задачи 
обаче не е единственият фактор, 
който влияе върху количествения 
състав на контингента. Наред с 
тяхното изпълнение е необходимо да 
се осигурят поддръжката и осигуря-
ването на самия контингент за про-
дължителен период от време. Основ-
ните направления на поддръжката и 
осигуряването подробно са изложени 
в доктриналните документи3. Опре-
делен обем от дейностите в тези 
направления се извършват от под-
разделенията на контингента, като 
това изисква съответно увеличава-
не на количествения им състав. Тези 
дейности са свързани с охрана на 
собствените сили, необходимост от 
хранене и медицинско обслужване на 
личния състав, поддържане на техни-
ката и др. Следователно към обема 
на всяка задача от даден тип трябва 
да се прибави и обемът дейности от 
същия тип, свързани с поддръжката 
и осигуряването на изпълнението на 
мисията на контингента. Ако на-
пример мисията е охрана на някол-
ко обекта, необходимите охрани-

телни подразделения ще се нуждаят 
от медицинско осигуряване, хранене, 
ремонт на въоръжението и техни-
ката, транспорт и др., което ще на-
ложи в състава на контингента да 
се включат съответните подразде-
ления. Този увеличен състав трябва 
да се охранява, което пък ще изисква 
допълнителен брой охранителни под-
разделения, а оттам – и допълните-
лен брой осигуряващи подразделения. 

Ще представим един начин за оп-
ределяне на минималния необходим 
състав на контингента. Нека мисия-
та и дейностите за поддръжка и оси-
гуряване на контингента са декомпо-
зирани на n на брой типови задачи и 
за изпълнението на всеки вид типова 
задача да съществува подразделение 
от специфичен тип с определен със-
тав (хора и техника). Да означим 
броя на подразделенията за изпълне-
ние на i-тата дейност с xi  (i = 1...n). 

Означаваме обема на типовите за-
дачи за пряко изпълнение на мисията 
от всеки вид с Bi (i = 1...n). Този обем 
може да се изразява в брой обекти за 
охрана, населението, на което трябва 
да се оказва медицинска помощ, и др. 
Трябва да се отбележи, че стойности-
те на някои Bi могат да бъдат нула. 
Това ще се случи, ако дейностите са не-
обходими за осигуряване на подразделе-
нията на контингента, но не и за пря-
ко изпълнение на мисията. Такава дей- 
ност може да бъде например поддържа- 
нето и обслужването на техниката. 

Ако βi е „производителността“ на 
подразделенията от i-тия тип, т.е. 
обемът от задачи, изпълняван от 
едно подразделение, то за изпълне-
нието на обема Bi ще са необходими:

             bi = 
Bi

                                       (1)                 
βi

подразделения от i-тия тип.

Пример 1. Нека един кухненски 
екип ежедневно приготвя храна за 300 
души и една от задачите на контин-
гента е да изхранва ежедневно 3000 
цивилни. За прякото изпълнение на 
тази задача ще са необходими, съглас-
но (1), 10 кухненски екипа. 
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ления (екипи) и матрицата стълб B 
от броя на подразделенията (екипи-
те) за пряко изпълнение на мисията:

Тогава (5) може да се представи 
във вида:

        (E – A)X ≥ B,            (6)

където E е единичната матрица от 
n-ти ред.

Критерият за оптималност при 
формирането на контингента е ми-
нимален състав, т.е. можем да се 
ориентираме към търсенето на ми-
нималния брой подразделения, участ-
ващи в контингента: 

 min: Z = x1 + x2 + ... +xj +...+xn   (7)

От характера на задачата произ-
тичат следните допълнителни огра-
ничения:

 xj ≥ 0,  xj – целочислено (j = 1...n). (8)

Задачата, състояща се от целева-
та функция (7) и ограниченията (6) и 
(8), е задача на пълното целочислено 
линейно оптимиране и може да бъде 
решена с някой от познатите мето-
ди, например с алгоритъма на Гомори4. 

Ще илюстрираме изложеното до-
тук със следния пример. Необходимо 
е да се сформира контингент за про-
веждане на хуманитарна мисия със 
следните задачи:

− охрана на 10 обекта;
− оказване на медицинска помощ 

в район с население 10 000 души.
Контингентът трябва да осигури 

на собствените си формирования ох-
рана, изхранване, поддръжка на тех- 
никата и медицинска помощ. Оста-
налите елементи на поддръжката 
и осигуряването се изпълняват от 
външни изпълнители (например от 
логистичните органи на висшесто-
ящи инстанции).
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Да означим с Aij (i = 1...n, j = 1...n) 
обема от дейности от тип i за оси-
гуряване на изпълнението на миси-
ята от подразделенията от тип j. 
Очевидно е, че Aij е пропорционално 
на броя на подразделенията от тип 
j. Ако означим броя на подразделени-
ята от тип j с xj (j = 1...n), можем 
да запишем:

                                , (2)

където aij са коефициенти на про-
порционалност, които ще наричаме 
технологични коефициенти. Те могат 
да се определят като нормативни 
показатели, изразяващи каква част 
от ресурсите на едно подразделение 
от тип i се разходват за осигурява-
нето на едно подразделение от тип 
j. Технологичният коефициент може 
да се определи като отношение на 
потребността Nij на j-тото подраз-
деление от i-тата услуга и способно-
стите P i на i-тото подразделение да 
оказва i-тата услуга:

          (3)

Пример 2. Ако едно охранително 
подразделение се състои от 30 души, 
за осигуряване на ежедневната му 
прехрана е необходимо да се ангажи-
рат 0,1 от ресурсите на кухненски 
екип (виж пример 1). 

За да е възможно изпълнението на 
мисията, броят на подразделенията 
от i-тия тип трябва да е такъв, че 
да е изпълнена зависимостта:

    (4)

т.е. да е не по-малък от определе-
на стойност.

Като използваме (1) и (2), замес-
тим в (3) и преобразуваме:

     
(5)

Нека съставим квадратната ма-
трица A от технологичните коефи-
циенти, матрицата стълб X от об-
щия брой на необходимите подразде-
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Примерен състав и способности 

на условни типови подразделения 
(екипи) са показани в таблица 1.

Въвеждаме следните означения:
x1 – брой на охранителните под-

разделения;
x2 – брой на продоволствените 

екипи;
x3 – брой на екипите за техниче-

ска поддръжка;
x4 – брой на медицинските екипи.
Поставените пред контингента 

задачи са с обем B1 = 10 (охрана на 
обекти) и B1 = 10 000 (оказване на 
лекарска помощ на населението). За-
дачите за осигуряване на прехрана 
и техническа поддръжка на техника 
извън състава на контингента са  
B2 = B3 = 0. По условие способности-
те на подразделенията са β1 = 1,  
β2 = 300, β3 = 10 и β4 = 500. Тога-
ва, съгласно (1), b1 =10 , b2 =0, b3 =0 
и b4=20.

В един обект за охрана могат да 
се разположат 5 охранителни подраз-
деления, т.е. едно охранително под-
разделение има потребност от 0,2 
охранявани обекта. Аналогично се 
определя, че един продоволствен екип 
има потребност от 0,05, един екип 
за техническа поддръжка – от 0,05, а 

можем да съставим матрицата от 
технологични коефициенти:

                                   .

Тогава математическият модел 
ще има вида:

min: Z = x1 + x2 + x3 + x4

при условия:

При решаването на задачата с 
помощта на приложението Solver на 
Microsoft Excel, за разглеждания при-
мер се получава следното оптимално 
решение:

− брой на охранителните подраз-
деления x1 = 20;

Таблица 1

№
Вид на 

подразделението 
(екипа)

Брой на 
личния 
състав

Единици 
техника

Брой подразделения, 
които се 

разполагат в един 
обект за охрана

Способ- 
ности

1 Охранително 
подразделение

30 3 5 Охранява един 
обект

2 Продоволствен 
екип

6 2 20 300 порции 
дневно

3 Екип за 
техническа 
поддръжка

9 4 20 20 единици 
техника

4 Медицински екип 6 2 4 500 души

012,0018,0012,006,0
1,02,01,015,0
02,003,002,01,0
25,005,005,02,0

A  

1005,0005,005,08,0 4321  xxxx ; 

002,003,098,01,0 4321  xxxx ; 

01,08,01,015,0 4321  xxxx ; 

5988,00018,001,006,0 4321  xxxx ; 

0jx , jx  – целочислено   ( 4...1j ). 

 

един медицински екип – от 0,5 охра-
нявани обекта. Потребностите от 
медицинска помощ и храна са равни 
на броя на личния състав, а потреб-
ността от техническа поддръж-
ка – на броя на техниката на всяко 
подразделение. Като използваме (3), 

− брой на продоволствените еки-
пи x2 = 3;

− брой на екипите за техническа 
поддръжка x3 = 7;

− брой на медицинските екипи  
x4 = 22.

Това е минималният състав, кой-
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то ще даде възможност на контин-
гента да изпълни поставените зада-
чи, като при това собствените под-
разделения получават необходимото 
осигуряване. В таблица 2 е предста-
вен разчет за числения състав на 
подразделенията на контингента и 
каква част от ресурсите (способно-
стите) се използват за изпълнение 
на задачите на мисията.

р

показва колко са неизползваните 
ресурси (способности), т.е. каква е 
възможността за увеличаването на 
задачата на контингента, без да се 
увеличава неговият състав.

Таблица 2

№
Вид на 

подразделението 
(екипа)

Брой на личния 
състав Единици техника За задачите  

на мисията
В едно  
подраз- 
деление

Общо
В едно 
подраз- 
деление

Общо Личен
състав

Тех- 
ника

1
Охранително 
подразделение –  
20 бр.

30 600 3 60 300 30

2 Продоволствен  
екип – 3 бр. 6 18 2 6

3 Екип за техническа 
поддръжка – 7 бр. 9 63 4 28

4 Медицински екип – 
22 бр. 6 132 2 44 120 40

ОБЩО 813 138 420
(52%)

70
(51%)

Вижда се, че за прякото изпълне-
ние на целите на мисията се разход-
ват едва малко повече от половина-
та от заделените ресурси. От цело-
числеността на задачата следва, че 
заделените ресурси надвишават реал-
ните потребности. Определянето на 
реалните потребности на мисията и 
на контингента (в матричен вид) се 
извършва по формулата:

               X0 = X + B,       (9)

където X0 е матрица-стълб на 
нецелочисления брой необходими под-
разделения.

За разглеждания пример

626,21
9,6  
71,2  

20

20
0
0

10

22
7
3

20

012,0018,0012,006,0
1,02,01,015,0
02,003,002,01,0
25,005,005,02,0

0 X . 

Разликата 

374,0
1,0
29,0

0

626,21
9,6  
71,2  

20

22
7
3
20

0  XXX  

 

За разглеждания пример се виж-
да, че на контингента не могат да 
се възлагат допълнително обекти за 
охрана, но може да бъде увеличен 
броят на осигуряваните в медицин-
ско отношение с 0,374 от способнос- 
тите на един екип, т.е. с 0,374 ¯ 500 
= 187 души. Нещо повече, на контин-
гента могат да се поставят допъл-
нително и още две задачи – да оси-
гурява прехрана на 0,29 ¯ 300 = 87 
души дневно и да поеме ремонта и 
обслужването на 0,1 ̄  20 = 2 единици 
техника.

Разглежданият пример е твър-
де абстрактен. При по-реалистичен 
сценарий трябва да се предвиди и не-
обходимостта от органи за команд-
ване и управление от най-ниско ниво, 
координиращи действията на екипи-
те, а за тях – съответни органи от 
по-високо ниво и т.н. За прилагането 
на представения подход е необходимо 
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на първо място да се определи целта 
на мисията и тя да се декомпозира 
до ниво типови задачи, изпълнявани 
от едно подразделение (екип). 

Следващият етап е да се опреде-
лят съставът и способностите на 
всяко типово подразделение (екип). 
Това е сложна и обемна задача. Под 
внимание трябва да се вземат всич-
ки връзки и взаимодействия между 
формированията от различен тип, 
потребностите от всички видове 
поддръжка и осигуряване, необходи-
мостта от органи за командване и 
контрол. Известна е например разра-
ботка, отнасяща се до няколко типа 
полеви лечебни заведения, която сама 
по себе си е самостоятелно научно 
изследване5. Следователно е необхо-
димо да бъде привлечен екип от екс-
перти в съответните области.  

От алгоритмична гледна точка не 
представлява проблем етапът на ре-
шаването на оптимизационната за-
дача. Едно представяне на целевата 
функция и ограниченията е дадено в 
настоящата статия. Следва обаче 
да се подчертае, че целевата функ-
ция може да бъде и различна. Ако съ-
ществуват няколко вида подразделе-
ния (екипи), които изпълняват една и 
съща типова задача, може да се ока-
же целесъобразно да се търси мини-
мумът на участващия личен състав 
(ако например се приеме като крите-
рий за оптималност на риск да бъдат 
излагани колкото се може по-малко 
хора) или ако е известна издръжката 
на едно подразделение (екип) за еди-
ница време – минималните разходи 
(ако операцията например е оказване 
на хуманитарна помощ). В тези слу-
чаи целевата функция ще има вида:

min: Z = c1x1 + c2x2 +... + cj xj +... 
                   + cnxn ,               (10)

където cj , (j = 1...n) е броят на лич-
ния състав на j-тото подразделение 
(за първия случай) или издръжката 
на j-тото подразделение (за втория 
случай). Разбира се, възможно е да се 
формулират и други критерии за оп-
тималност, съответно изразявани с 
други целеви функции. 

Задачата на линейното оптими-
ране (и в частност целочислената 
задача) не е ограничена по отноше-
ние на броя на променливите или на 
ограниченията и дава възможност за 
построяване на модели с произволен 
размер. Конкретното решаване на 
задачата може да се изпълни с раз-
лични програмни инструменти, като 
Solver на Microsoft Excell, MatLab и 
др.

На последния етап е необходимо 
да се анализират получените резул-
тати. Ако системата от ограниче-
ния (6), (8) е съвместима, съществува 
оптимално решение. След намиране-
то му е целесъобразно да се определи 
резервът от дейности, които могат 
да се извършат, без да се променя 
съставът на контингента, а също и 
как се променя съставът на контин-
гента при малки изменения на задачи-
те на мисията. Ако системата (6), 
(8) е несъвместима, това означава, 
че част от подразделенията (екипи-
те) са неефективни, в тях са анга-
жирани много ресурси (личен състав, 
техника), чиито потребности тряб-
ва да се удовлетворяват, като при 
това не се генерират необходимите 
способности. В тези случаи трябва 
да се направят определени промени в 
състава и организацията на работа 
на подразделенията (екипите). 

В заключение може да се изтъкне, 
че прилагането на такива оптими-
зационни методи има своето прак-
тическо значение. Финансовите и 
материалните ресурси, необходими 
за осигуряването на участващите 
в операции формирования, са зна-
чителни и зависят в много голяма 
степен от техния количествен със-
тав. Като пример може да се посочи 
бюджетът на Министерството на 
отбраната на Република България за 
2010 г. По тогавашната Програма 5 
„Участие на въоръжените сили в мно-
гонационални формирования, в коали-
ционни операции, операции на НАТО, 
ЕС и ООН, съвместна подготовка и 
международни учения“ са предвидени 
41 081 000 лв. В същата бюджетна 
година например за издръжка на Су-
хопътните войски по Програма 1 
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са предвидени общо 226 000 000 лв.6 
Оптимизирането на структурата и 
състава на формированията би поз-

волило те да имат необходимите 
способности при рационално и иконо-
мично разходване на ресурсите.

1 Doktrina na vaorazhenite sili na Republika 
Bulgaria. Natsionalna publikatsiya na 
vaorazhenite sili na Republika Bulgaria NP – 
01, 2011, s. 26 – 27. http://www.mod.bg/

2  Joint Operations JP 3-0, 11.08.2011, pp. 
V-20. http://www.dtic.mil/

3 Doktrina na vaorazhenite sili na Republika 
Bulgaria. Natsionalna publikatsiya… s. 47 – 64. 
http://www.mod.bg/

4 Atanasov, B., R. Nikolaev, T. Milkova, 

D. Mihaylov. Izsledvane na operatsiite, Varna: 
Nauka i ikonomika, 2015, s. 144 –150.

5  Irinkov, Vl., N. Kolev. Logistichno osigu-
ryavane na polevi lechebni zavedeniya pri 
likvidirane na posledstviya ot zemetreseniya na 
teritoriyata na stranata. Voenen jurnal, 2013, 
№ 1, s. 30 – 44.

6 http://www.md.government.bg/bg/doc/ 
programi/20100122_Programme_Budget_  
2010.pdf
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Въздушното движение (ВД) над 
Европа през последните две го-
дини е повлияно от множество 

както планирани, така и непредвиде-
ни събития. Отварянето на въздуш-
ното пространство (ВП) над Косо-
во за граждански въздухоплавателни 
средства, стартът на новия кон-
тролен център на Босна и Херцего-
вина, поредицата от стачки на слу-
жители в големите авиационни опе-
ратори през 2014/2015 г. и свалянето 
на полет МН17 наложиха значителни 
промени в броя, интензивността и 
основните направления за движение 
на потока въздухоплавателни сред-
ства над континента.

Република България като страна, 
намираща се в географска близост до 
района на продължаващия вече втора 
година конфликт в Украйна, е подло-
жена на влиянието на резултатите 
от посочените събития. След лекия 
спад в периода 2011 – 2013 г. през 2014 г. 
се наблюдава рязко нарастване (с 
24,1%)1 на броя полети в небето над 
страната. Това доведе до увеличава-
не натоварването на системата за 
управление на въздушното движение 
(УВД), която трябва да се справя с 
все по-сериозни предизвикателства 
за осигуряване изпълнението на поле-

МЕТОДИ ЗА ДИНАМИЧНО 
СЕКТОРИЗИРАНЕ 

НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗДУШНО 
ПРОСТРАНСТВО

Майор д-р Даниел Димитров,  
подполковник д-р Светослав Славов

Daniel Dimitrov, Svetoslav Slavov. METHODS FOR DYNAMIC  
SECTORIZATION OF THE BULGARIAN AIRSPACE

Abstract: The article describes an algorithm for airspace sectorization as a way to 
reduce air traffic controllers’ workload. The test results of its implementation in the 
Bulgarian airspace are shown. 

Key words: airspacemanagement, sectorization.

тите както на военната, така и на 
гражданската авиация в условията 
на непрекъснато нарастващия възду-
шен трафик.

Съществуващите в момента ме-
тоди за разпределяне на въздушното 
пространство не притежават необ-
ходимата гъвкавост за реакция при 
динамичните промени на потоците 
ВД в съчетание с използването на 
ВП при наличието на интензивен опе-
ративен авиационен трафик (ОАТ). 
Това особено ясно е изразено при 
определяне хоризонталните граници 
на използваните в момента зони за 
обслужване на въздушното движение 
(ОВД), в чиито рамки ръководите-
лите на полети извършват контрол. 
Конфигурирането им става по емпи-
ричен път и субективна експертна 
оценка, поради което съществуващо-
то разпределение на района за полет-
на информация (РПИ) на практика е 
с постоянен характер, много труд-
но реагира на динамичните колеба-
ния в потоците ВД при наличие на 
оперативен авиационен трафик и не 
отговаря на съвременните изисква-
ния за гъвкавост при управление на 
въздушното пространство. Появата 
на непланирани случаи, като внезап-
ни излитания на дежурните сили от 
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Интегрираната система за противо-
въздушна и противоракетна отбрана 
на НАТО или действие на национал-
ната система за ПВО по самолет 
нарушител, е сериозно изпитание за 
системата за управление на въздуш-
ното движение.

Обслужването на въздушния тра-
фик се извършва от ръководителите 
на полети, разпределени по зони за 
обслужване на въздушното движение. 
Ръководителят на полети е основ-
но звено в системата за УВД, което 
допринася за осигуряване на необхо-
димата пропускателна способност 
на въздушното пространство. В за-
висимост от направлението на ос-
новните потоци въздушно движение 
и тяхната интензивност натоварва-
нето на ръководителите на полети 
в отделните зони може да варира 
значително и да надхвърли предвари-
телно определените норми за безо-
пасност.

Приема се, че натоварването на 
ръководителя на полети се формира 
от три компонента – от дейнос- 
тите за наблюдение на въздушния 
трафик; дейностите за координация; 
дейностите за предотвратяване на 
конфликти. Всеки от тях пряко за-
виси от величината на въздушния 
трафик и трябва да бъде отчетен 
при търсенето на методи за подо-
бряване разпределянето на въздушно-
то пространство.

Един от начините за намаляване 
натоварването на ръководителите 
на полети, управляващи трафика в 
българското въздушно простран-
ство, е прилагането на нови методи 
и алгоритми за определяне границите 
на зоните за обслужване на въздуш-
ното движение.

Такъв подход за решаване на зада-
чата за преразпределяне на ВП е ком-
бинирането на диаграмите на Воро-
ной с метода на поколенията (МП). 
Диаграмите на Вороной са вид пъл-
но разделяне на метрично простран-
ство, определено от разстояния до 
дадено множество точки. В най-еле-
ментарния си и най-широко използван 
вариант, в равнина със зададени точ-
ки Oi, i = (0 ... n), тя представлява 

множеството многоъгълници Pi, i = 
(0 ... n), такова, че Pi съдържа Oi и 
най-близката до всяка точка в рамки-
те на Pi е именно Oi. При разделянето 
на ВП броят на генериращите точки 
е предварително известен. 

Методът на поколенията е сто-
хастичен метод за глобално търсе-
не и оптимизация, който имитира 
еволюцията на живите индивиди, 
описана от Чарлз Дарвин в „За про-
изхода на видовете и значението на 
естествения подбор“2. По своята 
същност той е вариант на стохас-
тично търсене в лъч, при което но-
вите състояния се генерират чрез 
комбиниране на двойки родителски 
състояния вместо модифициране на 
текущото състояние (фиг. 1). Този 
алгоритъм се използва за намиране 
на комбинация от генериращи точ-
ки от диаграмите на Вороной, при 
които капацитетът на всеки сектор 
е максимален и директно е свързан 
със средното полетно време в гра-
ниците на сектора, т.е. секторите 
с по-голямо средно полетно време са 
с по-голям капацитет и са по-добре 
ориентирани по направление на ос-
новните потоци въздушно движение.

Последователността на действи-
ята при разделяне на ВП на сектори 
включва следните основни стъпки:

1. определяне на първоначалния 
брой сектори (N);

2. генериране на n брой точки в 
разглежданото пространство (S);

3. определяне на границите на но-
вополучените сектори:

a) изчисляване на границите на 
секторите с използване на триангу-
лация на Делонe;3

б) определяне на външните гра-
ници в зависимост от ограничения-
та на националното въздушно прос-
транство или функционалните бло-
кове въздушно пространство;

4. изчисляване на стойностите на 
целевата функция, която отчита 
различните елементи на натоварва-
нето на ръководителите на полети 
за новото разпределение;

5. промяна на местоположението на 
генерираните n брой точки с използ- 
ване метода на поколенията;
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6. проверка за изпълнение на зало-
жените условия за прекратяване на 
операциите;

7. ако поставените условия не са 
удовлетворени, отново се изпълнят 
т. 3 – 6.

Използваният термин „сектор“ 
при обслужването на въздушното 
движение не изразява коректно полу-
чените форми при разделяне на въз-
душното пространство с описания 
алгоритъм. Ето защо за целите на 
изследването се въвежда терминът 
„зона“.

При направения експеримент в 
границите на въздушното простран-
ство на Република България с разра-
ботената програма е избрана съвкуп-
ност от въздушни маршрути, които 
са част от трасовата мрежа на 
страната и обслужват международ-
ния и вътрешния трафик. Подборът 

им е съобразен с изискването те да 
обхващат въздушния трафик по ос-
новни направления в горното и дол- 
ното въздушно пространство.

Генерираният поток въздухопла-
вателни средства се разпределя по 
трасовата мрежа в зависимост от 
въведената от потребителя интен-
зивност (λ). Летателните апарати 
се ешелонират на равни интервали 
помежду си на една височина. Дви-
жението по международните тра-
сета се извършва със скорост v = 
900 km/h, а по вътрешните – v = 
450 km/h. За отчитане дейността 
на военните въздухоплавателни сред-
ства се използват временно отделе-
ни зони – ВОЗ (TSA) 1 и 2. Зона 3 не 
съществува в тази конфигурация, но 
е въведена с оглед допълнително ус-
ложняване на обстановката.

Първи случай. Балансиране натовар-

Фиг. 1. Обща схема на еволюционните алгоритми

Генериране  
на начално поколение 

Изчисляване  
на приспособимостта 

(стойността на функцията) 

N 

Алгоритъм 
край?

N 

Селекция 

Кръстосване 

Мутация 

N-n

n 

N-n 

Следващо 
поколение 

да

Старт 

Край 

1

Резултат 
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ването на ръководителите на полети 
по наблюдение. Изследва се разпределе-
нието на натоварването на ръково-
дителите на полети за наблюдение на 
въздухоплавателните средства. Това 
пряко е свързано с броя на въздухо- 
плавателните средства, намиращи 
се под ръководството на конкрет-
ния ръководител на полети. Негови-
те инструкции са насочени към пре-
дотвратяване на опасни сближения и 
стълкновения във въздуха. За целта 
коефициентът, отчитащ натовар-
ването по наблюдение (с1), се прие- 
ма за с1 = 1, а с2 = 0. 

Резултати при разделяне на прос-

транството на 6 зони (N = 6) от 
направените експерименти при този 
вариант са показани на фигури 2 – 9. 
При прилагането на този метод се 
наблюдава значително по-равномерно 
разпределяне на въздухоплавателни-
те средства по зони. Средноквадра-
тичното отклонение от средното 
натоварване за някои зони е 5,7509% 
спрямо първоначалната стойност 
54,7819%. Новите зони са с проме-
нена форма, благоприятстваща уве-
личаването на пропускателната спо-
собност в зависимост от направле-
нието на основните потоци, което 
се потвърждава и от моментния 

Фиг. 2. Първоначално разпределение
при λ = 80 вс/h, средно време  

на престой в зона преди  
оптимизирането 4,8590 min

Фиг. 3. Разпределение след прилагане на 
МП при λ = 80 вс/h, средно  

време на престой  
в зона 5,4496 min

Фиг. 4. Средноквадратично  
отклонение на натоварването  
на зоните (%) от средното  
натоварване при λ = 80 вс/h: 

преди прилагане на МП – 54,7819%, 
след прилагането му – 5,7509%

Фиг. 5. Средноквадратично  
отклонение на броя пресичания  
на зоните (%) от средния брой  

пресичания при λ = 80 вс/h: 
преди прилагане на МП – 55,2995%, 

след прилагането му – 10,6205%
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брой въздухоплавателни средства по 
зони. Новото разделяне и ориентаци-
ята на зоните допълнително влияят 
върху равномерността на разпреде-
ляне на натоварването по координа-
ция. Средноквадратичното отклоне-
ние на броя пресичания на зоните от 

средния брой пресичания намалява 5,5 
пъти (до 10,6205%) спрямо първона-
чалното (55,2995%). Промяната на 
средното време за престой на въз-
духоплавателното средство в зона-
та е незначителна и то остава срав-
нително кратко (5,4496 min).

При активиране на ВОЗ 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Отклонение на натоварването от средното по зони

 

Зони преди оптимизиране 

 

Зони след оптимизиране 

 Номер на зона 

Отклонение на броя пресичания от средното по зони

Номер на зона

Фиг. 6. Първоначално разпределение  
при активирана TSA 3 и λ = 80 вс/h, 

средно време на престой в зона  
преди оптимизирането 3,7460 min

Фиг. 8. Средноквадратично  
отклонение на натоварването  

на зоните (%) от средното натоварва-
не при активирана TSA 3  

и λ = 80 вс/h: преди прилагане  
на МП – 24,0139%, 

след прилагането му – 12,1567%

Фиг. 9. Средноквадратично  
отклонение на броя пресичания  

на зоните (%) от средния брой пресича-
ния при активирана TSA 3  

и λ = 80 вс/h: преди прилагане  
на МП – 35,9187%, 

след прилагането му – 21,9936%

Фиг. 7. Разпределение след прилагане  
на МП при активирана TSA 3 и  

λ = 80 вс/h, средно време  
на престой в зона 6,2034 min



71

К
А

М
П

А
Н

И
И

 И
 О

П
Е
РА

Ц
И

И
Втори случай. Балансиране на на-

товарването на ръководителите на 
полети по координиране на трафика.

За изследване функционирането 
на метода в този случай коефици-

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Зони след оптимизиране 

 Номер на зона 

Отклонение на натоварването от средното по зони

 Номер на зона 

Отклонение на броя пресичания от средното по зони

Фиг. 10. Първоначално разпределение 
при λ = 80 вс/h, средно време  

на престой в зона преди  
оптимизирането 5,2205 min

Фиг. 11. Средноквадратично  
отклонение на натоварването  
на зоните (%) от средното  
натоварване при λ = 80 вс/h: 

преди прилагане на МП – 54,7819%, 
след прилагането му – 8,2119%

Фиг. 12. Средноквадратично  
отклонение на броя пресичания  
на зоните (%) от средния брой  

пресичания при λ = 80 вс/h: 
преди прилагане на МП – 55,2995%, 

след прилагането му – 11,1676%

ент с2 от целевата функция, който 
отчита натоварването по коор-
динация, се приема за 1, а с1 = 0. 
Резултатите са показани на фигури  
10 – 15.
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При активиране на ВОЗ 1

Трети случай. Преимуществено ба-
лансиране на натоварването на ръко-
водителите на полети по наблюдение 
(fb) спрямо натоварване от дейнос- 
тите за координиране на трафика 
(fc). За проверка на функционирането 

на метода в този случай коефициен-
тите от целевата функция приемат 
стойности с1 = 1 и с2 = 0,5. Полу-
чените резултати при разделяне на 
пространството на 6 зони (N = 6) 
са показани на фигури 16 – 18.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Зони след оптимизиране 

 Номер на зона 

Отклонение на натоварването от средното по зони

 Номер на зона 

Отклонение на броя пресичания от средното по зони

Фиг. 13. Разпределение след  
прилагане на МП при активирана TSA 1 
и λ = 80 вс/h, средно време на престой 

в зона 5,4136 min

Фиг. 14. Средноквадратично  
отклонение на натоварването  
на зоните (%) от средното  

натоварване при активирана TSA 1  
и λ = 80 вс/h: преди прилагане  

на МП – 54,7318%,
след прилагането му – 10,0711%

Фиг. 15. Средноквадратично  
отклонение на броя пресичания  
на зоните (%) от средния брой  

пресичания при активирана TSA 1  
и λ = 80 вс/h: преди прилагане  

на МП – 55,2973%, 
след прилагането му – 10,8570%
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Резултатите от проведените екс-
перименти показват, че предложени-
ят метод балансира натоварването 
на ръководителите на полети при 
всички изследвани случаи. Това ясно 
се вижда при отчитане стойностите 
на средноквадратичното отклонение 
от средното натоварване на зони-
те и средноквадратичното отклоне-
ние на броя пресичания на зоните от 
средния брой пресичания. Очевидно 
е, че след прилагане на метода тези 

Фиг. 17. Средноквадратично  
отклонение на натоварването  
на зоните (%) от средното  
натоварване при λ = 80 вс/h: 

преди прилагане на МП – 54,7819%, 
след прилагането му – 8,0072%

Фиг. 18. Средноквадратично 
отклонение на броя пресичания  
на зоните (%) от средния брой  

пресичания при λ = 80 вс/h: преди прила-
гане на МП – 55,2995%, 

след прилагането му – 10,7800%

два показателя имат значително по-
ниски стойности. Увеличаването на 
времето за престой в зоните средно 
с 1 min е свидетелство за по-добрата 
им ориентация спрямо основните по-
тоци въздушно движение. 

Извършените експерименти с въ-
веждането на временно отделените 
зони потвърждават правилното функ-
циониране на метода в случай на необ-
ходимост от затварянето на обеми 
от въздушно пространство за провеж-

 

 

Зони след оптимизиране 

 Номер на зона 

Отклонение на натоварването от средното по зони

 Номер на зона 

Отклонение на броя пресичания от средното по зони

Фиг. 16. Разпределение след прилагане 
на МП при активирана TSA 3 и λ = 80 
вс/h, средно време на престой в зона 

5,6443 min
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дане на операции при кризи. Новото 
разделяне, формата и ориентацията 
на зоните увеличават пропускателна-
та способност на ВП и подобряват 
равномерното разпределяне на нато-
варването на ръководителите на по-
лети по координация и наблюдение.

Развитието на въздушния транс-
порт и нарастването на интензив-
ността на превозите по въздуха 

1 Eurocontrol. Performance Review Com- 
mission. An Assessment of Air Traffic 
Management in Europe during the Calendar 
Year 2014, May 2015.

2 Darwin, Ch. On the Origin of Species by 
Means of Natural Selection.

3 Skvortsov, A. Trianguliatsiia i ee pri- 
menenie. Izdatelstvo Tomskogo universiteta, 2002.

поставят все по-големи изисквания 
към системата за управление на въз-
душното движение. Изграждането на 
глобална, интегрирана и оперативно 
съвместима система за УВД минава 
през промяна на начина на използва-
не на въздушното пространство. Из-
следването на методи за неговото 
динамично преразпределяне може да 
даде необходимото решение.
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Камерите на десетки телевизии 
и платформите на социалните 
мрежи направиха света свиде-

тел на нарастващото напрежение в 
Сирия, терористичните операции на 
различни салафитски и джихадистки 
организации и появата на феномена 
ИДИЛ („Ислямска държава в Ирак 
и Леванта“), който завладя една 
трета от територията на Ирак и 
я обяви за халифат. Изследователи, 
анализатори и журналисти насочиха 
вниманието си към пропагандната 
машина на терористите, за да по-
търсят отговор на въпроса, защо 
ИДИЛ получава не само солидна под-

МЕДИИТЕ НА ИДИЛ КАТО ОРЪЖИЕ 
И СРЕДСТВО ЗА ФОРМИРАНЕТО  

НА ДЪРЖАВА

Доцент д-р Мила Серафимова, Росица Делева

Mila Serafimova, Rossitsa Deleva. ISIS‘S MEDIA  
AS AN INSTRUMENT AND MEANS FOR STATE ESTABLISHMENT 

Abstract: The article looks at the role of media as a device for the promotion and the 
affirmation as a state of the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS, ISIL, IS or Daesh), a 
terrorist group that aims at establishing an Islamic Chaliphate. By analysing the ways ISIL 
distributes its propaganda messages that contribute to the formation of its state-building 
principles, it becomes clear that the organisation utilises varied media modi operandi. This 
aims at demonstrating the influence of Daesh in various parts of the world, despite its 
main zone of operations being the territories of Syria and Iraq. In addition, the fact that 
ISIS’s operations in Iraq are more significant and intensive than those in Syria. The study 
features an analysis of ISIS’s official media publications and their use of social platforms, 
such as Twitter, Youtube and webforms. The results of the investigation show that ISIS 
is an organisation with a multilayered structure that is driven by powerful religious and 
political ideas. Through its use of media, the organisation inculcates its supporters that 
it follows a clear military strategy and holds a firm view of the future of the chaliphate. 
By using religious rhetoric the Jihadist organisation is trying to legitimise itself by inferring 
that the ‘battle’ is not limited to a sectarian war or an anti-Western opposition, but to 
contain and implement the central goal of restoring the caliphate. 

Key words: ISIS, media straregy, Dabiq, Tweeter.

крепа от местното население, но 
и привлича стотици чуждестранни 
бойци.

Към момента все още липсва ця- 
лостно изследване на медийната 
стратегия на самообявилата се дър- 
жава. Това се дължи не само на ези-
ковата бариера (голяма част от 
„официалните“ медии на ИДИЛ са на 
арабски език), но и на слабия инте-
рес от страна на световните медии 
и анализатори да изследват всички 
нива на посланита, съдържащи се в 
ужасяващите кадри, предназначени за 
западната аудитория. В резултат на 
тези и други фактори многопластова-
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та дълбочина на медийната страте-
гия на ИДИЛ остава недокрай обяс- 
нена.

От интернет форумите  
към Twitter, или как ИДИЛ  

разпространява съобщенията си

ИДИЛ е фундаменталистка орга-
низация, която се стреми да създаде 
ислямска държава по пресъздаден об-
раз от VII век, като в същото време 
използва съвременните модерни тех-
нологии. Както редица свои джиха-
дистки предшественици ИДИЛ счи-
та интернет за едно от основните 
си оръжия.

В края на 1990 г. и началото на 
2000 г. радикалните джихадистки гру- 
пиривки използват интернет за раз-
пространение на послания и общуване 
със своите съмишленици и симпати-
занти. В началото на XXI век джи-
хадистките сайтове, блогове и уеб 
форуми се превръщат в основно сред- 
ство за изпращане на медийни посла-
ния. „Ал Кайда“ и дъщерните ù ор-
ганизации използват основно уеб фо-
руми, които гарантират известна 
анонимност, както и предоставят 
възможност за разпространяване на 
мултимедия и интерактивни матери-
али.1

Динамиката на джихадистките 
медии в интернет варира от новини 
до ръководства за пропаганда, често 
свързващи се с външни препратки, 
като YouTube и acchive.org. За разлика 
от блоговете и сайтовете, медийно-
то съдържание на уеб форумите не се 
публикува от самия сайт, но съдържа 
публикации на потребителите. Това 
дава възможност вече поставената 
информация да се разпространява 
бързо и широкомащабно. От потре-
бителите често се изисква специално 
разрешение при публикуване на инфор-
мация в джихадистките форуми, като 
по този начин тя се контролира и се 
осигурява общностна психологическа 
среда, наситена с единствено положи-
телни и мотивиращи отзиви за джи-
хадисткото движение.2

Редица изследователи отбелязват, 
че в ранните джихадистки форуми се 

спазва определена йерархия, осигуря-
ваща възможност активността на 
отделни потребители да е по-висока 
от тази на други участници. Други 
форуми са с изключителен достъп 
само за членове от високите етажи 
на йерархическата структура. Пора-
ди естеството на тези форуми ме-
дийната кампания на „Ал Кайда“ е 
централизирана и контролирана.

За разлика от „Ал Кайда“, страте-
гията на ИДИЛ отбелязва значителен 
пробив в традициите на радикалното 
джихадистко движение. Организация-
та не се ограничава до използването 
на форуми като основно средство за 
разпространение на информация. Го-
ляма част от медийните операции 
на ИДИЛ се реализират по интер-
нет и са насочени основно към за-
падната аудитория. Използват се за 
привличане на симпатизанти и нови 
членове, създаване на „образ на побе-
дител“, изграждане еталон за собст-
вена компетентност и благочес- 
тивост в контрастна проекция на 
несправедливия „враг неверник“. При-
близително 85% от медийните про-
дукти се визуализират, преобладава-
що озвучени на арабски език с изклю-
чение на малка част, преведена на 
други езици.

Медийната мрежа на ИДИЛ е 
децентрализирана и присъства на 
терен чрез провинциални медийни 
офиси в контролирани от групиров-
ката населени места. Стратегията 
e базирана на преплитащи се военни, 
политически, идеологически, медийни, 
психологически и икономически ком-
поненти и съчетава разпростране-
ние на послания чрез телевизия, ра-
дио, социални мрежи и джихадистки 
интернет форуми.

Основно средство за разпростра-
нение на послания е Twitter. Именно 
тази социална мрежа прави медийна-
та стратегия на ИДИЛ децентрали-
зирана, ефективна и с висока степен 
на обществена достъпност. Децен-
трализираният характер на медий-
ната кампания затруднява или прави 
невъзможно да се спре публикуването 
на съобщения. Опитите на компани-
ите YouТube и Twitter за блокиране 
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на профили, които определят като 
свързани с ИДИЛ, търпят неуспех. 
Социалните медийни потребители с 
относителна бързина създават нови 
профили и това затруднява усилията 
за спиране или забавяне на медийна-
та кампания. Децентрализираният 
ù характер до известна степен е 
риск, прави организацията уязвима и 
представлява потенциална заплаха, 
тъй като медийни платформи като 
Twitter предоставят възможност за 
относително лесно разпространяване 
на невярана или нежелана информа-
ция. Въпреки това ИДИЛ поддържа 
относително висока степен на кон-
трол върху информационния поток. 
При внимателен анализ на поддръж-
ниците ù в социалните мрежи става 
ясно, че са създадени йерархични мре-
жи, чрез които се разпространяват 
публикациите, медийните продукти 
и хаштаговете. (Поради честотата 
на суспендиране на Twitter профили 
голяма част от тези, използвани в 
изследването, е възможно да са бло-
кирани от компанията.) Тези мрежи 
са добре организирани и методични, 
което позволява ефективен контрол 
при разпространението на послания 
и публикации. Посланията достигат 
до междонародната публика за от-
носително кратък период от време, 
а привържениците на групировката 
от всяка една точка на света имат 
усещането за съпричастност към съ-
битията и директна връзка с органи-
зацията в реално време. За последова-
телите и членовете на ИДИЛ Twitter 
се превръща в един от най-ефектив-
ните инструменти, а според анализа-
торите от електронната медия за 
изследване на радикални ислямистки 
организации и учения – Jihadica, тази 
социална мрежа се оценява и като ва-
жна медийна платформа за радикално-
то джихадистко движение в периода 
2010 – 2012 г., свързан с провокиране-
то и ескалирането на напрежението 
в Сирия.3

През 2011 г. членовете на джиха-
дистките форуми масово публику-
ват бюлетини и учебни ръководства, 
рекламиращи значението на Twitter 
профилите, а членовете на ИДИЛ са 

активни потребители на социaлната 
медия.4 За кратък период от време 
голяма част от официалните медий-
ни центрове на ИДИЛ регистрират 
свои Twitter профили, контролирани 
от ръководството на групировката. 

Според Кол Бунзел, експерт от 
Jihadica по въпросите на джиха-
дистките медии, всяка провинция на 
ИДИЛ поддържа официален Twitter 
профил, свързан с медийния офис на 
провинцията.5 Масовото закриване 
на профили от страна на компанята 
Twitter принуждава ИДИЛ да прибег-
не към откриването на формални, 
неофициални профили и използването 
на потребителски мрежи за разпрос-
транение на информация. Резулта-
тът е силно децентрализирана, но 
добре контролирана медийна кампа-
ния. Децентрализираната същност 
на медийно дистрибутиране, включ-
ващо хиляди потребители на социал-
ни мрежи от всички точки на све-
та, прави медийната стратегия на 
ИДИЛ уникална и без аналог. 

Според експерти от Brookings 
Institusion в края на 2014 г. ИДИЛ 
вече използва над 45 000 профила.6 По 
данни на базираната във Великобри-
тания „Обсерватория за човешките 
права“ в Източна Сирия организация-
та налага стриктни медийни правила, 
според които всички публикации, ви-
део- и фотоматериали се одобряват 
от „информационния офис“ преди да 
бъдат разпространени.7 След получа-
ване на одобрение материалите, съ-
общенията и линковете към публи-
кациите се изпращат от медийните 
центрове към профили на ИДИЛ и 
се препубликуват от хиляди симпа-
тизанти на групата. За една секунда 
изпратеното съобщение достига до 
милиони потебители от целия свят. 
ИДИЛ използва и похвата „отвлича-
не на хаштаг“, за да се инфилтрира в 
социални движения и групи на акти-
висти, като използва същия знак за 
препратка.8

За разлика от уеб форумите, из-
ползвани от „Ал Кайда“, които из-
искват постоянна поддръжка, соци-
алните платформи и децентрализи-
раният подход затрудняват всяко 
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спиране на разпросътранение на ин-
формация и позволяват на медийни-
те кампании да реализират страте-
гическите си цели. Компаниите, при-
тежаващи използваните от ИДИЛ 
социални мрежи, трудно идентифици-
рат тези потребители и е почти не- 
възможно да се направи разлика меж-
ду профилите на симпатизанти и 
официалните профили на организа-
цията, както и на тези, свързани с 
нейните милиции в Сирия и Ирак.

Чрез анализ на най-активните 
Twitter профили и връзката между 
тях изследователи успяват да със-
тавят карта на мрежи за споделяне 
на информация, в които работят по-
требители от ИДИЛ. Методът на 
изследване се отнася към теорията 
на графите на Лоранд Ойлер, която 
интерпретира връзките между от-
делните елементи на дадено множе-
ство и анализира взаимоотношение-
то между обекти или хора (т.нар. 
от учения „връх“, като за връзката 
между два „върха“ се използва тер-
минът „ребро“).9

Интересът към теорията на гра-
фите се засилва през 90-те години на 
ХХ век, когато изследването на мре-
жите се доразвива. Ранните изследо-
ватели на този метод установяват, 
че групи от хора се организират в 
мрежи, а мрежите се разпространя-
ват, когато два несвързани помеж-
ду си субекта се групират чрез общ 
познат.10 Наблюдава се зависимост, 
при която разрастващата се мрежа 
прави комуникацията по-ефективна. 
Този тип анализи се използват в раз-
узнавателните общности и се оказ-
ват изключително ефективни при 
анализиране на терористични мрежи. 
Чрез анализ на комуникацията на за-
подозрени в терористична дейност 
разузнаването е способно да направи 
карта на добре организирани мрежи 
от информационен поток. Основание, 
което превръща Twitter във важен из-
точник за анализиране на методите, 
чрез които ИДИЛ разпространява 
посланията си. Twitter профилите на 
ИДИЛ формират мрежи, чрез които 
потрбителите имат възможност да 
координират публикациите и знаци-

те за препратка (хаштаг) в рамките 
на определен период от време.

През 2011 г. администрацията на 
президента Обама създава Център за 
стратегически контратерористични 
комуникации (US Center for Strategic 
Counterterrorism Communications) с 
цел генериране на възпиращи симпа-
тизантите на ИДИЛ и „Ал Кайда“ 
съобщения в социалните мрежи. Цен-
търът е известен с посланието си 
„Think again, turn away“.11 Основното 
предизвикателство пред Центъра за 
работа с Twitter профилите на джиха-
дистите е фактът, че те са органи-
зирани в кибер клъстери или мрежи,12 
а дейността му става все по-трудна, 
когато през април ИДИЛ стартира и 
мобилното приложение „The Dawn of 
Glad Tidings“ или просто „The Dawn“. 
За периода април – юни 2014 г. при-
близително 10 000 души инсталират 
и използват приложението, което 
позволява на потребителите да сле-
дят ИДИЛ на терен в реално време 
и да получават новини.13 След като 
приложението се инсталира, то ав-
томатично публикува информация 
към личния Twitter профил на потре-
бителя, както и към профилите на 
всички, регистрирани за приложение-
то. В резултат на това една публи-
кация – най-често линк или снимка, 
се разпространява в изключително 
голям обхват. Според експерти от 
списание „Атлантик“ в рамките на 
един ден чрез това приложение са из-
пратени 40 000 публикации, които съ-
държат снимка на бойните действия 
в Мосул.14 Това приложение позволява 
на ИДИЛ да достигне до голям брой 
потребители само с едно натискане 
на бутон и да възпрепятства компа-
нията Twitter при идентифицирането 
и суспендирането на профилите.

Въпреки високата ефективност 
социалните платфоми не са един-
ственото средство за комуника-
ция на ИДИЛ. Поради прекалената 
публичност на Twitter, YouТube и 
Facebook търсещите лична информа-
ция използват мобилните приложения 
WhatsАpp и Kik, позволяващи  обмяна 
на текстови съобщения, видео и фо-
томатериали. Приложенията функ-
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ционират посредством интернет 
връзка и следователно са безплатни.

Мобилното приложение Kik е осо-
бено важен елемент от медийната 
стратегия на ИДИЛ.15 То не изисква 
телефонни номера на регистрирали-
те се потребители, а използва по-
требитески имена като единствен 
начин за идентификация. Потребите-
лите могат да се свързват не само с 
имена от собствения си списък, но и 
с такива от Kik мрежата. Осигуре-
на е относителна анонимност, тъй 
като потребителските имена не раз-
криват лична информация като име, 
данни, телефонни номера и електрон-
ни адреси. Всички тези специфики 
правят приложението изключително 
мощно средство за разпространява-
не на информация.

За симпатизанитите на „Ислям-
ска държава“, които нямат достъп 
до интенет, социални мрежи и мо-
билни телефони, групировката из-
ползва собствен радиоканал, излъч-
ващ новини и пропагандни материали 
от т.нар. Ислямска държава. Радио-
станция „Ал Баян“ излъчва ежеднев-
ни програми от Мосул, Ирак.16 Всеки 
радио сегмент е с продължителност 
от 8 до 10 минути, като записът е 
на разговорен арабски език. Новините 
на радио „Ал Баян“ са свързани с по-
литическата и военната обстановка 
на територията на различните про-
винции на халифата. Всеки отделен 
радио сегмент започва с т.нар. наши-
ид (химн), който звучи в продължение 
на цялото предаване. След излъчване-
то им новините се качват в социал-
ните мрежи и се споделят в Twitter 
и YouТube.

Според редица западни медийни 
експерти ИДИЛ подготвя излъчва-
нето на телевизионен канал, който 
ще позволи постоянна визуализирана 
пропаганда за групировката.17 Чрез 
видео и аудио разпространение на 
послания ИДИЛ създава имидж на 
функционираща държавна структура 
с независима финансова система, а 
постоянните информации за успехи-
те на групировката привличат бой-
ци, членове и симпатизанити.

ИДИЛ имплементира чрез медии-

те теорията на създателя на идеята 
за брандирането на държава (Nation 
branding) Саймън Анхолт, според ко-
гото нациите могат да имат своя 
запазена марка – бранд, така както 
имат характеризираща ги репутация. 
Ако „брандингът“ на държава, град 
или регион се прави по същия начин, 
както при компаниите и техните 
продукти, маркетинговите комуника-
ционни кампании могат да се превър-
нат в пропаганда, която вместо да 
предложи на потребителя да опита 
един продукт, му предлага да промени 
представата си за тази страна или 
място – послание, което очевидно се 
използва ефективно от ИДИЛ.

Общественото мнение според ав-
тора на теорията е „суперсила“, а 
световните медии ограничават въз-
можността на държавата да контро-
лира потока на пропаганда и по този 
начин ограничават възможността 
той да бъде използван с политически 
цели. В случая с ИДИЛ световните 
медии позволяват на организацията 
да използва децентрализирана, макар 
и добре организирана медийна кампа-
ния, като по този начин разпростра-
няват политическа пропаганда за ши-
роката аудитория с доказано голяма 
ефективност и относително висок 
контрол върху информацията, което 
подпомага цялостната политическа 
стратегия на организацията.

Придобиване на религиозна  
легитимност – теологическите 

теми и послания  
на списание „Дабик“

Доколко „Ислямска държава“ е 
ислямска? Това е въпрос, доминиращ 
многобройните теми и дискусии, 
свързани с ИДИЛ. Западните медии 
често повдигат проблема за автен-
тичността на „Ислямска държава“ и 
религиозните убеждения на ИДИЛ, а 
анализаторите често не я приемат 
като ислямска и я описват като гру-
пировка. Авторът от „Атлантик“ 
Грайм Ууд твърди, че западната ри-
торика по отношение на ИДИЛ е до-
вела до объркване за идеологическите 
ценности на групировката. Според 
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него „Ислямска държава“ не е прос-
то сбор от психопати, а религиозна 
група с внимателно изградена систе-
ма от религиозни догми, постулати 
и убеждения.18 

Въпреки изкушението „Ислямска 
държава“ да бъде категоризирана 
като „неислямска“, от изключител-
на важност е да се пропомни, че ре-
лигиозната доктрина е възможно да 
бъде обект на различни и понякога 
противоречиви тълкувания. В кон-
кретния случай въпреки усилията на 
изследователи, учени и журналисти 
за дискредитиране религиозния ав-
торитет на ИДИЛ, групировката 
продължава да получава подкрепа от 
религиозни фанатици от целия свят. 
Това, разбира се, не означава, че по-
голяма част от мюсюлманите в све-
та подкрепят тези интерпретации 
на исляма. В действителност редица 
авторитетни социологически проуч-
вания показат точно обратното, но 
въпреки това ИДИЛ продължава да 
претендира за превъзходство на ре-
лигиозната си легитимност.19 Имен-
но по тази причина е необходимо да 
се разгледат теологичните теми, 
присъстващи в медиите на ИДИЛ, и 
да се изяснят източниците на леги-
тимност за групировката.

Подходящ модел за изследване и 
анализ на имиджа, който ИДИЛ се 
стреми да изгради, може да бъде на-
правен чрез англоезичното списание 
на групировката – „Дабик“. Публику-
ваните до момента броеве на изда-
нието се разпространяват основно 
в интернет, а всеки брой съдържа 
около 40 – 50 страници. „Дабик“ впе-
чатлява с висококачествен графичен 
дизайн, фотоматериали с висока ре-
золюция на бойци и ефектно пред-
ставени батални кадри, често визу-
ализиращи поетичен текст, описващ 
подробно военните победи на групи-
ровката. Почти всяка тема се базира 
на история, разказваща за живота на 
територията на Ислямска държава, 
подкрепена от снимки на усмихнати 
деца или ярки пейзажи. Според западни 
анализатори списанието се публикува 
от добре обучени медийни експерти, 
оборудвани със скъпа техника.

„Дабик“ е англоезично списание, 
но се превежда на френски, немски, 
руски, арабски и турски език. Първи-
ят брой на изданието излиза през ля-
тото на 2014 г. и дава заявка да бъде 
„персонално издание“ с акцент вър-
ху темите на таухид (монотеизма), 
манхадж (процеса на откриване на 
религиозната истина), хиджра (миг-
рацията) и джамаа (общността).

Голяма част от информацион-
ните текстове описват военното 
надмощие на ИДИЛ, разказват за 
групи или отделни хора, извършващи 
ритуал по „почитане властта“ на 
самопровъзгласилия се емир Багдади, 
както и откъси от богословски тек-
стове. Всеки брой съдържа подробно 
описание на богословската концепция 
на ИДИЛ, разяснява важната им ми-
сия и метода на управление и подчер-
тава религиозната им легитимност, 
цитирайки откъси от Свещения Ко-
ран и хадисите – описания на словата 
и постъпките на Пророка в различни 
житейски ситуации, превърнали се в 
морален кодекс за мюсюлманите.

Въпреки че хадисите са подлагани 
на съмнение по отношение на автен-
тичност и доверие, буквалното ци-
тиране обслужва редица цели, свърза-
ни с привличането на бойци от Запа-
да. Успехите на ИДИЛ се предават 
детайлно, което изгражда имиджа на 
Ислямска държава като стабилен по-
литически субект, предлагащ сигурно 
убежище за мюсюлманите от цял 
свят. Не на последно място и с осо-
бено усърдие ИДИЛ предоставя мо-
тивите за създаването на халифат, 
опиращи се на ислямските текстове 
и широко интерпретирани религиоз-
ни концепции, с които на практика 
се утвърждава и легитимността ù.

Анализът на някои основни теми 
от съдържанието на списание „Да-
бик“ е важен за оценка на симбиозна-
та обвързаност между пропагандни, 
политически, догматични и военно-
стратегически цели. Основна дис-
кутирана тема в средите на члено-
вете и симпатизантите на ИДИЛ 
е тази за Спасението в деня преди 
Съдния ден. Внимателеният анализ 
на материалите в „Дабик“, както и 



81

И
ЗС

Л
Е
Д

ВА
Н

И
Я
, А

Н
А

Л
И

ЗИ
, П

РО
ГН

О
ЗИ

в други публикации на групировката, 
показва, че ИДИЛ се стреми да пре-
създаде апокалиптична картина, явя-
ваща се движеща сила в борбата за 
създаване на Ислямска държава. На-
именованието „Дабик“ само по себе 
си носи смисъла на „Армагедон“ или 
„края на света“.20 Заглавието носи 
името на малък град в северна Си-
рия, провинция Халеб, който според 
брой 3 на списанието е мястото на 
т.нар. „Голяма битка“ срещу кръс-
тоносците. Същият текст приписва 
на Абу Нурейх – пратеник на Аллах, 
думите, че „часът няма да настъпи, 
докато ромеите не стигнат до А’мак 
или Дабик“. Очакваната в град Дабик 
битка може да бъде прочетена в из-
вестен хадис, често цитиран от Абу 
Мусаб ал-Заркауи.21 Популярният ха-
дис описва денят преди Съдния ден, 
в който се очаква мюсюлманите да 
отблъснат ромеите и да завладеят 
Константинопол (Истанбул) и Рим. 
Битката при Дабик според хадиса е 
само първата стъпка към изграждане 
на глобална Ислямска империя. Имен-
но това обяснява корицата на брой 4, 
изобразяваща разветия флаг на ИДИЛ 
над площад „Св. Петър“ в Рим – кар-
тина, символизираща плана на групи-
ровката да разпростре империята си 
в целия свят и по-конкретно над Рим 
– „столицата на кръстоносците“.22 
Пророчеството продължава, обясня-
вайки, че Иса ибн Мариам, или Исус 
според Новия завет, се очаква да 
слезе в земите в близост до Дамаск, 
да доведе мюсюлманската армия за-
едно с Махди (ислямския месия) и да 
влезе в битка с Антихриста, извес-
тен в исляма като „Даджал“.23 След 
тази последна битка истински вяр-
ващите ще бъдат спасени. В брой 3 
на списание „Дабик“ се казва: „ние по-
молихме Аллах в Съдния ден да ни по-
стави в лагера на вярващите и да ни 
запази до постигането на победа или 
мъченическа смърт“.24

Град Дабик е от символично значе-
ние в ислямската традиция и споме-
наването му силно резонира най-вече 
в тези, които вярват в пророчест-
вото на ИДИЛ. Несучайно американ-
ският хуманитарен работник Питър 

Касиг беше публично екзекутиран 
именно в град Дебик. След извършва-
нето на екзекуцията джихадистът се 
обърна към американския президент 
Обама с „кучето от Рим“ и обясни, 
че „в Дабик заравяме първия амери-
кански кръстоносец и с нетърпение 
чакаме пристигането на вашата ар-
мия“.25 Като се има предвид апока-
липтичната визия на ИДИЛ, обезгла-
вяването на Питър Касиг може да се 
интерпретира като опит за привли-
чане на американските военни в град 
Дабик. Ако приемем, че членовете 
на ИДИЛ споделят и вярват в това 
пророчество, това означава, че би 
било малко вероятно призоваването 
на американските военни да окуражи 
ИДИЛ, а по-скоро симпатизантите 
и подкрепящите групировката ще бъ-
дат окуражени с вяра в победата.

От поредица публикации в списа-
ние „Дабик“ става ясно, че ИДИЛ 
отправя ясно посланието, че вой-
ната, която групировката води, не 
може да се тълкува само като бор-
ба за създаване на Ислямска държава 
„тук и сега“, а по-скоро като битка 
за спасяване на исляма до Съдния ден. 
Използването на апокалиптична ри-
торика не е уникално за пропаганда-
та на джихадистите. „Ал Кайда“ чес-
то споменава Съдния ден и края на 
света. В случая с ИДИЛ обаче споме-
наването на град Дабик има ключово 
значение, тъй като организацията 
контролира града и „доказва“ твър-
дението, че времето на Съдния ден 
е настъпило.26 Този пропаганден под-
ход се явява лесен начин за убеждава-
не на мюсюлманите, че се намират 
на прага на Съдния ден и ИДИЛ е 
тяхното безалтернативно спасение. 
Апокалиптичните битки преобла-
дават в класическата джихадистка 
литература и религиозни текстове, 
но чрез подобни текстове ИДИЛ се 
стреми да се асоциира с „избраните 
от Аллах“, да вдъхнови младите вой-
ни за мъченическа съдба в името на 
Ислямската държава.27

Идеята за съблазанта е друг про-
паганден елемент от апокалиптична-
та доктрина, използвана от ИДИЛ 
за засилване на религиозната и поли-
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тическа власт и за дискредитиране 
на западните ценности. В брой 2 на 
списанието правото на избор, свобо-
дата да се избира между правилното 
и грешното е „нечиста идеология“, 
възприета само от тези, които пре-
дават исляма. Строгата дихотомия 
между доброто и злото е характерна 
за религиозния екстремизъм. Инте-
ресен факт е, че авторът на текста 
в този брой използва примера на про-
рока Нух или Ной от Стария завет 
в опита си да илюстрира т.нар. „чер-
но-бял“ начин на мислене.28 

Обосноваване на идеологията  
такфир

Такфир е практиката, при която 
един мюсюлманин обявява друг за не-
верник или отстъпник. Голяма част 
от мюсюлманите са резервирани към 
нея, смятайки, че само Господ (Бог) 
има право да посочва неверниците и 
отстъпниците.

Последователите на ИДИЛ оп-
ределят себе си като единствените 
истински мюсюлмани, а останалите 
определят за неверници. Разбирането 
им за „правоверен“ на практика се 
свежда до подкрепата на мюсюлма-
нина към Ислямска държава – един-
ствената истинска според групи-
ровката проява на исляма. Отхвър-
лянето на Ислямска държава според 
ИДИЛ противопоставя правоверния 
на исляма, като по този начин той се 
превръща в отстъпник. С тези вну-
шения ИДИЛ оправдава убийството 
на други мюсюлмани – сунити, акт 
строго осъждан от Корана и Сунна-
та. Според съобщенията, изпращани 
от ИДИЛ от териториите, в кои-
то оперира, т.нар. от тях „вероот-
стъпници“ са най-честата жертва 
на екзекуциите.29 

В брой 4 на списание „Дабик“ в 
опита си да обясни идеята за пороб-
ването на язидите в Ирак ИДИЛ съ-
четава пророческо видение с идеоло-
гията такфир. В текста „Възражда-
нето на робството преди Последния 
ден“ става ясно, че на студенти от 
Ислямския университет в Ислямска 
държава е възложено да направят 

проучване и да отговорят на въпроса, 
до каква степен язидите са вероот-
стъпници или мушрик (лица, обвинени 
в политеизъм). Според проучванята 
на ИДИЛ е установено, че язидите 
съществуват от предислямския пе-
риод (джахилия), но в последствие 
възприемат исляма, повлияни от 
местното население, въпреки че не 
го изповядват и не са го приели. На 
тази основа язидите биват опреде-
ляни като виновни за политеизма. В 
статията се твъди, че отношение-
то към тях трябва да съответства 
на виждането на по-голяма част от 
експертите в ислямското право (фу-
каха). Според автора за разлика от 
евреите и християните, язидите не 
могат да плащат данък джазие, не 
могат да бъдат убивани, тъй като 
не са вероотстъпници, мушрикин, но 
трябва да бъдат наказани.

В текста се дават напътствия и 
посочват някои от правата и правила-
та за „правилно отношение“ към язи-
дите. Според ИДИЛ язидската майка 
не може да бъде отделяна от детето 
си и тези, които решат да приемат 
исляма, трябва да бъдат приобщени 
към общността. В заключение авто-
рът определя възраждането на роб-
ството като едно от условията, во-
дещи към „последната битка“, и знак 
за настъпването на Съдния ден. По 
този начин робството, звучащо като 
варварски акт за съвременния човек, 
се превръща в обещано пророчество 
за членовете на ИДИЛ.30 

Авторите на публикацията опис-
ват Ислямска държава като място 
за спасение в Съдния ден, но отбеляз-
ват, че тази държава в настоящия си 
вид не е съвършена. В брой 3 автор 
на аналитична публикация споменава, 
че „имайки предвид, че жителите на 
халифата са човешки същества... те 
не са безпогрешни ангели... могат да 
се открият грешки, подлежащи на 
коригиране... Можеш да откриеш, че 
някой от братята ти се нуждае от 
закърпване... Това са все неща, които 
изискват разпределянето на много ре-
сурси, така че бъдете търпеливи“.31

Представянето на войните на 
ИДИЛ като човешки същества, до-
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пускащи грешки, обслужва редица 
цели на групировката. Ислямска дър-
жава се представя като незавършен 
и развиващ се проект и по този на-
чин се предлага на потенциалните 
симпатизанти да играят важна роля 
в развитието и усъвършенстването 
му. Предотвратява се идеализира-
нето на бойците на ИДИЛ и пред-
ставянето им като съвършени – ха-
рактеристика, която в ислямската 
традиция е присъща само на Бог.32 

Списание „Дабик“ се обособява и 
като трибуна, от която групиров-
ката дава отговори на критиките, 
отправяни от международната общ-
ност и западните медии към ИДИЛ. 
Представяйки бойците си като хора, 
допускащи грешки и на които е при-
също несъвършенството, списание-
то предоставя на джихадистите 
практични съвети по отношение 
на най-правилното поведение, съот-
ветстващо на ислямските норми. В 
статията, озаглавена „Съвети към 
бойците на Ислямска държава“, ав-
торът ги насърчава да участват в 
молитвите по пет пъти на ден, да 
избягват несправедливостта и изку-
шението и да останат честни и ис-
крени към Аллах. Авторът призовава 
войните да се консултират с ислям-
ските учени в моменти, в които се 
чувстват несигурни за учстието си 
в джихада, и предупреждава да не се 
обявява такфир без абсолютна сигур-
ност и пълна информираност.33

Хиджра миграция

След превземането на град Мосул, 
Ирак, през лятото на 2014 г. медий-
ната кампания на ИДИЛ се фокусира 
върху насърчаването на мюсюлма-
ни от целия свят да мигрират към 
Ислямска държава с цел създаване на 
държава с голяма демографска устой-
чивост. В ислямската традиция дума-
та хиджра носи религиозна конотация 
и се отнася до преселването на про-
рока Мохамед от Мека в Медина през 
622 г. пр.н.е. – период, след който се 
създва първата ислямска държава.

Чрез насърчаване на миграцията 
(хиджра) ИДИЛ свързва каузата си с 
примера на пророка Мохамед. В брой 3 
на списание „Дабик“, в статия под 
заглавие „Призив към хиджра“ авто-
рът разяснява необходимостта от 
миграция към Ислямската държа-
ва. „Отказ от хиджра, пътят към 
джихад, е опасен. В действителност 
този, който дезертира от хиджра, 
доброволно приема трагичното си 
състояние на лицемерен зрител..., но 
сега има халифат, готов да приеме 
всички мюсюлмани в земите си и да 
направи всичко по силите си, за да 
ги защити, като разчита единстве-
но на Аллах.“34 Авторът дава прак-
тически съвети: „Не казвай „мога да 
бъда арестуван“. Този страх e неуве-
реност, а обезателството за хиджра 
е сигурност. Не се тревожете за 
пари и настаняване, за вас и вашите 
семейства има изобилие от жилища 
и средства.“ С представянето на хи-
джра като религиозно задължение и 
преодоляването на логистиката при 
миграцията ИДИЛ се опитва да фор-
мира държава с устойчиво население. 
Според литературата, описваща 
формирането на ранната държава, 
миграцията е едно от основните ус-
ловия.35 

Независимо от военните способ-
ности на ИДИЛ медиите играят ва-
жна роля за популяризиране на пред-
полагаемата или реална военна мощ 
на организацията. Чрез този способ 
тя лесно консолидира контрола над 
завладeните територии, а демон-
страцията на жестокост засилва 
комуникационния резонанс. ИДИЛ из-
ползва гъвкав и опростен подход за 
прилагането на медийната си стра-
тегия за изграждане на държавност и 
укрепване на политическата и рели-
гиозната легитимност на организа-
цията. Обобщените характеристики 
на този подход са многообразие на 
средства и информационни канали, 
гъвкавост на похвати и опростени 
матрици на внушенията както в 
пропаганден, така и в оперативно-
комуникационнен план.
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Градската сигурност може услов-
но да се определи като отсъст-
вие на сериозна заплаха от глед-

на точка на субективните възприя-
тия за безопасност на жителите и 
пребиваващите в града. Тези възпри-
ятия зависят от множество глобал-
ни, регионални и местни фактори.

Наложилата се в последните годи-
ни концепция за устойчивост (устой-
чиво развитие) може да бъде успешна 
изходна точка за разбиране на град-
ската сигурност. Двете понятия 
имат много сходни моменти. Никой 
индивид, група или общество не се 
нуждаят от някаква абстрактна си-
гурност или безопасност сами по себе 
си. Сигурността е необходима на все-
ки субект като условие да реализира 
целите си. В случая градската сигур-
ност е условие за оцеляване, нормал-
но функциониране и по възможност, 
като най-висока цел – устойчиво раз-
витие на градовете. Ако разглеждаме 
сигурността като условие за устой-
чивост, следва да очакваме, че тя има 
три аспекта – икономически, екологи-
чен и социален. Това са трите аспек- 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ГРАДСКА СИГУРНОСТ – 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ*

Доцент д-р Георги Забунов

Georgi Zabunov. CONCEPT OF URBAN SECURITY –  
OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION

Abstract: The article examines the possibility of using the concept of Urban Security in 
conducting scientific research in the field of security studies at different levels. The author 
suggests combining the urban security approach with basic research tools of the New 
Institutional Economics. The urban security is considered a basic level of the regional, 
national and supranational security systems.

Key words: Urban Security, New Institutional Economics, Urban Risk Management.

*  По Проект № DFNI - I02/15 от 2014 г. 
Information System for Integrated Risk Assess-
ment from Natural Disasters е предоставена 
частична финансова подкрепа от Фонд 
„Научни изследвания“ към МОН.

та на устойчивото развитие, които 
са обособени по този начин за целите 
на научните изследвания. Градовете 
обаче са като живи организми и в тях 
посочените аспекти са взаимно впле-
тени проявления на сложния градски 
живот. За да бъдат практически при-
ложими и полезни за управлението, 
идеите за сигурност и устойчивост 
трябва да се конкретизират за специ-
фичните условия на различните гра-
дове.

Целта на настоящата работа е 
да предложи изследователска схема, 
която позволява да се изследват раз-
лични аспекти на градския живот и 
да се разработват полезни за упра-
влението на града решения. В осно-
вата на схемата лежи налагащата 
се в последните години концепция за 
градска сигурност. Предлага се из-
ползването на изследователска ме-
тодология, заимствана от общата 
икономическа теория. Градовете се 
разглеждат като елементи на нацио-
налната система от населени места. 
Няма формулирани специални ограни-
чения, тъй като схемата е развита 
в най-общ план.

Градовете днес
Понастоящем повече от полови-

ната от населението в света живее 
в градове и това прави проблемите 
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на градската сигурност все по-важни. 
Тази тенденция се усилва. В бъдеще 
основната част от престъпността, 
бедността, социалното напрежение, 
екологичните проблеми, последстви-
ята от природни бедствия и опасни 
технически аварии, както и много 
други, застрашаващи човешката си-
гурност явления, ще бъдат концен-
трирани в градовете. Това поставя 
пред градското управление сложни 
задачи. Типичният за селските райо-
ни и малките населени места тра-
диционен и спонтанен подход за со-
циално управление е неприложим в 
съвременните големи градове.

В световен мащаб се увеличава 
броят на мегаполисите с население 
над 10 милиона жители. Те се пре-
връщат във властови центрове, чи-
ито сфери на влияние включват по-
малки градове. Противодействието 
на заплахите и опасностите изисква 
по-сложно взаимодействие между 
градовете. С ускоряването на урба-
низацията те стават елементи на 
сложна глобална система. Тяхната 
сигурност трябва да се преосмисли в 
новия контекст, като се налага вза-
имодействие на държавни и местни 
органи на властта, както и струк-
тури на гражданското общество.

Наложилите се в последните го-
дини модели на растеж на градовете, 
особено в развиващите се страни, 
водят до неконтролирано разраства-
не. Като резултат се увеличават со-
циалните напрежения (ниски равнища 
на социално сближаване), неравният 
достъп до социални и градски услуги, 
формирането на разнородни ценнос-
ти сред различните младежки гру-
пи и затруднената социализация на 
младежта. Всички тези процеси се 
усложняват многократно от разра-
зилия се миграционен взрив, който 
налага съвместно съществуване на 
различни култури в рамките на един 
град. Това неминуемо провокира кон-
фликти, чието управление е голямо 
предизвикателство за местните вла-
сти.1

Както беше споменато, за градо-
вете е подходяща аналогията с жив 
организъм. Всъщност този органи-

зъм не само е сложен сам по себе 
си, но се явява подсистема на нацио-
нални и глобални системи. Това за-
труднява намирането на общ подход 
за решаване на градските проблеми, 
които са различни по характер, но 
взаимно вплетени на различни йерар-
хични равнища. Доскоро градоустрой-
ството се възприемаше като такъв 
подход. В англоезичната литература 
като еквивалент на градоустройство 
(разбирано като практическа дей-
ност и специализирана теория) се из-
ползва понятието градско планиране 
(urban planning). Акцентът е върху 
техническите аспекти на изгражда-
нето на елементите на градската 
среда като място за обитаване от 
хора. В определен момент (условно 
около 90-те години на миналия век) 
развитието на технологиите и ня-
кои глобални промени в развитите в 
индустриално отношение страни до-
ведоха до преосмисляне на основните 
схващания за градското планиране. 
Идеята е градът вече да се разглеж-
да не като съвършено в ергономично 
отношение място за обитаване,2 а 
като портфейл от активи (включи-
телно и такива, извън пазарен обо-
рот), които се управляват опти-
мално.3 Тази тенденция предопредели 
поставянето на икономическото ми-
слене като общ знаменател на дисци-
плините, разглеждащи проблемите на 
градовете. Например в литература-
та на руски език се появи новото по-
нятие урбанистика, което в най-общ 
план представлява прилагане на ме-
тодологията на икономическата гео-
графия при изследване на явленията в 
градовете.4 Това понятие започна да 
се използва и у нас, но в литерату-
рата на английски език е непознато. 
Там са популярни такива като Urban 
Studies и Urbanism, които в никакъв 
случай не се отнасят към определе-
на дисциплина, а обозначават мно-
жество разнородни, обединени само 
от общия си предмет на изучаване – 
града.

За да са налице такива разминава-
ния, навярно причините са по-дълбо-
ки от тривиалните терминологични 
неточности и тук се крие съществе-



87

И
ЗС

Л
Е
Д

ВА
Н

И
Я
, А

Н
А

Л
И

ЗИ
, П

РО
ГН

О
ЗИ

но противоречие. Действително ико-
номическите аспекти са общият зна-
менател на разнообразните градски 
проблеми, но това не значи, че те 
са задължително водещи в развитие-
то и функционирането на градовете. 
Решението за избора на алтернатив-
ните възможности за задоволяване 
на човешките потребности (т.е. 
икономическите аспекти) в различ-
ни форми на териториална органи-
зация са ключови, но не единствени. 
В стратегически план устойчивите 
икономически системи са оцелявали 
при различни превратности. Но тези 
системи са се установявали и са ук-
репвали като резултат от сложни 
природни, исторически, политически, 
социални и други процеси. Връзката 
между тях и икономическите е слож-
на, като те взаимно се обуславят. 
Градовете оцеляват, защото – пора-
ди разделението на труда, частната 
собственост и класовата организация 
на общността, осигуряват по-добро 
използване  на наличните ресурси от 
номадството и селските поселения. 
Но всички посочени явления са ста-
нали възможни в резултат на търсе-
нето на сигурност. Събирането на 
големи групи (с цел безопасност) е 
довело до затруднения в свободното 
придвижване. Съответно наложил се 
е уседнал начин на живот и укреп-
ване на подходящи природни местно-
сти. Естественият природен стре-
меж за доминиране над останалите и 
необходимостта от координиране на 
усилията при разделение на труда са 
довели до първите по-устойчиви вла-
стови структури. Да не забравяме, 
че разбирането на властта изисква 
разбиране на мотивацията както на 
властващите, така и на подвластни-
те. Устойчива е само конфигурация-
та, при която свободата се разменя 
срещу сигурност. Всъщност точно 
стремежът към сигурност (на този 
ранен етап свеждан до физическо 
оцеляване) е бил първопричината за 
усъвършенстването на ранните об-
щества. После тези общества раз-
виват и усъвършенстват икономиче-
ските си системи, което им позво-
лява да издигнат сигурността си на 

по-високо равнище. Вече към възмож-
ностите за физическо оцеляване се 
прибавят и възможности за по-добро 
качество на живота (потребление).

Това грубо очертаване в едри 
щрихи на разгърнати исторически 
процеси се прави само за да се под-
чертае сложната роля на икономи-
ката за възникването и оцеляването 
на градовете. Последните съществу-
ват векове поради икономическите 
си системи, но тези системи са ре-
зултат от сложни исторически, со-
циални и политически процеси. Спо- 
ред Бродел няма град без задължи-
телно разделение на труда, както 
няма и развито разделение на тру-
да без въздействието на града. Няма 
град без пазар, както няма регионал-
ни и национални пазари без градове. 
Няма градове без власт, която ед-
новременно принуждава и защитава. 
Нещо повече – когато има власт от 
по-висок порядък (например на дър-
жавата), тя задължително има свое 
представителство в града. Без гра-
довете няма отваряне към света и 
размяна на далечни разстояния. Това, 
което днес наричаме история, е ре-
зултат от появата на града като 
носител на писмеността. Всъщност 
градът прокарва най-старото и най-
революционното разделение на труда 
– между полските работи и дейност-
ите, наречени градски.5 За Маркс 
противопоставянето между града и 
селото започва с преминаването от 
варварството към цивилизацията, 
от племенния строй към държава-
та, от местната към националната 
ограниченост.6

Освен общите икономически тен-
денции, насочващи общественото 
развитие, върху града и икономиче-
ските аспекти на сигурността му 
могат да повлияят съвсем конкрет-
ни пазарни явления. Eдно от послед-
ствията на ускорената урбанизация 
е нарастването на обема на спекула-
тивните сделки с недвижими имоти. 
В това явление се съдържа потенциал 
за заплаха пред икономическата си-
гурност. Например имотният балон 
от 2008 г. се превърна в източник за 
дестабилизация както на някои мощ-
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ни национални икономики, така и на 
световната. Очевидно е, че контро-
лът на пазара на недвижими имоти 
също ще бъде предизвикателство за 
управлението на градовете в близки-
те години.

Ключовото значението на еколо-
гичните фактори за градската сигур-
ност дори не е необходимо да се ар-
гументира. Защитата от бедствия, 
независимо дали са предизвикани от 
природни или антропогенни факто-
ри, е една от най-важните задачи на 
градските власти.

При изясняване ролята на градо-
вете не трябва да се забравя, че те 
не могат да се разглеждат самосто-
ятелно, а винаги са елементи на сис-
теми от по-висок ранг – регионални 
и национални. Следователно всеки 
по-съществен аспект от живота на 
града ще има измерения и на по-висо-
ко равнище. Градската сигурност ще 
се явява като основа за национална-
та сигурност, т.е. ще бъде необходи-
мо, макар и недостатъчно условие за 
нея. При изграждането на системи-
те за градска сигурност трябва да се 
отчита, че те няма да изпълняват 
само функции, свързани с града сам 
по себе си. В много аспекти ролята 
им ще е подчинена на системата за 
национална сигурност и автоном-
ността им ще е условна.

Може да се обобщи, че е необхо-
димо да се намери такъв икономиче-
ски подход за анализ на процесите в 
града, който дава възможност кон-
кретен икономически анализ (качест-
вен и количествен) да се обвърже с 
исторически, политически, социални, 
социо-културни и др. теории и виж-
дания.

Аспекти на новата  
институционална икономика

Очертаните основни насоки на 
изследване и изискванията към изсле-
дователските инструменти предпо-
лагат използването на новата ин-
ституционална икономическа теория 
в съчетание с концепцията за град-
ска сигурност. Институционализ-
мът като обособено течение в ико-

номическата мисъл се появява още в 
началото на ХХ век, но остава в пе-
риферията ù. Обясняването на ико-
номическите процеси и явления само 
с институционални фактори дълго не 
намира достатъчно последователи. 
Това се дължи на различни причини, 
които са далеч от настоящото из-
следване и няма да бъдат разглеж-
дани. Ситуацията се променя през 
60-те и 70-те години на миналия век 
с появата на т.нар. нови институ-
ционалисти като Коуз, Норт и Бю-
кенън. За тях е характерно, че изуча-
ват политически, политологически и 
правни проблеми с методите на не-
окласическата икономическа теория. 
Най-вече те прилагат апарата на съ-
временната микроикономика и някои 
направления на приложната матема-
тика като изследването на операци-
ите (например теория на игрите). 
Друга причина е, че за разлика от 
традиционните институционалисти, 
които разчитат главно на индуктив-
ния метод, новите институциона-
листи прилагат дедуктивния. Стре-
межът им е от общите принципи на 
неокласическата икономическа тео-
рия да стигнат до обясняването на 
конкретни явления от обществения 
живот. На трето място, „старият“ 
институционализъм е по-скоро те-
чение на радикалната икономическа 
мисъл и обръща основно внимание на 
действията на човешки колективи 
(предимно на синдикатите и прави-
телствата) за защита интересите 
на индивида. Новият институциона-
лизъм залага на независимия индивид, 
който по своя воля и в съответ-
ствие с интересите си решава към 
какви колективи му е изгодно да се 
присъедини.7

Под институции в съвременната 
теория се разбират „правилата на 
играта“ в обществото или създаде-
ните от човека ограничителни рам-
ки, които организират отношенията 
между хората. Те създават структу-
рата на мотивите (подбудите) за 
взаимодействие между хората, нама-
ляват неопределеността и организи-
рат ежедневния живот.8

От своя страна, правилата за по-
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ведение могат да бъдат естествено 
зададени, придобити, наследявани и 
предавани чрез културата. Последни-
те съответно могат да се разделят 
на лични и социални, а социалните 
правила – на неформални (закрепени 
в традиции, обичаи и пр.) и формални 
(закрепени в правни норми). Накрая 
формалните социални правила включ-
ват в себе си „частни“ и „обществе-
ни“ (публични) правила. „Частните“ 
правила регулират не само поведе-
нието на отделните индивиди, но и 
на недържавните организации. „Об-
ществените“ правила ограничават 
дейността на държави и правител-
ства.9 Към тях се отнасят и органи-
те за управление на градовете.

Новият институционален подход 
позволява да се построи модел на 
града във вид на разгърната йерар-
хична система, която включва както 
органите за управление, така и най-
съществените за функционирането 
му звена и структури. Различните 
йерархични равнища на тази систе-
ма и закономерностите на взаимо-
действие между тях и вътре в тях 
(т.е. институтите по смисъла на 
новия институционален подход) мо-
гат да се изследват и моделират с 
помощта на количествени методи 
(изследване на операциите). Така се 
осигурява връзка между качествения 
и количествения анализ при изследва-
нето на градските закономерности.

Съчетаването на новия институ-
ционален подход с основните елемен-
ти на концепцията за градска сигур-
ност дава възможност последната 
да се превърне в действен, практи-
чески приложим инструмент за упра-
вление на основните рискове в град-
ска среда. Развитието на технологи-
ите дава и още един ценен инстру-
мент в ръцете на изследователите. 
Това са географските информационни 
системи (ГИС).10 Те се използват за 
въвеждане, съхранение, управление и 
анализиране на данни, които са гео-
графски реферирани. Това ще рече, че 
са обвързани с географски координа-
ти на цифрови карти. По този начин 
могат да се изследват количествени 
пространствени зависимости. 

Европейски форум  
за градска сигурност

Организацията, която от най-дъл-
го време и най-резултатно работи по 
проблемите на градската сигурност, 
е Европейският форум за градска си-
гурност (European Forum for Urban 
Security – Efus). Това е неправител-
ствена организация, основана през 
1987 г. в Барселона под егидата на 
Съвета на Европа. Форумът рабо-
ти в подкрепа на мрежа от над 250 
европейски структури на местната 
власт в 16 държави.

Целите на Европейския форум са 
в три направления:

• да подпомага установяването на 
сигурност в населените места чрез 
установяване на баланс между пре-
дотвратяване на престъпността, 
социално сближаване и санкциониране 
на криминално поведение;

• да подпомага разработването 
на политики за превенция на прес-
тъпността;

• да насърчава ролята на местни-
те власти при реализация на инициа-
тиви както на национално, така и на 
европейско ниво.

В дейността на форума участват 
повечето от 28-те страни членки 
на Европейския съюз, като България 
не влиза в това число. Той има кон-
султативен статут в областта на 
превенцията на престъпността в 
рамките на Организацията на обеди-
нените нации, Съвета на Европа и 
Европейската комисия. Членува като 
организация във Форума на граждан-
ското общество по въпросите на 
наркотиците и подпомага с дейност-
та си различни мрежи на Европейския 
съюз за превенция на престъпността. 
Освен това е сред основателите на 
Международния център за превен-
ция на престъпността (International 
Centre for the Prevention of Crime). Иг-
рае водеща роля в Глобалната мрежа 
за по-сигурни градове (Global Network 
on Safer Cities), създадена под егида-
та на Програмата на ООН за по-до-
бро градско бъдеще (UN Program for 
a Better Urban Future – UN Habitat). 
Там Европейският форум за градска 
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сигурност е представител за Европа. 
Той е отворена организация и подпо-
мага градското развитие на страни 
от Африка и Латинска Америка.

Форумът работи по всички главни 
въпроси, свързани с безопасността 
на градовете. Той отговаря за раз-
работването на мрежа от местни 
органи на властта в Европа, чиято 
задача е обмен на добри практики, 
знания, сътрудничество, обучение и 
тренинг. Форумът осигурява връзка 
между местните органи на властта 
и органите на национално, европей-
ско и международно равнище. Освен 
това насърчава работата на местни 
официални лица на изборни длъжнос-
ти и местни колективни управленски 
органи като разпространява техни 
управленски програми, публикации и 
научни изследвания.11

През декември 2012 г. Европейски-
ят форум за градска сигурност ор-
ганизира в партньорство с градове-
те Обервилие и Сен Дени, Франция, 
своята Пета международна интер-
дисциплинарна конференция под на-
слов „Сигурност, демокрация и гра-
дове: Бъдещето на профилактиката“ 
(Security, Democracy and Cities: The 
Future of Prevention). В тази конфе-
ренция се включват 900 участници, 
представители на 200 населени мес-
та от 40 страни на 5 континента.12

За времето на своето съществува-
не Европейският форум за градска си-
гурност издава три манифеста – от 
Неапол, от Сарагоса и от Обервилие 
и Сен Дени. Последният съдържа най-
актуалните виждания на организация-
та за приоритетните направления на 
работа за гарантиране на градската 
сигурност. Те са, както следва:

• икономическа ефективност;
• участие на гражданите в гаран-

тирането на сигурността;
• медиация (извънсъдебно решава- 

не на конфликти), полицейско при-
съствие, санкциониране на криминал-
но поведение;

• полова дискриминация и сексуал-
но насилие;

• използване на спорт, изкуство и 
културни дейности за подобряване на 
сигурността;

• градско проектиране и управле-
ние на риска;

• наркотици и пристрастяване;
• използване на технологии.
Както се вижда, форумът трети-

ра проблемите на градската сигур-
ност като основа за сигурността на 
по-високи равнища. Идеята е, че ако 
се създаде устойчиво функционираща 
система, която в достатъчна сте-
пен контролира социалните напреже- 
ния, реда в ежедневния живот и прес-
тъпността, тя е добра основа за над- 
граждане на по-високо равнище. Да 
се отчита йерархията на заплахите 
е съществен момент от стратеги-
ята за справяне с тях. Всяка запла-
ха от по-високо равнище по принцип 
отключва тези на по-ниско. Напри-
мер природните бедствия неминуемо 
нарушават нормалното функциони-
ране на транспорта и критичната 
инфраструктура и стимулират кри-
минални явления като мародерство. 
Има и различия от чисто субекти-
вен характер. Военните специалисти 
още в началото на своята подготов-
ка усвояват като условие за оцеля-
ване степенуването на заплахите и 
справянето първо с най-голямата. За 
разлика от тях, икономистите до-
пускат всички възможни изходи и въз 
основа на цената, която трябва да 
се заплати (в близък или по-дългосро-
чен план), правят обоснован избор. 
Очевидно такъв подход може да бъде 
пагубен за обществото, ако се при-
ложи по отношение на някои заплахи 
за сигурността. Практиката от оп-
ределено йерархично равнище нагоре 
отговорността за справяне с опре-
делени заплахи да се дава в ръцете 
на военизирани структури (природни 
и техногенни бедствия, военни за-
плахи) отразява полезен исторически 
опит.

Водещата мисъл е, че градската си-
гурност е в основата на всички оста-
нали равнища на сигурността. Удач- 
но е да се стимулират изследвания с 
по-тесен обхват, които характеризи-
рат отделни аспекти на сигурността 
или по-важни подсистеми на общата 
система за сигурност. Това би оси-
гурило повече полезна информация – 
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както качествено, така и количест-
вено, която да залегне в моделите за 
управление на риска. Когато се опре-
деля доколко ценно е дадено изследва-
не, на първо място, трябва да се от-
чита дали резултатите му са полезни 
от гледна точка на възможностите 
за управление на градските рискове. 
В светлината на тези разсъждения 
предлаганата обща изследователска 
схема ще изглежда по следния начин:

1. Установяване на основните дей- 
стващи субекти (органи на местна-
та и централната власт, бизнес ор-
ганизации, неправителствени органи-
зации, физически лица и др.), които 
осигуряват градската сигурност.

2. Изследване на връзките и взаи-
модействията между тях (правила-
та или институтите в духа на нова-
та институционална теория).

3. Разработване на количествени 
модели на институтите.

4. Използване на информацията от 
първите три стъпки за прилагане на 
процедура за управление на риска.

5. Повтаряне на посочените стъп- 
ки на по-високото (национално) рав-
нище за заплахи, надхвърлящи рамки-
те на градовете – природни и техно-
генни бедствия, военна заплаха и др.

На стъпка 5 целите на изследва-
не следва да се задават от органите, 
на които е възложено справянето 
със заплахи от регионално, национал-
но и европейско равнище. Сред този 
тип заплахи водещи са заплахите от 
природни и техногенни бедствия. 
Министерският съвет на Република 
България е разработил Стратегия 
за намаляване на риска от бедствия 
2014 – 2020 г.13 Тя следва логиката на 
приетата по-късно от ООН Рамка 
за намаляване на риска от бедствия 
2015 – 2030 от град Сендай, Япония.14 
Когато се формулират целите на из-
следванията и основните хипотези, 
които ще се проявяват, трябва да се 
отчитат тези документи и правно-
нормативната рамка на страната.

Последната е детайлно и систем- 
но разработена по отношение на 
различните видове заплахи – осем 
главни закона и множество подза-
конови нормативни актове. Водещи 

са Законът за защита при бедствия, 
Законът за водите, Законът за опаз-
ване на околната среда, Законът за 
горите, Законът за регионалното 
развитие, Законът за устройството 
на Черноморското крайбрежие, Зако-
нът за безопасно използване на ядре-
ната енергия, Законът за управление 
на отпадъците и др. На пръв поглед 
при такова детайлно регламентира-
не творческата свобода на изследо-
вателя е много малка. Неверността 
на това съждение може лесно да се 
илюстрира с пример. Става дума за 
структурата на населените места у 
нас, която е строго зададена и съ-
гласувана с Европейска номенклату-
ра на териториалните единици за 
статистически цели. Въпреки стро-
гата регламентация във въпросната 
структура се отразява дълъг исто-
рически път с много промени и пре-
вратности. Ако приемем населените 
места като обекти, около които се 
разгръща изследване в духа на новия 
институционален подход, ще откри-
ем много интересни направления за 
установяване и обясняване на при-
чинно-следствени връзки, които ня-
мат пряко отношение към днешно-
то функциониране на системата, но 
силно му влияят. При това по не-
обясним начин освен ако не вземем 
под внимание историческите процеси 
от близкото и по-далечното минало.

По основните си характеристики 
градът е постоянно и голямо човеш-
ко селище. Най-често в различните 
страни системата на селищата е 
различна, но има общи черти. Неза-
висимо от големината на страната 
селищата формират поне три йе-
рархични равнища, но е възможно да 
бъдат и повече. За нашите условия 
това са махала, (селце), село, град и 
голям град. Характеристиките им 
са исторически обусловени. У нас е в 
сила Национален регистър на населе-
ните места (НРНМ), който е изгра-
ден в изпълнение на чл. 37, ал. 2 от 
Закона за административно-терито-
риалното устройство на Република 
България (ЗАТУРБ).

Описваните в НРНМ данни за на-
селените места и административно-
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териториалната им принадлежност 
са в съответствие с действащото 
законодателство за администра-
тивно-териториалното устройство 
на страната в съответния период. 
Идентификационните кодове от 
НРНМ се прилагат във всички нацио-
нални информационни системи. Това 
е един актуален документ, който е в 
сила и в момента. Но за да се стигне 
до него е изминат дълъг исторически 
път, като всеки специфичен период е 
оставил своя отпечатък.

Първият документ за система-
та на селищата у нас от Третата 
българска държава е утвърдената от 
Главнокомандващия на руската ар-
мия от 3 юни 1877 г. „Инструкция 
за учреждението на първоначалното 
военно полицейско управление в за-
етите от войските земи“.

Впоследствие тази инструкция се 
конкретизира като „Проект за граж-
данско управление на санджаците и 
окръзите“, утвърден на 7 юли 1877 г. 
Както се вижда от наименованието 
на документа, административното 
деление на новообразуващата се бъл-
гарска държава се основава на насле-
деното от Османската империя.

След това се правят различни про- 
мени, най-значимите от които са 
след Берлинския договор (13 юли  
1878 г.) и  след  приемането на Търнов- 
ската конституция (16 април 1879 г.). 
Две много съществени реформи в ад-
министративното деление на стра-
ната са направени през 1901 г. и през 
1934 г. По време на социализма също 
се извършват няколко промени. В 
най-ново време – през 1995 г., се прие-
ма Законът за административно-те-
риториалното устройство на Репу-
блика България (ЗАТУРБ). Именно в 
изпълнение на този закон е създаден 
НРНМ.

Съгласно ангажиментите на стра-
ната ни в ЕС в НРНМ са дефинирани 
и връзките с други национални и меж-
дународни регистри и класификации в 
съответствие с регламентите на 
Съюза. НРНМ осигурява поддържане-
то на NUTS.BG – българската част 
от поддържаната от Евростат Ев-
ропейска номенклатура на терито-

риалните единици за статистически 
цели съгласно Регламент 1059/2003 
(приет от Европейския парламент и 
ЕС на 26 май 2003 г.) и Регламент 
176/2008 (приет от Европейския пар-
ламент и ЕС на 20 февруари 2008 г., 
в сила от 6 март 2008 г.)

Този бегъл исторически поглед по-
казва как действащ в момента нор-
мативен документ за йерархичната 
система на селищата у нас съдържа 
историята на страната ни от Ос-
манската империя до Европейския 
съюз. Обществените процеси, особе-
но тези, свързани с местоживеенето, 
се оказват много инерционни. Както 
се вижда, никое ново събитие не про-
меня коренно съществуващата по-
рано система. Това означава, че има 
много аспекти със специфичен харак-
тер – исторически, културен, социа-
лен, социално-психологически, поли- 
тически и др., които трябва да се 
отчитат по адекватен начин при 
икономическия анализ.

Поглед напред

Изследвания в духа на институ-
ционалната икономика у нас са срав-
нително редки и се провеждат главно 
в строго регламентирани от публич-
ната власт области – пазар на не-
движими имоти, здравни и образова-
телни услуги и др. Използването на 
подхода в сферата на сигурността, 
икономическите аспекти на сигур-
ността, градската сигурност и др. 
е обещаващо направление за бъде-
щи проучвания. Конкретно сферата 
на градската сигурност е, от една 
страна, обещаващо поле, а от друга – 
неразработена област, която тепър-
ва ще бъде изследвана. Това е про-
диктувано от ключовата ù важност 
за България и за ЕС като основно 
равнище на сигурност и основа за по-
високите йерархични равнища.

Създаденият у нас през 2013 г. 
Център за изследване, изграждане и 
усъвършенстване на способности на 
НАТО за управление на кризи и реа-
гиране при бедствия15 е потенциален 
потребител и организатор на подоб-
ни анализи. Това е нова и нетради-

И
ЗС

Л
Е
Д

ВА
Н

И
Я
, 

А
Н

А
Л

И
ЗИ

, 
П

РО
ГН

О
ЗИ



93

ционна за нашите условия структу-
ра. Тя няма административна власт 
и йерархично подчинени структури, 
но концентрира в себе си голям из-
следователски потенциал и уникален 
чужд опит, който да се адаптира към 
наши условия. Пътят за решаване на 
тази задача е създаване на мрежови 

структури между основните, носещи-
те йерархични звена на системата за 
сигурност, каквито са и градовете. 
Решението е невъзможно без познава-
не закономерностите във взаимоот-
ношенията на основните субекти или 
„правилата на играта“ според новия 
институционален анализ. 
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Темата за разузнавателните и 
контраразузнавателните (Р и 
КР) служби често е част от 

дебатите в демократичното обще-
ство. Фактът, че информацията за 
тези структури е класифицирана не 
трябва да ограничава дебатите само 
в рамките на професионалната общ-
ност. Прозрачността и граждански-
ят контрол са едни от най-важните 
основи на демократичното обще-
ство. Използването на научни мето-
ди и способи за съставянето на опи-
сателно-обяснителен модел на разуз-
навателните и контраразузнавател-
ните организации дава възможност, 
от една страна, да се предостави 
на гражданите обективно, научно и 
добре структурирано знание, което 
да им помогне да участват пълно-
ценно в дебатите, без да е необхо-
димо разкриването на класифицирана 
информация. От друга страна, из-
ползването на научни подходи може 
да помогне на професионалното ръ-
ководство на разузнавателните и 
контраразузнавателните служби да 
използва целия инструментариум на 
мениджмънта, както и всички по-
следни достижения в областта, за 
да направи тези организации по-ефек-
тивни и по-полезни за обществото.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ  

И КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
Доктор Константин Казаков

Konstantin Kazakov. CORE COMPETENCIES IN INTELLIGENCE 
AND COUNTERINTELLIGENCE SERVICES

Abstract: The article considers important aspects of the management of the intelligence 
and counterintelligence services. The author presents the core competencies in these 
services. The aim of the author is to create an effective management model for the 
national security system.

Key words: core competencies, intelligence services, counterintelligence services, 
national security system.

Разглеждането на разузнавателни-
те и контраразузнавателните служ- 
би като социални организации в кон-
курентна среда дава възможност да 
се интерпретират и използват но-
вите познания и разработки в упра-
влението на такива организации. Тук 
под социална организация ще разби-
раме „изрично декларирана съвкуп-
ност от елементи и връзки между 
тях, структурирани в относително 
устойчив йерархичен и функционален 
порядък, скрепени с норми, санкции 
и подкрепления, които под ръковод-
ството на специализиран управлен-
ски апарат постигат предварително 
набелязани групови цели“.1

Разузнавателните и контрара-
зузнавателните служби работят в 
непрекъсната конкуренция с носите-
лите на заплаха за националната си-
гурност (лица, групи и организации), 
които се стремят да постигнат 
своите интереси за сметка на жиз-
неноважните национални интереси. 
От критично значение е поддържа-
нето на конкурентоспособност на 
разузнавателните и контраразузна-
вателните служби. В този контекст 
те могат да бъдат разглеждани в 
качеството им на организации, до- 
ставящи информационни услуги на по-
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требителите (стратегическите ор- 
гани на управление на държавата). 
Целта на информационните услуги е 
ранно предупреждение за рискове за 
националната сигурност и създава-
не на информационно превъзходство 
пред носителите на заплаха.

Конкурентоспособността е отно-
сителна характеристика, отразява-
ща разликите на организацията при 
сравнение с останалите. Фактори-
те, определящи конкурентоспособ- 
ността на организацията в област- 
та на националната сигурност, са 
организационни, технически, норма-
тивни и икономически. За да под-
държа конкурентоспособност, всяка 
една организация трябва да определи 
своите една или повече ключови ком-
петентности.

Ключови компетентности

През 1990 г. Хамел и Прахалад де-
финират ключовата компетентност 
като нещо, което една организация 
може да прави добре и което отговаря 
на следните условия: 

• ценна – осигурява значими ползи 
за потребителя;

• рядка – не се среща често и на 
много места;

• неповторима – трудно се ими-
тира от конкурентите;

• незаменима – не може да се на-
мери заместител;

• диверсифицируема – лесно може 
да се пренесе в други приложения;

• иновационен потенциал – из- 
ползва се за създаване на множество 
производни продукти или услуги с го-
лямо разнообразие от потребител-
ски приложения. (Тук под иновационен 
потенциал се разбира способност за 
генериране на конкурентно предим-
ство за организацията на базата на 
ноу-хау, знания, опит, способности 
за високотехнологичен инженеринг 
и кооперативна работа на експерти 
(научни и приложни изследвания) при 
разработка на нови продукти.)

Критерии за ключова компетент-
ност са:

1. Значимост за потребителите – 
потребителите са готови да платят 

за нея и тя създава голяма ценност 
за тях.

2. Уникалност – трудно е други 
лица и организации да я достигнат.

3. Възможност за усъвършенства-
не – при възникване на нови потреб-
ности компетентността може да 
бъде използвана след определено из-
менение.

4. Сътрудничество – компетент-
ността може да бъде резултат от 
уникално взаимодействие на редица 
партньори, организации и потреби-
тели.

5. Базиране на знания – компе-
тентността не е следствие на уни-
кално стечение на обстоятелства-
та, а резултат на организационно 
самообучение.

Теорията за ключови компетент-
ности (core competencies) е в основата 
на стратегическата идентичност на 
организациите. Нейните основни по-
становки се асоциират преди всичко 
с разработките на Прахалад и Хамел 
от 90-те години на миналия век.2 Ос-
новната идея на теорията е, че в 
дългосрочна перспектива конкурен-
тоспособността на организацията 
произтича от способността ù да 
създаде ключова компетентност с 
по-малко разходи и по-бързо от кон-
курентите.

Ключовата компетентност мо- 
же да стане причина за появата на 
непредвидени положителни резул-
тати, като реалните източници на 
превъзходство произлизат от спо-
собността на ръководството да 
консолидира корпоративните тех-
нологии и производствените навици 
в компетентности, с помощта на 
които организацията може бързо да 
се приспособява към изменящата се 
среда на функциониране. В тази връз-
ка като ключова компетентност 
може да се разглежда всяко съчета-
ние на специфични, вътрешни, интег-
рирани и приложни знания, умения, 
навици и отношения.3

В статията си „The Core Com- 
petence of the Corporation“ от 1990 г. 
Прахалад и Хамел отстояват теза-
та, че всяка корпорация трябва да 
бъде построена около съвкупност 
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от съвместни компетентности. Ор-
ганизациите трябва да използват и 
да усъвършенстват своите ключови 
компетентности, като формулират 
стратегическата архитектура, коя-
то да направлява процеса на форми-
ране на тези компетентности.

В публикациите се срещат следни-
те изисквания за определянето на да-
дена компетентност като ключова:

• да осигурява потенциален дос-
тъп на широк кръг от различни по-
требители на услугите на организа-
цията;

• да дава значителен принос в 
преимуществата на продукта на ор-
ганизацията според мнението на по-
требителите на нейните услуги;

• да бъде трудна за имитация или 
заместване с друго от страна на 
конкурентите.

Ключовата компетентност се 
създава в процеса на непрекъснато 
развитие и усъвършенстване на орга-
низацията. Тя трябва да е в основата 
на нейната стратегия. Целта е орга-
низацията да се утвърди като лидер 
в дизайна и развитието на определен 
тип функционалност на предлагания 
продукт. Основна задача на висшето 
ръководство е да формулира стра-
тегическата архитектура, която да 
направлява процеса на формиране на 
ключовите компетентности.

Теорията за ключовата компе-
тентност намира своето приложение 
при изграждането и развитието на 
системата за национална сигурност и 
при решаването на задачите с обосо-
бяването на ролята и способностите 
на структурните подразделения, кои-
то я формират. На базата на тази 
теория се обособяват ключовите им 
компетентности като цяло, които ги 
правят ценни, уникални и незаменими 
по отношение на всички конкуренти.

Ключови компетентности  
и основни продукти  
на разузнавателните  

и контраразузнавателните  
организации

Ключовата компетентност на раз-
узнавателните и контраразузнавател- 

ните организации е фундаментално по-
нятие, с което се означават техните 
стратегически оперативни способно-
сти, допринасящи за постигане на кон-
курентно предимство и подобряващи 
стойността за българското общество 
в качеството му на акционер и потре-
бител, представено от Народното съ-
брание, министър-председателя и пре-
зидента на Република България. Клю-
човата компетентност се проявява 
като съвкупност от взаимосвързани 
традиции, натрупан опит, способно-
сти и технологии на организациите, 
обезпечаващи ефективно решение на 
поставените им специални задачи. На-
личието на ключова компетентност 
прави устойчиви разузнавателните и 
контраразузнавателните структури 
срещу ожесточената конкуренция на 
носителите на заплахи за национална-
та сигурност.

Ключовата компетентност в об-
ластта на националната сигурност 
е интегрирана съвкупност от ценни, 
неповторими и незаменими страте-
гически оперативни способности и 
ресурси, позволяващи на разузнава-
телните и контраразузнавателните 
организации да генерират сигурност 
с висока стойност за обществото. 
Тази компетентност се използва в 
производството на основните услуги 
и продукти, предоставяни от разуз-
навателните и контраразузнавател-
ните организации на потребители-
те. Основният продукт на тези ор-
ганизации е информация, която поз- 
волява генериране на сигурност чрез 
активни действия. Основната услу-
га, която се извършва, е информи-
ране на потребителите (съобразно 
законите) с цел снижаване на нео-
пределеността и риска при вземане 
на управленски решения. Ключовата 
компетентност директно създава 
такива стойност и удовлетворение 
за потребителите, каквито те не 
могат да получат от други лица и 
организации, които също доставят 
информационни услуги.

Ключовата компетентност може 
да приеме различни форми, включи-
телно техническо ноу-хау, надежден 
процес и/или близки връзки с клиенти 
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и доставчици. Тя може също така да 
включва развитие или усъвършенст-
ване на продукта, повишаване на не-
говото качество (качество на проду-
кта е свойството му да отговаря 
на определени изисквания и очаквания 
на конкретен потребител) или про-
мяна на организационната култура 
и квалификацията на персонала. Ако 
една ключова компетентност носи 
дългосрочно предимство на организа-
цията, тя се определя като трайно 
конкурентно предимство.

Примери за компетентности в 
разузнавателните и контраразузна-
вателните организации:

• Привличане и развитие на ви-
сококвалифициран персонал (инте-
лектуален потенциал). Привличат 
се добре образовани служители със 
знания и умения в различни области. 
Допълнителни предимства са нали-
чие на лични качества като чувство 
за отговорност, комуникативност, 
аналитични умения и др.

• Наличие на ефективна информа- 
ционна система (информационна 
мощ). Подържат се информационни 
системи, които позволяват макси-
мално бърза обработка на информа-
цията от нейното придобиване до 
изготвянето на крайния продукт и 
предоставянето му на потребителя.

• Подобряване качествата на про- 
дуктите и услугите (повишаване на 
ценността за потребителя). Сти-
мулират се иновативни решения за 
повишаване качеството на информа-
цията и създаването на нови анали-
тични продукти. Полученото ново 
знание се включва в организационно-
то обучение.

• Способност да се реагира адек-
ватно и бързо на промените в ситуа-
циите и обстановката. Поддържа се 
гъвкава организационна структура, 
позволяваща да се реагира бързо на 
промените в средата за сигурност. 
От съществено значение е баланси-
раната организационна култура. Ос-
вен наличието на йерархична култура, 
гарантираща надеждността на про-
цесите и контрола върху дейността 
чрез точни процедури, се стимулира 
развитието на адхократична култу-

ра, насочена към креативността и 
инициативността на служителите 
с цел повишаване на адаптивността 
към бързо променящата се среда за 
сигурност.4

Конкурентно предимство 
и оперативни способности

Специфичните за организацията 
ключови способности се разглеждат 
от гледна точка на конкурентното 
предимство на организацията. Упра-
влението на ключовите способно-
сти може да доведе до конкурентно 
предимство. За да се поддържа то, 
ключовите способности и ресурси 
трябва да се установят, развият и 
поддържат посредством дългосрочен 
еволюционен процес и организацион-
но обучение.

По тази причина придобиването 
на общи и конвертируеми активи не 
може да създаде конкурентно пре-
димство, защото тези активи са 
на разположение и на другите конку-
ренти. Те могат да подобрят коли-
чествено конкурентоспособността 
на организацията, но тяхното при-
тежание само по себе си никога не 
създава конкурентно предимство.

Обширните изследвания на различ-
ните организации показват осезаема 
връзка между установените ключови 
компетентности и крайните проду-
кти на организациите. Тази връзка 
се нарича основен продукт и пред-
ставлява физическото въплъщение 
на една или няколко ключови компе-
тентности.

Основен продукт или услуга на ор-
ганизацията са изрично защитени 
продукт или услуга, които не могат 
да се възпроизведат от конкуренти-
те (или противниците) на организа-
цията. Те нямат необходимите про-
изводствени ресурси и способности 
за производството им. В същото 
време тези продукт или услуга имат 
значителен иновационен потенциал.

Организациите често се затруд-
няват, когато трябва да разпознаят 
източника на конкурентното си пре-
димство. Поради тази причина те не 
могат да установят ключовите си 
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способности и продукти и в много 
случаи ръководството все още въз-
приема организацията като пакет 
от работни процеси, създаващи про-
дукти, а не като портфейл от аку-
мулирани способности и специфични 
за организацията ресурси. Идентифи-
цирането и разбирането на способно-
стите и ресурсите е фундаментът 
за изготвяне на портфейла от клю-
чови компетентности и продукти.

Както вече бе споменато, основ-
ният продукт на разузнавателните 
и контраразузнавателните организа-
ции е информация, която позволява 
генериране на сигурност чрез актив-
ни действия. Основната услуга, коя-
то тези организации извършват, е 
информиране на потребителите (съ-
образно законите) с цел снижаване на 
неопределеността и риска при взе-
мане на управленски решения. За да 
се постигне висока степен на конку-
рентоспособност при създаването и 
доставянето на посочените основни 
продукт и услуга, е необходимо да се 
обърне сериозно внимание на следни-
те фактори, определящи в най-голя-
ма степен конкурентоспособността 
на разузнавателните и контраразуз-
навателните организации в област- 
та на националната сигурност:

• Организационни: изграждане и 
поддържане на гъвкава организа-
ционна структура и организацион-
на култура, които да отговарят на 
динамичните промени в средата за 
сигурност; висока степен на инте- 
грираност и реално ефективно взаи-
модействие с останалите структури 
от системата за национална сигур-
ност и с партньорите от междуна-
родните организации за сигурност.

• Технически: развитие и поддър-
жане на технически възможности, 
от една страна, за придобиване на 
информация (специална техника за 
прилагане на специални разузнава-
телни средства и други оперативни 
действия); от друга страна, за обра-
ботка, анализ и съхраняване на при-
добитата информация.

• Нормативни: поддържане на нор- 
мативна база, ясно регламентираща 
правомощията на разузнавателните 

и контраразузнавателните органи-
зации; от важно значение е регла-
ментирането на правомощията на 
контраразузнавателните структури 
в дейности, които им позволяват 
непосредствено да противодейст-
ват на носителите на заплаха за на-
ционалната сигурност – такива са 
участието в разрешителни и лицен-
зионни режими, контролна дейност, 
налагане на принудителни мерки и др.

• Икономически: когато средата 
за сигурност се характеризира с гло- 
бализация, априорна неопределеност 
и висока динамика на процесите, 
разузнавателните и контраразузна- 
вателните организации винаги ще ра-
ботят в условия на ресурсни ограни-
чения; в такива условия от критично 
значение са формиране на бюджета, 
съобразно приоритетите на стра-
тегията на организацията, както и 
точното имплементиране на стра-
тегията във всекидневната дейност 
чрез използването на балансирана 
система от показатели за ефектив-
ност.5

Съставни части  
на ключовите  

компетентности

Както вече беше отбелязано по-
горе, ключовите компетентности 
на организациите са съвкупност от 
умения и опит, които им позволяват 
да предложат изпълнения с изключи-
телна стойност за потребителите. 
Те включват интегрирана система 
от оперативни способности и ресурси, 
които не могат да бъдат лесно ими-
тирани от конкурентите.

Ресурсите са организационни струк- 
тури, хора, техника, запаси, систе-
ма за управление и т.н. Уменията 
изразяват когнитивния аспект на 
способността да се изпълни дадена 
задача. Те са присъщи на даден опера-
тивен субект, могат да бъдат инди-
видуални и групови и имат следните 
компоненти: доктрини, концепции, 
процедури, образование и подготов-
ка, лидерски умения, отработено вза-
имодействие и др. Ресурсите и уме-
нията, в своята съвкупност, дават 
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възможност да се решава определена 
задача, т. е. създават потенциал.

Ключовите компетентности са 
потенциал за решаване на определен 
набор от задачи.

Оперативна (ключова) способност 
на социалната организация е пригод-
ност на организацията да изпълнява 
съвкупност от дейности и процеси 
по различни начини, експлоатирайки 
своите ресурси, с цел генериране на 
продукти и услуги. Способностите 
се класифицират като функционални, 
потенциални и интегриращи и се ин-
терпретират като активи на орга-
низацията.

Стандартите са изключително 
важни и задават съвкупността от 
изисквания по отношение на органи-
зационните структури, процедурите 
на взимане на решение и на управле-
ние, равнището на индивидуална и 
групова подготовка, техническото 
оборудване и други. С тях се гаран-
тира:

• единно разбиране за изисквани-
ята;

• измеримост (сравнителна из-
меримост) на заложени в плановете 
организационни, процедурни, техни-
чески и други решения и на тяхното 
изпълнение;

• прецизно оценяване на опера-
тивната съвместимост между орга-
низации и средства, предназначени да 
действат в рамките на даден сце-
нарий.

Измеримостта на резултата 
трябва да се оценява спрямо поста-
вените цели, като се дефинират под-
ходящи мерки или критерии.

Процесът на дефинирането на 
способностите е в контекста на 
връзката „мисия – задачи – необходи-
ми способности“. Същността му се 
заключава в следното:

• На базата на стратегическите 
указания се провежда анализ на миси-
ята и произтичащите от нея задачи, 
като се търси необходимият ефект, 
т.е. прилага се подход, базиран на 
ефекта.

• На тази основа се идентифи-
цират необходимите способности 
и чрез, базиран на способностите, 

подход се получават съответните 
изисквания, определят се недости-
гащите способности и се търсят и 
реализират решенията за тяхното 
попълване.

• След като бъдат определени не-
обходимите способности на най-ни-
ското ниво, от долу нагоре протича 
процес на интегриране на способно-
стите на първичните организацион-
ни единици за получаване на способ-
ностите на формированията на опе-
ративното и стратегическото ниво.

Много важна особеност на спо-
собностите е тяхната силна зависи-
мост от т.нар. функционални импе-
ративи – задължителни функционал-
ни компоненти или фактори, в рам-
ките на които трябва да се работи, 
за да бъде създадена или поддържана 
дадена способност.6

Наборът от императиви се разли-
чава в различните организации, като 
неговият избор зависи от конкрет-
ните условия, в които те функциони-
рат, и характера на задачите, които 
решават. В литературата са извест-
ни следните набори от функционални 
императиви на САЩ и НАТО:

• За условията на въоръжените 
сили на САЩ (модел DOTMLPF): 
Doctrine (доктрина), Organization 
(организация), Training (подготовка), 
Materiel (материални средства), 
Leadership (лидерство и образование), 
Personnel (личен състав), Facilities 
(инфраструктура).

• За условията на НАТО (модел 
DOTMLPFI): Doctrine (доктрина), 
Organization (организация), Training 
(подготовка), Materiel (материални 
средства), Leadership (лидерство и 
образование), Personnel (личен със-
тав), Facilities (инфраструктура), 
Interoperability (оперативна съвмес-
тимост).

За да се поддържа конкурентно-
то предимство на разузнавателните 
и контраразузнавателните органи-
зации, ключовите им способности 
и ресурси трябва да се установят, 
развият и поддържат посредством 
дългосрочен еволюционен процес и 
организационно обучение. Това може 
да се постигне чрез общо разбиране 
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между, от една страна, акционерите 
и потребителите (отпускащите бю-
джета и контролиращите дейност-

та) и, от друга, ръководството и 
състава на разузнавателните и кон-
траразузнавателните служби.
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Повечето от функциите на въ-
оръжените сили се изпълняват при 
екипна работа в рамките на бой-
ните формирования и следователно 
въпросът за функционирането на 
екипите има изключителна важност 
в армейския контекст. Причините 
за различията при изпълнението на 
бойни задачи при еднакво въоръжени 
малки бойни единици се приписват на 
човешкия фактор, подразбиран от 
някои автори като лидерство, мо-
рал, опитност, мотивация, тренинг, 
дисциплина и култура.1 За съжаление, 
без да подценяваме ролята на тези 
фактори, те не обясняват комплекс-
ността на процесите, които проти-
чат в хода на изпълнение на задачите 
до постигане на определено ниво на 
ефективност. През последните 15 
години е налице преход от психоло-
гичната призма на търсене на оне-
зи фактори, които определят какво 
прави дадени екипи по-ефективни 
от други, към призмата защо дадени 
екипи са по-ефективни от други.

Множеството процеси и психоло-
гични фактори, които влияят върху 
боеготовността и боеспособността 
на бойните единици, все още не са 
напълно изследвани от психологична 
гледна точка. В съвременните моде-
ли на психологично осигуряване в Бъл-
гарската армия е налице тенденция за 

КЪМ МЕТОД ЗА ПСИХОМЕТРИЧНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКИПНИТЕ ПРОЦЕСИ

Старши лейтенант д-р Анелия Миткова

Aneliya Mitkova. TOWARD A METHOD FOR TEAM  
PROCESSES PSYCHOMETRIC EXAMINATION

The article “Toward a method for team processes psychometric examination“ (author 
Aneliya Mitkova) presents the development of a Team metrics instrument for Bulgarian 
military population. It outlines the opportunities and realization of the theoretical 
perspectives for the categorization of team processes and the applicability to small military 
teams for effectiveness development. 

Key words: military teams, team metrics, team processes.

фокус върху отделния военнослужещ. 
Когато се осъществява психологич-
ното осигуряване на формирование-
то, се изследва предимно психоло-
гичният (или психосоциалният) му 
климат. На този етап все още няма 
ясна тенденция за психологично оси-
гуряване на екипа (формированието, 
отряда, взвода и др.) като единица, 
към която да се насочат дълготрай-
ни психологични дейности. Частично 
подобна роля може да бъде приписана 
на груповите психологични тренинги, 
които се провеждат с взводовете. 
Тези тренингови дейности са плани-
рани или се изпълняват по конкретна 
заявка, но не са предмет на дълго-
срочно и целенасочено наблюдение на 
функционирането на съответната 
единица (взвод, отряд и др).

Основното предложение в на-
стоящата статия е изследване на 
екипните процеси като начин на 
развитие на екипа, за вътрегрупово 
оптимизиране на константния акт 
на сработване между членовете му. 
Изследването на екипните процеси 
привлича вниманието ни по няколко 
основни причини. Първата е, че те 
рязко се разграничават от изследва-
нията на психологичния климат, гру-
повата атмосфера и др., прилагани в 
момента в практиката на български-
те организации и респективно в Бъл-
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гарската армия. Процесите имат за 
цел не да изследват възприятието на 
военнослужещите относно организа-
ционната политика за развитие на 
кадрите или достъпността на ръко-
водителите/командирите например 
(което е част от инструментариу-
мите, като психологичния климат), 
тяхната цел е функционирането на 
екипа като „жив организъм“. В този 
смисъл изследването на процеса на 
открита комуникация във взвода, 
редом с други поведенчески проце-
си, би ни предоставило картина за 
това как нещо се случва в рамките 
на взвода, а не само какъв е резул-
татът от случващото се. Втората 
причина е, че малко се знае за „жи-
вота“ на екипите. Те често биват 
възприемани като единица, от коя-
то се очаква ниво на изпълнение и 
ефективност, като едновременно с 
това се поема грижа предимно за ак-
туалните проблеми и се реагира на 
конкретни заявки. Основното пред-
положение в областта на екипните 
процеси е, че при правилно прилагане 
на методики и наблюдение проследя-
ването на екипното функциониране 
във времето би дало възможност в 
хода на прилагането на модела да се 
прогнозират екипни поведения и да 
се предприемат превантивни мерки 
от страна на психолозите и преките 
командири.

Понятието „екип“

В прегледа на научната литерату-
ра, с цел изясняване на психологични-
те аспекти за успешното функцио-
ниране на екипите (независимо дали 
цивилни, или военизирани), на първо 
време следва да се изясни значението 
на термините „екип“ и „група“.

Понятието „екип“ е било обект 
на изследване както от социална-
та психология, така и впоследствие 
от организационната психология. В 
зависимост от различните научни, 
приложни и изследователски аспек- 
ти екипът е разглеждан като група, 
трудова група или малка група2 в рам-
ките на трудовия колектив или тру-
довата организация. „Екип“ може да 

означава „група от хора, които вза-
имодействат редовно за някаква оп-
ределена цел или дейност, например 
работна група, спортен отбор, бри-
дж клуб“3. Екипите се описват като 
„социални агрегати, в които членове-
те са взаимнозависими и имат поне 
потенциала за съвместно взаимо-
действие“, като „в повечето групи 
членовете имат редовен контакт 
лице в лице“4, а може понятието да 
включва много повече необходими ха-
рактеристики, за да бъде определено 
като „екип“.

Още през 1994 г. в „Програма за ин-
формационното осигуряване на воен- 
нослужещите от Българската ар-
мия“ в годишните планове за подго-
товка на войските е заложена тема-
та „Оптимално ръководство на мал-
ката бойна единица“5. В настоящата 
статия „малката бойна единица“ се 
определя в много широки граници, 
като „първична група“ от социал-
нопсихологична гледна точка, а във 
военен контекст се отнася както за 
разчет и отделение, така и за взвод 
и рота, тъй като „поради характера 
на армейската система нивото на 
взаимна зависимост в нея е много го-
лямо“6. В крайна сметка това опре-
деление отново дава твърде широки 
граници на понятието.

Изследователите на екипите и  
екипността се обединяват около виж- 
дането, че екипите са комплексни, 
адаптивни и динамични системи7, 
които се развиват в хода на взаимо-
действията на членовете в тях във 
времето и към новите ситуационни 
изисквания. За да рамкираме поняти-
ето, можем да кажем, че общата де-
финиция на понятието „екип“ включ-
ва 1) съвкупност от двама или повече 
индивиди; 2) които имат помежду си 
постоянно социално взаимодействие 
(лице в лице); 3) имат една или пове-
че общи цели; 4) обединени са с цел 
да решат/решават организационни 
задачи; 5) взаимнозависими са при 
изпълнение на задачите; 6) и са вза-
имнозависими при постигане на це-
лите и резултатите; 7) имат дифе-
ренцирани роли в рамките на екипа и 
ясни отговорности; 8) и се намират 
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в организация с ясни граници8. В този 
смисъл дефинирането на екипа не се 
води от числеността му, а от ръко-
водната структура, т.е. до ниво не-
посредствен началник/командир. Та- 
ка под екип може да се разбира отде-
ление, но също и взвод, без оглед на 
броя на членовете му.

Екипни процеси

Следва да признаем, че независимо 
от интереса на научната и изследо-
вателската общност все още не е 
налице унификация нито на процеду-
рите за изследване, нито на терми-
ните в областта на екипните про-
цеси. На този етап, от теоретична 
гледна точка, актуално се приема 
подходът при категоризацията на  
екипните процеси, предложен от Стив 
Козловски от Пенсилванския уни- 
верситет и Даниел Илген от Ми-
чиганския държавен университет, и 
двамата доктори по организационна 
психология9. Те разглеждат екипните 
процеси, поставяйки ги в три кате-
гории: а) екипни когнитивни процеси; 
б) междуличностни, мотивационни и 
афективни процеси; в) екипни дейст-
вия и поведенчески процеси.

екипни когнитивни процеси

Когато говорим за когнитивните 
процеси, в традицията на българ-
ската военна психология фокусът е 
насочен към индивидуалното функ-
циониране, като военното обучение 
е целяло да се придобият знания и ав-
томатизми за работа с технически-
те средства, боравене с оръжието и 
т.н. в зависимост от длъжността. 
Това е била техническата подготов-
ка на войника10, наричана днес „про-
фесионална компетентност“. Ние не 
разполагаме с информация дали тех-
ническата подготовка на войника 
е отразявала оценката при реално 
изпълнение, оценката на командира 
или субективната оценка на военно-
служещия, но през призмата на пси-
хологията говорим за субективната 
оценка на военнослужещия или пер-
цепциите за ментален модел на еки-

па. В класификацията на Козловски 
и Илген11 психологичният термин за 
измерване на субективното възпри-
ятие за професионална компетент-
ност в рамките на екипа се нарича 
ментален модел за изпълнение на зада-
чите. В своята класификация Козлов-
ски и Илген поставят акцент и на 
познавателните процеси, свързани с 
разбирането на модела на функциони-
ране на екипа относно взаимодейст-
вията помежду им, силните и слаби-
те им професионални страни, като 
наричат този екипен процес мента-
лен модел за екипна работа, а „цирку-
лиращото“ познание в екипа – тран-
зактивна памет. Менталните моде-
ли и транзактивната памет като 
концепти се отнасят за познавател-
ни репрезентации, които позволяват 
на членовете на екипа да придобиват 
и организират информация за екипа, 
необходима за предвиждане и изпъл-
нение на дейности.

междуличностни, мотивационни  
и афективни процеси

Относно емоционалните процеси 
въпросът е малко по-сложен. Труд-
ността в измерването им произти-
ча от факта, че ако при изследване 
на когнитивните процеси отчитаме 
екипното ниво като качествено по-
различно от простия сбор на индиви-
дуалните възприятия и схеми, то при 
емоционалните процеси това трудно 
може да се направи. Според тради-
циите на българската военна психо-
логия на индивидуално ниво вярата 
в оръжието (по Кирков)12 или още 
вярата в сигурността на въоръжение-
то теоретично се причислява към 
афективните състояния. На практи-
ка обаче този конструкт трудно би 
се диференцирал от когнитивните 
процеси – дори Казанджиев говори 
за тях като за преценка на оръжие-
то13. От друга страна солидарност-
та към колегите (по Кирков)14 или 
другарството (по Монтгомъри15) 
трудно би се изследвало освен чрез 
похвати за поведенчески процеси. От 
една страна, когато хората опис- 
ват свързаността си с близките, те 
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обикновено реферират предимно по-
веденчески актове, а афективната 
страна на взаимовръзката би могла 
да се изследва с качествени показа-
тели, но трудно с количествени. От 
друга страна, Казанджиев разглежда 
„интелектуалния характер“ на пси-
хичната връзка между членовете на 
„трайната маса“, което ни препра-
ща към когнитивните процеси16. 

При проведено изследване през 
2010 г. с инструментариум за кон-
струиране на въпросник за измерва-
не на екипните процеси в българска 
популация (625 изследвани лица) не се 
установява статистически наличие-
то на фактор, който да отговаря на 
афективната компонента17. Според 
получените резултати субскалите, 
които се очаква да формират отде-
лен фактор на афективните екипни 
процеси, се разпределят в рамките 
на когнитивните и поведенческите. 
Например вярата в колегите пред-
полага според общоприетата кате-
горизация принадлежност към афек-
тивните екипни процеси, но според 
получените резултати се числи към 
поведенческите. За по-нататъшни 
анализи следва да се разгледа естест-
вото на конструкта, но на този 
етап може да се изкаже предположе-
нието, че „вярата в колегите“ се ос-
новава на нашия опит с тях в чисто 
поведенчески измерители,  например: 
„обикновено колегите ме подкрепят 
при трудности“, от което следва, 
че имаме очакване те да ни подкре-
пят и занапред. В този смисъл „вяр-
вам, че колегите ще ме подкрепят“, 
или „имам доверие в колегите си“ би 
следвало да измерват очакванията на 
базата на преживян опит в рамките 
на „случването“ на подобни събития 
в реалността. Би било спорно докол-
ко високо ниво на абстракция може 
да придобият тези поведенчески из-
мерения и в този смисъл има ли праг 
на абстракцията, при който „вярата 
в колегите“ би преминала в катего-
рията на когнитивните екипни про-
цеси18.

Според приетата категориза-
ция екипната потенция би следвало 
да представлява „вяра“, че екипът 

е ефективен и може да се справи с 
по-сложни задачи (което по възприе-
тата дефиниция от Козловски и Ил-
ген19 съответства на афективните 
екипни процеси). Получените резул-
тати показват, че екипният процес 
се причислява към фактора, в който 
се разпределят когнитивните екипни 
процеси. Обяснение за този резултат 
може да се търси в предположение-
то, че „вярата“ в ефективността 
на екипа е свързана със системата 
от убеждения и ментални репрезен-
тации. Предполагаме, че тази суб- 
скала отразява по-високо ниво на аб-
стракция от чисто поведенческите 
процеси20.

Малко по-мащабна хипотеза би 
представлявала трудността за раз-
граничаване на афективни екипни 
процеси заради самото им естество. 
В динамичен порядък на базата на 
наблюдение би могла да се изследва 
афективната компонента на дадена 
група/екип, но в психометричен поря-
дък твърденията, които биха влизали 
в състава на скàлите, биха могли да 
реферират единствено към система 
от убеждения (когнитивни процеси) 
или система от поведения (поведен-
чески процеси).

Друга интересна компонента спо-
ред теоретичния модел на Козловски 
и Илген21 е „доверието към коман-
дирите/началниците“, която спо- 
ред авторите спада към емоционал-
ните (афективните) фактори. В раз-
работките за COHORT модела на 
армията на САЩ  не се разгранича-
ват видовете изследвани процеси, но 
прави впечатление включването на 
психосоциален климат, който пред-
ставлява смесен конструкт22. Щом 
вярата в командирите/началниците 
според Козловски и Илген23 спада към 
емоционалните процеси, то изслед-
ването на лидерството в COHORT 
модела, както и доверието в стар-
шето командване и доверието в непо-
средствените командири би следвало 
да спада към емоционалните процеси. 
Тук също така са включени доверие-
то в бойната единица и чувството за 
гордост. 

Независимо от посочените про-
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блеми относно изследването на емо-
ционалните фактори Козловски и 
Илген24 класифицират екипната по-
тенция и настроението и емоциите 
на екипа, а Фестингер25 предлага и 
трите аспекта на сплотеността – 
привличане между членовете на екипа, 
групови активности и престиж (или 
гордост от принадлежността към 
екипа).

Когато се изследват междулич-
ностните, мотивационните и афек-
тивните процеси, следва да се вземе 
под внимание, че те са не само дина-
мични по природа, но и че изследва-
нето им обхваща определен времеви 
период и определени обстоятелства, 
освен факта, че трудно биха се под-
дали на психометрично изследване. 

екипни действия  
и поведенчески процеси

Поведенческите процеси пред-
ставляват твърде интересна група 
фактори. Изследването им може да 
се осъществява чрез обучен външен 
оценител и посредством самооценъ-
чен въпросник (или друг метричен ин-
струментариум за самооценка). На-
пример тук спадат отсъствието на 
тормоз (в Army Regulation 600-63)26, 
спазването на правилата в екипа, ко-
муникацията, координацията и коо-
перацията (по Козловски и Илген27), 
като последните три обикновено се 
изследват заедно. При изследване на 
поведенческите фактори фокусът е 
насочен към явните форми на техни-
те прояви. Тук би следвало да се раз-
глежда и спазването на дисциплината 
през определението на Казанджиев – 
„вътрешно, съзнателно подчинение 
на дълга и постоянна готовност на 
волята да изпълнява този дълг“28.

На този етап най-разглежданите 
поведенчески екипни процеси са кому-
никацията, кооперацията и координа-
цията като най-съществени в хода 
на изпълнение на конкретни задачи. 
Има разногласия дали те трите иг-
раят ролята на медиатори, или не, 
но в теоретичната класификация 
Козловски и Илген29 застъпват това 
виждане.

ирационални процеси

Има една друга категория про-
цеси, която можем да именуваме 
„ирационални процеси“. Подобен тип 
процеси са „дехуманизацията“ и про-
цесите, които е извел в своя „за-
творнически експеримент“ Зимбар-
до30. При множество автори, които 
обаче рядко са представители на 
научната или изследователската пси-
хология, намираме описание на ира-
ционалните процеси. Например нега-
тивните аспекти на ирационалните 
компоненти са подробно разгледани 
от генерал Соларов през 1923 г.31 На-
речени са „усещания на отрицание-
то“ и са разгледани по-скоро като 
резултат от фактори на войната, 
които въздействат негативно върху 
въображението; трудностите и ли-
шенията, които деморализират; чис-
то военните познания, които не дос-
тигат на мобилизационната армия, 
и принудата да се довериш другиму 
за живота си. Ирационалните компо-
ненти представляват сърцевината 
на деморализирането, демотивира-
нето, усещането за застрашеност и 
несвързаност с останалите. За съжа-
ление, целенасоченото изследване на 
тези процеси трудно дава резултат, 
а тяхното измерване не е застъпено 
в психометричното направление.

Български модел за изследване  
на екипните процеси

В изследователската литерату-
ра психометричното изследване на 
екипните процеси в масовия случай 
е фрагментирано. Предоставят се 
резултати само за единия от видо-
вете  екипни процеси – поведенчески, 
когнитивни или афективни, като на-
шият преглед на наличната изследо-
вателска литература не разкри ста-
тистически аргументи за категори-
зирането им по един или друг начин. 

За да верифицираме тяхната „раз-
личност“, бе конструиран въпросник 
за измерване на трите категории 
екипни процеси (поведенчески, ког-
нитивни или афективни)32. За всеки 
вид екипни процеси бяха създадени ай-
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теми, ранжирани чрез съгласуваност 
(не по-малка 66,6%) на 18 експерти 
и експлораторен факторен анализ, 
и бе изчислена вътрешната консис-
тентност на скàлите (чрез Алфа 
на Кронбах). Методиката използва 
седемстепенна Ликертова скала за 
самооценяване. Така полученият ин-
струментариум33 съдържа 4 основни 
скали: скала на когнитивните, пове-
денческите и ирационалните процеси, 
както и скала, измерваща възприяти-
ето за управлението, както следва 
(табл. 1).

Менталният модел за изпълнение 
на задачите (ММИЗ) представлява 
възприятието по отношение на про-
цедурната компетентност на члено-
вете на екипа. Тази скала се отна-
ся до преценката за това, доколко 
членовете на екипа имат единност 
в знанието и разбирането на задачи-
те, процедурите и стандартите на 
работа. Резултатите по тази субс-
кала се отнасят до възприятието за 
овладяване на процедурното знание 
от членовете на екипа.

Ментален модел за екипна работа 

Таблица 1
Структура на методика за изследване на екипните процеси

Скала Субскала Брой 
айтеми α

I Когнитивни процеси 1 Ментален модел за 
изпълнение на задачите 8 ,9331

2 Ментален модел за 
екипна работа 10 ,8901

3 Екипна потенция 14 ,9557

II Поведенчески процеси 1 Вяра в колегите 10 ,9342
2 Комуникация 13 ,9475

3 Кооперация 8 ,8951

4 Координация 6 ,9024

III Възприятие за 
управлението

1 Вяра в командирите 15 ,9584

IV Ирационални процеси 1 Затруднено екипно 
функциониране 10 ,9814

Четирите скали (фактори) съста-
вляват общо 9 субскали:

1. когнитивни процеси – тези кон-
структи се отнасят до структу-
рата на колективното възприятие, 
когнитивната структура на знание-
то или придобиването на нови зна-
ния. Те са стабилни по същността си 
и трудно се поддават на промяна. За 
оптимизирането им е необходимо да 
се прилагат структурирани систем-
ни политики и практики в продължи-
телен период от време. 

(ММЕР). Субскалата измерва възпри-
ятието по отношение на практиче-
ската компетентност на членовете 
на екипа. Отнася се до преценката 
за това, доколко те прилагат знани-
ята и уменията си при изпълнението 
на задачите. Следва да се има пред-
вид, че резултатите по субскалата 
се влияят от преценката за индиви-
дуалните качества на колегите във 
връзка с професионализма им. Пока-
зателите по тази субскала сочат за 
оценката относно професионалната 
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компетентност на членовете на 
екипа.

Екипна потенция (ЕП). Субска-
лата представлява генерализирано 
убеждение, че екипът е ефективен. 
Освен възприятието за ефектив-
ността субскалата измерва и готов-
ността за поемане на професионални 
предизвикателства – готовност за 
по-сложни, по-натоварени и по-ри-
скови задачи. Резултатите по тази 
скала показват не само субективно-
то възприятие на военнослужещите 
за готовността и способностите на 
екипа да се справи с по-трудни зада-
чи, но представляват и своего рода 
заявка за такива.

2. Поведенчески процеси. Тези кон-
структи се отнасят до поведенче-
ските аспекти на екипното функцио-
ниране, като фокусът е насочен към 
явните форми на техните прояви. Те 
са относително статични по приро-
да. Има разногласия дали представля-
ват целеви, или медиаторни процеси, 
но независимо от това се поддават 
значително по-лесно на оптимизира-
не чрез командни практики и психо-
логически тренинг34.

Вяра в колегите (ВКЛ). На първо 
време следва да се направи разгра-
ничение между доверие в колегите и 
вяра в колегите. Тази субскала измер-
ва не само субективно установения 
позитивен опит (подкрепа, следване 
на етичните норми и др.), но и увере-
ността, че членовете на екипа имат 
позитивно и приемствено отноше-
ние независимо от личните труднос-
ти.

Комуникация (К1). Субскалата се 
отнася до поведенческите екипни 
процеси и измерва възприятието по 
отношение на реалните поведения 
в екипа. Акцентът пада върху екс-
плицитния обмен на информация 
между членовете на екипа, свързана 
със задачите. „Комуникацията“ тук 
представлява градивен процес на об-
мен на идеи, на свободно изказване 
на мнение и доверително отношение 
към процеса.

Кооперация (К2). Субскалата из-
мерва възприятието по отношение 
на реалните поведения в екипа. Ко-

операцията представлява проява на 
личната воля на неговите членове 
за взаимопомощ и (не)желанието за 
допринасяне към екипната работа.

Координация (К3). Субскалата из-
мерва възприятието по отношение 
на реалните поведения в екипа. От-
нася се за преценката за организира-
ност и съгласуваност на действията 
на членовете му при изпълнение на 
задачите. Координацията включва 
перцепциите относно комбиниране-
то на различни усилия и действия на 
членовете на екипа.

3. възприятие за управлението. Ска- 
лата „вяра в командирите“ се отна-
ся не до възприятието за стила на 
командване и лидерство на непосред-
ствения или прекия командир, а до 
по-високото ниво на абстракция. От 
една страна, измерва субективното 
възприятие на военнослужещите от-
носно професионалното отношение 
на „командирите“ към процеса на 
обучение и изпълнение на задачите, а 
от друга – чувството, че екипът ще 
бъде защитен от командирите ре-
дом с получаването или ползването 
на обективна оценка за условията и 
обстоятелствата при изпълнение на 
задачите. Скалата се отнася до въз-
приятието, че командирите градив-
но и отговорно извеждат екипа към 
нива с по-висока ефективност. 

4. ирационалните процеси са най-
слабо изследвани поради трудността 
от създаването на конструкти. Те 
представляват много добър индика-
тор за „състоянието“ на екипа. Ко-
гато нещата се „объркат“ и възник-
не усещане за „нечестно“ отношение 
спрямо екипа, задачите, политиката 
и т.н., ирационалните процеси са 
първите, които дават индикации за 
това. Важното е, че ирационалните 
компоненти не се разглеждат като 
дефицит на други компоненти или 
част от континуум, а са диференци-
рани като самостоятелен значим ас-
пект на функциониране на индивида 
или групата.

Затруднено екипно функциониране. 
Скалата представлява набор от де-
задаптивни проявления. Повишаване-
то на резултатите по нея са показа-
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тел за отчуждаване спрямо колегите 
и „живота на екипа“. Данните от 
скалата могат да бъдат разглеждани 
както на екипно, така и на индивиду-
ално ниво. Повишените показатели 
на екипно ниво са индикатор за дис-
функция на екипа и за неблагоприятна 
динамика. На индивидуално ниво те 
са показател за затруднение при ин-
тегрирането в екипа и заемането на 
неблагоприятна позиция спрямо коле-
гите или службата, като и в двата 
случая следва да се вземат предвид. 
Установяването на реална пробле-
матика обикновено изисква предпри-
емането на конкретни действия от 
страна на психолога. 

При разглеждане на резултатите 
прави впечатление, че субскалите, 
които се очакваше да формират от-
делен фактор на афективните екип-
ни процеси, се разпределят в рамки-
те на когнитивните и поведенчески-
те. Например според общоприетата 
категоризация вярата в колегите 
предполага принадлежност към афек-
тивните екипни процеси, но според 
получените резултати се числи към 
поведенческите. Изследователите 
Коста, Роу и Тайо35 дефинират „вя-
рата в колегите“ като психологич-
но състояние, което се проявява в 
поведението към другите индивиди, 
основава се на очаквания, изградени в 
зависимост от поведението на тези 
други индивиди, както и на възприе-
тите мотиви и намерения в ситуа-
ции, които предполагат риск за взаи-
моотношенията с тях. В този сми-
съл „вярата в колегите“ се основава 
на тяхното поведение, убеждението, 
че то представлява константа и съ-
ответно се приема като набор пове-
дения, за които имаме (или нямаме) 
нагласа, че ще се проявят. В този 
смисъл колкото и да се опитваме да 
засягаме афективните компоненти 
по отношение на „другите/колеги-
те“, конкретиката на образа очер-
тава поведенчески процес.

Според приетата категоризация 
екипната потенция следва да бъде 
категоризирана като афективен еки-
пен процес. Терминът произхожда от 
паралелния му конструкт на индиви-

дуално ниво – „себеефективност“ (по 
Бандура36), който представлява вяр-
ванията на индивида относно успеш-
ността му за справяне с предстоящи 
ситуации. Пренесено на групово ниво, 
би следвало (както са разработвани 
повечето скали от други автори) да 
се отнася за субективното възпри-
ятие на екипа за това, доколко ус-
пешно може да се справи с предсто-
ящите задачи. Именно тук възниква 
разминаването на определението с 
реално създадените инструменти – 
те по-скоро измерват актуалното 
възприятие за успешност на групово 
ниво, а не увереността, че екипът 
може да е успешен в бъдещи задачи. 

В отговор изследователите Гуцо, 
Йост, Кембъл и Шеа37 дефинират 
екипната потенция като споделе-
но вярване, че екипът може да бъде 
ефективен. Дори така разгледана, 
тя не би следвало да се приема като 
афективен процес, а като когнити-
вен, тъй като се основава на мен-
тална репрезентация. В българската 
ù разновидност обаче е привнесена и 
една допълнителна характеристика – 
не само перцепцията за екипната 
ефективност, но и способността за 
справяне с по-сложни, рискови задачи. 
Акцентът за готовност за изпълне-
ние на по-сложни и рискови задачи не 
присъства в скалите за екипна по-
тенция, открити в литературата 
(Лестър, Меглино и Корсгаард38). 

Следва да се отбележи, че при прег- 
леда на научната литература на 
този етап не намерихме данни изсле-
дователите да използват комплексен 
модел при изследването на екипните 
процеси – т.е. изследване на екипни 
процеси от различните категории. 
По този начин не се получават дан-
ни за това, дали различните изследва-
ни екипни процеси принадлежат към 
една или повече категории. От друга 
страна, дори при използване на екип-
ни процеси, теоретично определени 
към различни категории, не намерих-
ме данни да е осъществяван статис-
тически анализ, който да верифицира 
категоризацията им. В резултат на 
това в проведените от нас изслед-
вания от 2011 г. до сега39 като са-
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мостоятелно факторно решение се 
прояви „вярата в командирите“. Тук 
бихме могли да изкажем няколко хи-
потези, като всички те биха имали 
равни по сила основания. Основната 
и най-силна хипотеза е, че команди-
рите всъщност не са част от еки-
па. Чисто йерархично те имат друго 
„ниво на проявление“ – вземат ре-
шенията и екипът силно зависи от 
тяхното поведение и решения. Ес-
тествено, в конкретната скала ко-
мандирите всъщност представляват 
абстрактно йерархично понятие, по-
скоро ориентирано към всички, кои-
то стоят по-високо йерархично, оце-
няват, подкрепят, вземат решения 
и от които зависи професионалното 
функциониране.

От всички резултати, отнасящи 
се до разработването на инструмен-
тариума за измерване на екипните 
процеси, най-силно привлича внима-
нието самостоятелното факторно 
решение на скалата затруднено екип-
но функциониране. В нейните рамки 
влизат айтеми, които категорично 
отчитат съпротиви, отричане на 
смисъла на процедурите, взаимопо-
мощта, негативно отношение към 
доверието и т.н. Затова е необхо-
димо този фактор да бъде изследван, 
за да се установи взаимовръзката му 
с ирационалните компоненти. Сил- 
но вероятно е той да отмерва час-
тично повлияването от негативни-
те аспекти на ирационалните ком-
поненти, но за да можем да бъдем 
категорични в това отношение, 
следва да се предприемат по-задъл-
бочени изследвания. Към момента 
не са открити конструкти, които 
да са сходни с тази скала, затова на 
този етап следва да се задоволим с 
предоставените ù характеристики в 
определението на конструкта като 
ирационални процеси.

Разграничението на категориите 
и видовете екипни процеси предста-
влява важен елемент от изследване-
то на екипното функциониране, тъй 
като има отношение не само към 
диагностицирането на функционира-
нето на екипа, но и към прилагането 
на интервенции (организационно кон-

султиране, обучения, тренинги и др.), 
които се провеждат с екипите. Лип-
сата на добра екипна диагностика 
естествено води и до неструктури-
рани интервенции както на екипно, 
така и на организационно равнище.

Модел за интерпретация 
на данните

Разглеждайки екипа като дина-
мична система, следва да се вземат 
предвид взаимодействията между 
членовете му и промените в кон-
текста. Това определя преминава-
нето на екипа през различни етапи, 
или т.нар. „състояния“ на неговото 
функциониране. 

Взаимодействията на екипа пре-
допределят не само вътрешната, 
но и външната динамика в рамките 
на организацията. Този вид взаимо-
действия не предпоставя причин-
но-следствена връзка, а напротив –
представлява функция от комплексни 
фактори, както вътрешни за екипа, 
така и външни. Това налага прилага-
не на изследователски и практически 
психологични модели за разглеждане 
на организацията въз основа на сис-
темния подход, при базирането на 
няколко основни принципа, включва-
щи възможност за практическо про-
следяване на динамиката в систе-
мата, провеждане на интервенции в 
лонгитуден план, участие на коман-
дирите/началниците при оптимизи-
рането на екипното функциониране 
и др.

Качественият анализ има за цел 
да представи на командирите ре-
зултатите от психологичното из-
следване на екипните процеси в опи- 
сателен вид. Това позволява да се 
представи план за оптимизирането 
им на екипа (взвода, ротата), без 
резултатите да бъдат възприемани 
като „оценка“. Качественият анализ 
се изготвя на базата на получените 
резултати и направените анализи и е 
фокусиран към оптимизиране на екип- 
ното функциониране. По подобие на 
SWOT анализа, в съдържателен план 
той съдържа четири основни елемен-
та: силни страни на функциониране-
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то на екипа; аспекти, които следва 
да се оптимизират; възможни подхо-
ди за оптимизиране, аспекти с небла-
гоприятно въздействие.

В рамките на взаимодействието 
между индивидите, което без съмне-
ние е динамичен процес, следва да се 
подчертае, че повтарящите се взаи-
модействия между членовете на еки-
па в даден момент се регулират, но 
това определя наличието на статич-
на и динамична страна на екипните 
процеси. В този смисъл при изследва-
нето на груповите процеси е необхо-
димо да се отчита кога процесите са 
динамични и в този смисъл трудни 
за изследване и прогнозиране, и кога – 
статични.

обуславят, и стабилността и дина-
мичността на видовете екипни про-
цеси. 

Предназначение  
на инструментариума

Въпросникът за измерване на екип- 
ните процеси е ориентиран към из-
следване функционирането на взво-
довете или други екипи, изпълняващи 
самостоятелни задачи. Допуска се 
изследване на част от субскалите по 
преценка на психолога и в зависимост 
от целите на изследването. Във все-
ки случай отделянето на субскали от 
цялостния въпросник следва да бъде 
аргументирано. 

 

Възможни подходи 
за оптимизиране 

Описват се аспектите и 
възможностите за подобряване 
на екипното функциониране 

(разгърнати в плана  
за оптимизиране), както  

и външните фактори, които  
се очаква да изиграят 
положителен ефект. 

Силни страни на 
функционирането на екипа 

 
Описват се освен силните страни 

и подобрените параметри  
от предходните резултати. 

Аспекти, които следва 
да се оптимизират 

Описват се аспектите на 
екипното функциониране,  

по които следва да се работи. 
Анализът обхваща и сравнение 
на резултатите от предходни 

изследвания на екипа. 

Аспекти с неблагоприятно 
въздействие 

Описват се онези аспекти на 
екипното функциониране, които 

биха могли да забавят или 
затруднят подходите за 

оптимизиране и последващите 
резултати. Факторите, които 
въздействат, могат да бъдат и 
външни на подразделението. 

Разбирането на екипните процеси 
и тяхното влияние предоставя въз-
можност за коригиране на актуални 
състояния с цел повишаване качест-
вото и ефективността при изпъл-
нението на задачите. Те изпълняват 
основна роля в крайния етап на вза-
имодействието на екипа (постигане 
на резултата или целта). При основ-
ното разграничение и структура на 
екипните процеси следва да се има 
предвид динамиката на конкретния 
изследван екип, събитията, които я 

Въпросникът може да бъде адми-
нистриран както на индивидуално, 
така и на групово ниво, а в зави-
симост от целта на изследването 
може бъде попълван анонимно или 
не. Недостатъкът при анонимното 
попълване ще рефлектира върху фак- 
та, че няма да могат да се просле-
дят случаите на затруднено екип-
но функциониране на индивидуално 
ниво. Инструментариумът следва 
да се администрира, интерпретира 
и анализира от психолог.
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От една страна, използването на 
психометричен инструмент в рамки-
те на психологичното осигуряване поз-
волява сравнително бърза и определено 
ефективна процедура за придобиване 
на характеристиките на екипните 
психологични параметри. В съчетание 
със системност в психологичния под-
ход обаче метричната процедура за 
измерване на екипните процеси може 
да замени множество други инстру-
менти за целите на организационна-
та диагностика. От друга страна, на 
базата на получените количествени 
оценки психологът разполага с про-
фесионалната възможност (според 
предложения в настоящата статия 
модел) да осъществи цялостен органи-
зационен цикъл на осигуряването чрез 
разработване и провеждане на целеви 
тренинги за обучение в психологични 
умения. Това от своя страна би дове-
ло до по-добро взаимодействие с ко-
мандирите (началниците) за развитие  

на психичния потенциал на единиците.
Използването на този и други 

методи за изследване на екипните 
процеси предоставя възможности не 
само за оценка на психологическите 
аспекти на готовността на екипи-
те по отношение на вътреекипното 
им функциониране, но представлява и 
уникална възможност за реално разви-
тие на тези процеси. Моделирането 
на екипите посредством командно-ли-
дерски практики и насочени системни 
психологични дейности позволява на 
всеки един етап те да се проследя-
ват, развиват и да се модифицират 
характеристиките на взаимодейст-
вията и менталните модели на учас-
тниците в екипите. В зависимост от 
спецификите на дейността и продъл-
жителността на екипните функции 
инструментариумите за екипни про-
цеси подпомагат реалното разгръща-
не на способностите през призмата 
на психологическите дейности. 
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Политиките за сигурност на раз- 
витите страни включват мер-
ки за повишаване на киберси-

гурността както на високо управлен-
ско ниво, така и в частния сектор. 
За постигане на реални резултати са 
необходими значителни финансови ре-
сурси. Статистическите проучвания 
показват, че страни, чиято икономи-
ка е в период на криза, трудно биха 
могли да инвестират достатъчно в 
технологии за противодействие на 
кибертероризма. Решението за тях 
е поддържане на добро международ-
но сътрудничество с напреднали в 
това направление държави за пости-
гане на висока ефективност. Въпреки 
цялостната икономическа картина в 
България, страната ни има същест-
вено предимство и това са експер-
тите в областта на информатиката 
и информационните технологии. При 
правилно насочване на усилията им в 
тази насока с необходимата финансо-
ва подкрепа биха могли да бъдат по-
стигнати високи резултати.

СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ  
НА КИБЕРАТАКА

СРЕЩУ УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА
Йоана Иванова

Yoana Ivanova. SIMULATION MODELING OF CYBER ATTACK 
AGAINST A GOVENRNANCE STRUCTURE

Abstract: The issue for the so-called cyberwar is highly topical during the last years. 
This is a form of information warfare and is often driven by political motives in order 
to violate the security of an institution or country. Besides being an indispensable tool 
for obtaining useful and diversified information services, Internet often plays the role of 
a portal for malicious software. In this paper are presented some practical methods and 
examples of simulation modeling and visualization of the impact of cyberattacks on a 
central governance structure. The objective is the potential risks to be evaluated on the 
base of the output data, as well as building effective protection against cyberthreats. The 
most important measure is to prevent the devastating impact of cyberattacks on computer 
networks and systems. 

Key words: simulation modeling, computer modeling, visualization, cyberattacks, 
computer viruses, security, software.

По пътя на логиката първата 
стъпка за избягване на киберзапла-
ха е нейното предвиждане. Това из-
исква добро познаване на видовете 
кибератаки, целта им и начина, по 
който чрез тях се реализира пробив 
в дадена система. След като е на-
правен предварителен анализ на по-
тенциално застрашените сектори 
или конкретни институции, както и 
на евентуалните заплахи, може да се 
премине към планиране на защитата. 
Необходимо е да се направи оценка 
на всички налични ресурси – човеш-
ки, финансови и технически, за да 
започне практическата реализация. 
Съществуват множество софтуер-
ни продукти за защита от кибера-
таки, но тъй като атакуващите не-
прекъснато усъвършенстват своите 
„виртуални оръжия“, търсейки нови 
уязвимости, е важно да се обръща 
внимание на това дали и средствата 
за противодействие се обновяват в 
съответствие с характера на ново-
възникващите софтуерни продукти 
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за реализиране на кибератаки. От-
съствието на синхронизация на два-
та процеса – сериозна заплаха и ефек-
тивно противодействие, води до 
крайно нежелани резултати. Типичен 
пример за това е да се разчита на 
формално инсталирания антивирусен 
софтуер на даден компютър, който 
невинаги може да устои на новосъз-
даден злонамерен софтуер. И докато 
обикновеният потребител би след-
вало да внимава основно за вируси, 
които могат да засегнат предимно 
собствените му лични данни, файлове 
и интереси, ситуацията в правител-
ствени и други организации и инсти-
туции е много по-сериозна предвид 
обществената отговорност, която 
носят. Ако в такава институция 
бъде реализирана кибератака, послед-
ствията могат да бъдат пагубни и 
трудно поправими за цялата страна. 
На първо място, професионалното и 
отговорно отношение към проблеми-
те на киберсигурността се изразява 
в правилното разбиране степента на 
риска от кибератаки и възможните 
нежелани последствия от тях. След-
ващата стъпка е недопускането да 
се стигне до разрушителен ефект. 
Концепцията за борба с кибертеро-
ризма се изразява в предварителен 
анализ, който до известна степен 
може да бъде базиран на предвари-
телен опит, ако такъв съществува, 
за избягване на вече допуснати про-
пуски и грешки. За да се развие оба-
че една концепция до стратегическо 
ниво, понятието „анализ“ също би 
следвало да се разшири. Необходимо 
е аналитичната оценка да бъде из-
градена на базата на числени резул-
тати от измервателни изследвания 
с използване на технически средства, 
а именно високи технологии за моде-
лиране въздействието на кибератаки 
и предприемането на съответните 
защитни мерки. Цялостната защита 
изисква да се използват софтуерни и 
хардуерни средства.

В настоящата разработка се ак-
центира върху симулационното мо- 
делиране и визуализацията като сред-
ства за предотвратяване на кибера-
таки чрез предварителното им пре-

създаване във виртуална среда. Въ-
преки необходимостта от финансова 
инвестиция за реализиране на ком-
пютърна симулация и визуализация, 
тя е напълно оправдана, тъй като е 
минимална в сравнение с евентуални-
те инвестиции за справяне с послед-
ствията от един сериозен пробив в 
системите. 

Спорен въпрос е кога възниква 
първият компютърен вирус. Спо-
ред някои източници той е създаден 
през 1983 г. от проф. Фредерик Коен 
и представен от него пред аудито-
рия на семинар по компютърна си-
гурност през 1984 г.1 Главният ан-
тивирусен експерт от Лаборатори-
ята „Касперски“ Александър Гостев 
смята, че първият вирус (Creeper) 
се появява през 1971 г. в резултат 
на стремежа на американския инже-
нер Боб Томас2 да създаде своеобраз-
на мобилна програма, която да се 
„транспортира“ от един компютър 
на друг. За съжаление, последствията 
от откритието му далеч не са поло-
жителни, защото недоброжелателни-
те му последователи и до днес злоу-
потребяват с творението му. Спо-
ред статистиките в настоящия мо-
мент съществуват повече от 50 000 
вируса, поради което би било изклю-
чително трудна задача да се даде де-
тайлна информация за всеки от тях. 
Общото за всички е начинът им на 
действие, който наподобява този 
на биологичните вируси. След като 
проникне в даден файл или програма, 
злонамереният софтуер започва да 
се самовъзпроизвежда, заразявайки 
все повече файлове с цел загуба или 
повреда (промяна) на информацията. 
Таблица 1 съдържа кратко описание 
на някои от най-разрушителните 
компютърни вируси, които се раз-
пространяват в Интернет мрежата 
в периода 2012 – 2015 г.

Единственият начин да се проти-
водейства на вирусите е качествена-
та защита посредством технически 
средства и повишено внимание при 
сваляне на файлове и програми от 
интернет и посещаване на сайтове 
с непроверена репутация. Таблица 2 
представя примерна класификация на 
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Таблица 1

Година Компютърен 
вирус

Описание

2012 Flame Отличава се с висока сложност. Подслушва интернет 
трафика. Прави screeshots; записва гласови разговори; 
компресира ги и ги препраща към авторите им; записва 
кои клавиши от клавиатурата са били натиснати3.

2012 Rakshasa В превод от санскрит означава „демон“. Създаден е от 
известния консултант по киберсигурност Джонатън 
Бросард. Притежава революционната възможност да 
се прикрива в BIOS на дънната платка и останалите 
чипове от компонентите на компютъра. Практически 
е невидим и неуловим, защото заобикаля антивирус-
ните защити. Извежда фалшив екран за въвеждане на 
паролата на компютъра. Инсталира се посредством 
легални софтуерни инструменти, изградени на базата 
на отворен код4.

2013 Skype Spam 
Virus

Заразяването става чрез кликване върху линк към 
снимка. Разпространява се и чрез USB.

2014 TorrentLocker Криптира документите. Забранява достъпа до при-
ложенията. Изписва се искане за откуп, за да бъде 
възстановен достъпът до информация. Има подобно 
действие на Virlock. Разпространява се чрез spam e-
mail, съдържащ предложение за отваряне на документ, 
или чрез сваляне на файлове от страници на правител-
ствени и бизнес сайтове5.

2014 Ransomеware В превод означава „откуп“. Криптира всички файлове. 
На екрана се появява искане за плащане на откуп за 
разкодиране на информацията. Заблуждаваща е инфор-
мацията, че съобщението е от името на МВР, ДАНС, 
Интерпол, ФБР. Заразяването става само с кликване 
върху изображение или линк6.

2014 Virlock Блокира десктопа и достъпа до файловете. Действа и 
като паразитен вирус. Заразените файлове се вграж-
дат в Win32 PE (портабъл изпълним) файл, като им се 
добавя разширение .exe; след като се задействат, зара-
зените файлове декриптират оригиналните от бодито 
си в текущата директория и го отварят. След това 
вирусът се инсталира. Той е полиморфен и създава две 
уникални копия с произволно генерирани имена7.

2015 GOZI/ISFB Според информационните източници той е разработен 
със специфична конфигурация за насочване специално 
към български банки. Създаден е от руския хакер Ники-
та Кузмин. Открит е първоначално през 2007 г., кога-
то е имал за цел да атакува САЩ и Великобритания. 
Вирусът действа при използване на услугата интернет 
банкиране с намеса в официалния сайт на банката от 
криптограф, който прави скриптове за сайта. По този 
начин вирусът не може да бъде засечен от антиви-
русната система на банката и се превръща в спяща 
клетка. При влизане в личния си профил потребителят 
вижда прозорец за въвеждане на личните данни. По 
този начин злонамереният клиент се сдобива с пове-
рителна информация за кредитни, дебитни карти и 
банкова сметка8.
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основните средства за защита от 
кибератаки, с което не се изчерпват 
всички възможности за противодей-
ствие при заплахи.

При използване на средства за 
защита крайният потребител, неза-
висимо дали е обикновено физическо 
лице, организация или институция, се 
интересува единствено от степента 
на тяхната ефективност срещу все 
по-усъвършенстваните в поразяване-
то вируси. Затова е необходимо да се 
извършва многократно експеримен-
тално тестване в условия на различ-
ни по сила и сложност кибератаки. 

Симулационното моделиране е 
само една от разновидностите на 
компютърното моделиране. То не е 
ново научно направление, тъй като 
още през 70-те години на ХХ век за-
почва издаването на специализирана 
литература по темата. Същевре-
менно това е една от най-динамич-
но развиващите се в технологично 
отношение области. По своята същ-
ност симулационното моделиране е 
създаване на материален програмен 
модел на базата на начален концеп-
туален модел, който е описан с из-
разните средства на програмен език. 

Концептуалният модел предста-
влява абстрактен модел, опреде-
лящ структурата на моделираната 
система, свойствата на нейните 
елементи и причинно-следствени-
те връзки, присъщи на системата и 
съществени за постигане целите на 
моделирането. Той включва статич-
но и динамично описание на система-
та. В статичното описание се опре-
делят елементите на системата и 
техните характеристики, докато в 

динамичното описание се разглежда 
начинът, по който елементите на 
системата взаимодействат помеж-
ду си, от което се обуславят проме-
ните на състоянието й във времето.

След разработването на концеп-
туалния модел следва неговото по-
строяване, което се извършва на ня-
колко етапа.

1. Определяне типа на система-
та – събират се и систематизират 
експертна информация, техническа 
и друга литература, провеждат се 
експерименти. Ако получените резул-
тати са удовлетворителни по отно-
шение на критериите информацион-
на достатъчност и реализуемост, на 
база на тях моделираната система 
може да бъде определена и причисле-
на към някой от известните класове. 
Според признака мощност на множе-
ството от състояния се различават 
два основни типа системи:

• статични – множеството от 
състояния на системата съдържа 
само един елемент;

• динамични – състоянията са по-
вече от едно и могат да се проме-
нят във времето. Динамичните сис-
теми се подразделят на системи с 
дискретни състояния (множеството 
от състояния е крайно или изброимо) 
и с непрекъснато множество от със-
тояния.

Движението на системата е смя-
ната на нейните състояния. В зави-
симост това се различават следните 
системи:

• детерминирани – при тях ново-
то състояние зависи само от време-
то и текущото състояние на систе-
мата;

Таблица 2 

Киберсигурност Средства за защита

Уебсигурност Антивирусни програми
Е-mail сигурност Софтуер за защита от спам, ботмрежи, 

шпионски софтуер
Мрежова сигурност UTM, Firewall, VPN 
Защита на приложения Антивирусни програми
Защита от неоторизиран достъп  
до информация

UTM, Firewal
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• стохастични – за този вид сис-
теми може да се посочи само множе-
ство от възможни състояния на пре-
хода и в някои случаи вероятността 
за преход във всяко едно състояние.

2. Описание на работното нато-
варване – представлява съвкупност 
от външни въздействия, оказващи 
влияние върху ефективността от 
използването на дадена система в 
рамките на провеждана операция. В 
случаите, когато трябва да се вземе 
под внимание въздействието на слу-
чайни фактори, това може да се ока-
же задача с висока степен на труд-
ност. Поради тази причина се въвеж-
да понятието „модел на работното 
натоварване“, който трябва да при-
тежава следните свойства:

• съвместимост с модела на сис-
темата – моделът на работното 
натоварване трябва да бъде форму-
лиран в същите категории на пре-
дметната област като модела на 
системата;

• представителност – определя 
способността за адекватно пред-
ставяне на работното натоварване 
в съответствие с целите на изслед-
ването;

• управляемост – възможност-
та за промяна на параметрите на 
модела на работното натоварване 
в диапазон, определен от целите на 
изследването;

• системна независимост – въз-
можността за пренос на модела на 
работното натоварване от една 
система на друга със съхраняване на 
неговата представителност. 

3. Декомпозиране на система-
та – извършва се в съответствие с 
избраното ниво за детайлизация на 
модела, който, от своя страна, се 
определя от три фактора:

• поставените цели;
• информационния обем;
• изискванията към точността и 

достоверността на изходните резул-
тати.

Повишаването на нивото на де-
тайлизация за описание на системата 
дава възможност да се получи по-то-
чен модел, но усложнява процеса на 
моделиране и увеличава времето за 

неговото провеждане. Например при 
моделиране на дискретна система 
колкото по-детайлно е нейното опи- 
сание, толкова се увеличава броят 
на различни състояния на система-
та, отчитани в модела. Това води до 
нарастване и усложняване на изчисле-
нията. В такива случаи се процедира 
по следния начин: включването на па-
раметри в модела се свежда само до 
тези, които осигуряват точно опре-
делени характеристики на системата 
във фиксиран времеви интервал. 

При симулационното моделиране 
оценката на нивото на детайлизация 
се извършва съобразно със следните 
критерии:

• Отношение на реалното време 
за функциониране на системата към 
времето за моделиране.

• Разрешаваща способност на мо-
дела – има се предвид разрешаваща 
способност съответно по време и 
информация. Разрешаващата способ-
ност по време може да се дефинира 
като най-малкия интервал на модел-
ното време между съседни събития. 
Разрешаваща способност по инфор-
мация представлява най-малката 
идентифицируема порция информа-
ция, представяна в модела.

• Брой на различните моделируеми 
състояния на системата – за компо-
нентите, които влияят силно върху 
точността на резултатите, сте-
пента на детайлиране може да бъде 
по-висока, което повишава устойчи-
востта на модела, но за сметка на 
времето за провеждане на експери-
мента.9

По своята същност симулацион-
ният модел е сложен математиче-
ски алгоритъм, който може да се 
дефинира като точно и еднозначно 
описана крайна последователност 
от действия над определени входни 
данни, която винаги води до резул-
тат, намиращ се във функционална 
зависимост от данните, постъпили 
на входа на системата. Ако така оп-
исаната последователност завърш-
ва не винаги, а само за определена 
област от стойности на входните 
данни, алгоритъмът се нарича „час-
тичен алгоритъм“ или „процедура“. 
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Алгоритмите се изразяват по три 
начина: словесен, блоксхема или език 
за програмиране. Характеризират се 
с определени свойства: 

• дискретност – всеки алгоритъм 
трябва да се състои от отделни, 
разграничени по време една от друга 
стъпки, всяка от които се извършва 
за крайно време;

• детерминираност – резултатът 
от действията върху данните и по-
сочването на следващата стъпка 
трябва да бъдат еднозначно опреде-
лени от действията, извършвани в 
текущия момент;

• масовост – процедурата трябва 
да дава резултат не за краен брой 
съчетания на входните данни, а за 
едно потенциално безкрайно множе-
ство от входни данни;

• резултантност – процедурата 
трябва винаги да дава резултат, ако 
входните данни принадлежат на до-
пустимото подмножество;

• крайност – процедурата тряб-
ва да завършва с резултат за краен 
брой стъпки.

Съществуват различни класифика-
ции на алгоритмите. Според последо-
вателността на действията, които 
се изпълняват, алгоритмите биват:

• линейни – характеризират се с 
последователен ред на изпълнение на 
действията, който винаги е един и 
същ независимо от набора данни, за 
които се прилага;

• разклонени – разклонението дава 
възможност да се избере една от две 
възможности за продължаване на из-
числителния процес;

• циклични – стъпка или група от 
стъпки се изпълняват многократно;

• рекурсивни – един обект е ре-
курсивен, ако частично се съдържа в 
себе си или е дефиниран чрез себе си;

• евристични – притежават след-
ните свойства: води до решение, ма-
кар и не оптимално; може да бъде 
реализиран по-просто в сравнение с 
алгоритъма на оптималното реше-
ние; използват се различни критерии 
и подходи при търсенето на решение;

• вероятностни – поредното ре-
шение се приема с някаква вероят-
ност между няколко възможности;

• паралелни – имат два основни 
блока: блок „разпаралелване“, чрез 
който се задават за изпълнение пара-
лелни блокове, и блок „обединяване“, 
който обединява резултатите след 
паралелното изпълнение, преди про-
цесът да се разпаралели отново.10

Въпреки че симулационното мо-
делиране не може да се осъществи 
без използване на мощни компю-
три, трябва да се обърне внимание 
на факта, че цялостният процес се 
управлява от човека, който създа-
ва моделите. При отворената (ин-
терактивната) симулация човекът 
може да влияе върху алгоритъма за 
симулация в реално време, което не 
може да бъде осъществено при за-
творената симулация. Интерактив-
ни компютърни симулации могат да 
бъдат създадени посредством езици 
за програмиране (Java, C++), специа-
лизирани езици за симулации, софту-
ерни продукти за компютърни ани-
мации (Flash) и т.н. Много интересен 
пример за интерактивна статисти-
ческа симулация в реално време е 
интерактивната карта на киберза-
плахите. На фигура 1 се вижда каква 
статистическа информация тя дава 
конкретно за България в избрания 
момент от време.11

Следващата фаза на симулацията 
на компютърен модел обикновено е 
визуализацията, която представлява 
своеобразно графично представяне 
на математическите формулировки. 
Почти всички софтуерни продукти 
за симулация предлагат възможнос-
ти за 2D и 3D визуализация. Все по-
вече се преминава към 3D визуали-
зации, които постепенно изместват 
2D компютърните графики освен в 
случаите, когато се изисква изобра-
жението да бъде двумерно по опреде-
лени причини.

3D визуализацията се реализира 
посредством 3D обекти, които са 
създадени чрез 3D моделиране. Визу-
ализацията е допирната точка меж-
ду двете различни по своята същ-
ност понятия „компютърно“ и „3D 
моделиране“, защото чрез нея мате-
матическите алгоритми намират 
графично изражение във виртуална 
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среда. В същността си компютър-
ната графика е съвкупност от ма-
тематически формули. Пример може 
да бъде даден с кривите на Безие, на 
чиято база е изградена 2D вектор-
ната графика. Векторните изобра-
жения представляват съвкупност 
от множество криви и прави линии, 
получени в резултат на сложни ма-
тематически изчисления. Всеки об-
раз се представя чрез координатна 
система, в която са разположени 
криви и прави линии, а те се опис-
ват с помощта на сложни системи 
уравнения. Кривите се построяват с 
двойка допирателни, прекарани към 
съответната линия в нейните възли. 
Отделните допирателни се предста-
вят като отсечки, единият край на 
които съвпада с възела на линията, 
която може да се огъва с помощта 
на мишката или писалката на табле-
та. Когато се комбинират няколко 
линии, може да се получи обект със 
сложна форма и да се запълни с цвят 
(Paint Bucket), преливка (Gradient) или 
текстура (Pattern).

Математическото описание на 
кривите на Безие става по следния 
начин.

Ако имаме множество от n+1 
точки, P = {p1, p2 ... pn}, дефинираме 
функцията:

                                       (1)

                                                         Сумата е в граници от i = 0 до n. 
Кривата на Безие за n + 1 точки се 
получава след заместване в горната 
формула на функцията P(t) с всяко t ∈ 
(0,1), т.е. в интервала от 0 до 1. 
Кривата започва от p0 и завършва 
в pn. Това се получава след замест-
ване във формулата на t с 0 и 1. В  
този случай кривата е непрекъсна-
та.12

При много от методите за 3D 
моделиране първоначално се създава 
чертеж в двумерна декартова ко-
ординатна система с помощта на 
криви, известни като NURBS (Non-
Uniform Rational B-Spline), които 
са производни на кривите на Безие. 
Един от методите за създаване на 
3D модел е чрез завъртане на NURBS 
крива по някоя от трите оси – X, 
Y, Z. Пример за този метод на мо-
делиране чрез завъртане по оста Y 
е показан на фигура 2, която пред-
ставя screenshots, направени по време 
на работния процес със софтуер за 
3D моделиране 3DVia Shape. На фигу-
рата се вижда как чрез различни де-
формации на кривите от схематич- 
ния 2D чертеж се изгражда 3D мо- 
дел.

Фиг. 1. Данни от интерактивната статистическа симулация 
на киберзаплахите в реално време за България 

 

 

    .1 ini
i tt
i
nptP 





 

    

 

И
ЗС

Л
Е
Д

ВА
Н

И
Я
, А

Н
А

Л
И

ЗИ
, П

РО
ГН

О
ЗИ



120120

Фиг. 2. Създаване на 3D модел в 3DVia 
Shape чрез използване на NURBS криви

Преминаването от 2D в 3D ре-
жим става с натискане на бутон. За 
онагледяване на казаното на фигура 3 
е представен един и същ произволно 
избран компютърен модел от библи-
отеката на софтуера за симулацион-
но моделиране NetLogo, визуализиран 
със средствата съответно на 2D 
и 3D компютърната графика. Кон-
кретният софтуерен продукт има и 
специално разработена 3D версия.

 

 

Симулационното моделиране на 
кибератаки по критична инфра-
структура е област, която позволя-
ва да се прилагат иновативни мето-
ди и решения. Съществуват различни 
софтуерни продукти за симулиране и 
визуализиране на процеси (техноло-

Фиг. 3. Компютърен модел, визуализиран съответно като 2D и 3D модел

гични, индустриални, физични, мате-
матични, биологични, химични и др.), 
но не всички са тясно специализира-
ни за симулиране на кибератаки по 
критична инфраструктура например. 
Тясно специализираните продукти за 
симулационно моделиране на опреде-
лени процеси и явления се използват 
на едно следващо ниво от професио-
налисти в конкретното направление.

Много полезни са и редица open 
source програми, които разполагат 
с вградени библиотеки, съдържащи 
базови примерни модели от различни 
области. Те също предоставят бога-
ти възможности за създаване на про-
грамен код, когато това се изисква. 
Предимството им е, че са подходя-
щи и за начинаещи в областта на 
компютърното моделиране по пътя 
им към задълбочено и професионално 
овладяване на материята. Такъв соф- 
туерен продукт е NetLogo, който 
предстои да бъде разгледан в разра-
ботката с оглед на приложимостта 
му за моделиране на кибератаки. Той 

предоставя възможност както за 2D, 
така и за 3D визуализации, не изисква 
лиценз за инсталиране на персонален 
компютър. Достъпен е и онлайн на 
сайта на компанията.

Създателят на средата за моде-
лиране NetLogo е Ури Виленски от 
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Северозападния университет, Еванс-
тън, Илинойс (Northwestern University, 
Evanston, Ilinois). Софтуерът е под-
ходящ и за обучение, и за научни из-
следвания, тъй като позволява си-
мулиране на природни и обществени 
явления. Моделиращите могат да 
дадат инструкции на стотици или 
хиляди независими „агенти“ (agents), 
работещи едновременно. По този 
начин може да бъде изследван широк 
спектър от взаимовръзки на микро- 
и макрониво. 

Потребителите могат да им-
портират множество симулационни 
модели от вградената библиотека 
на програмата и да ги „разиграват“, 
изследвайки поведението им при раз-
лични условия. Освен това NetLogo е 
среда със средно ниво на сложност, 
която дава възможност на студенти 
и изследователи от различни научни 
области да създават свои собствени 
модели за целите на проучванията си.

В исторически план NetLogo е 
следващото поколение на серията 
от многоагентни езици за модели-
ране. Продуктът е самостоятелно 
приложение, написано на Java, вер-
сия 1.4. NetLogo поддържа агенти и 

Фиг. 4. Потребителски интерфейс на NetLogo с 3D модел на мрежа

едновременност. Мобилните агенти 
се наричат turtles, движат се през 
решетка от patches, които също 
представляват програмируеми аген-
ти. Всички агенти могат да взаимо-
действат един с друг и да изпълняват 
множество задачи едновременно. С 
NetLogo могат да бъдат изпълнени, 
изследвани и модифицирани повече 
от 140 симулации. С него е напълно 
възможно да бъде създадено огромно 
разнообразие от симулации. Turtles 
могат да приемат различни форми 

– молекули, персонажи, транспорт-
ни средства, планети, роботи и др., 
докато patches се трансформират в 
дървета, терени, стени, различни ви-
дове клетки и др. Освен това аген-
тите могат да бъдат използвани за 
визуализиране и изучаване на мате-
матически абстракции или дори за 
създаване на дигитално изкуство.

NetLogo има лесен и удобен по-
требителски интерфейс (фиг. 4). 
Това всъщност е най-новата версия 
на програмата, включваща 3D ком-
пютърна графика. В графичния про-
зорец се вижда 3D модел на мрежа 
(Network Example 3D). Плъзгачите 
вляво дават възможност за промяна 
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на броя на възлите и връзките между 
тях.

При последната версия на програ-
мата 5.2.1 програмният код се на-
мира в Info, докато при по-старите 
версии това е Procedures. Въпреки че 
е базиран на програмен език, NetLogo 
е подходящ не само за професионални 
програмисти.13

В разработката е изследван прак-
тическият опит на Карлос Педро 
Гонзалес, създал работещ симулацио-
нен модел на кибератака срещу Све-
товното правителство14 на базата 
на отчетни данни от документа 
Global Risks 2012, 7th Edition15, използ-
вайки NetLogo. Моделът е предста-
вен като пример, тъй като е свър-
зан с темата и може да служи като 
базов за по-нататъшно надграждане, 
ако бъде задълбочено изследването 
на тенденциите в изменението на 
рисковете за различни периоди. Ин-
формацията, съдържаща се в доку-

Фиг. 5. Карта на глобалните рискове за 2012 г.

ментите под формата на схеми и 
карти, може да бъде използвана, за 
да се моделират въздействията на 
заплахите по години и да се направи 
сравнителен анализ. Авторът на раз-
работката е представил аналогичен 
модел, за който са взети данни от 
годишния отчет Global Risks 2015, 
10th Edition.16

Фигура 5 представя картата на 
глобалните рискове за 2012 г. Моде-
лът, който Гонзалес създава конкрет-
но за симулиране на кибератака въз 
основа на картата, е от типа „мре-
жов“ и е показан на Фигура 6.

Мрежовият модел е гъвкав начин 
за представяне на обекти и взаимо-
връзките между тях. Предложен е 
от Чарлс Бакман, който получава 
наградата на Тюринг за постиже-
нието си през 1973 г. Мрежовото 
моделиране надгражда йерархичното 
моделиране, защото променя дърво-
видната структура в графова (ори-
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Фиг. 6. Симулационен модел на кибератака срещу  
Световното правителство по отчетни данни за 2012 г.

ентиран граф), позволявайки всеки 
запис да има множество „родители“ 
вместо един. В резултат достъпът 
до данните се осъществява по-бързо 
и ефективно.17

На фигури 7 и 8 са представени 
съответно карта на глобалните ри-
скове за 2015 г. и изготвеният от ав-
тора на разработката аналогичен си-
мулационен модел на базата на тези 
данни. Авторът е избрал да предста-
ви моделите на английски език в раз-
работката с оглед на това, че ориги-
налните отчетни документи и схеми 
са на английски език.

Програмният код се свежда до из-
пълнение на точни и ясни команди, 
които не са трудно разбираеми, кое-
то е допълнително предимство на 
софтуерния продукт.

За да се демонстрира как функ-
ционира моделът, се натискат по-
следователно двата бутона: Setup – 
за настройка, и Draw network – за да 
се конфигурира мрежата, която е 
аморфна (безформена), каквато е и 
интернет мрежата. Получават се 
детайлни статистически данни:

• Най-кратките пътища от всяка 
рискова ситуация до националното 
управление (Световното правител-
ство в базовия модел) – рисковите 
ситуации са изобразени като възли, 
а връзките между тях са пътищата 
(фиг. 9.1).

• Степенното разпределение на 
входните и изходните степени – при 
изследване на графики и мрежи сте-
пента на възел в мрежата е броят 
на връзките му с други възли, т.е. 
в конкретния случай всеки възел в 
мрежата има две степени (входна и 
изходна). Степенното разпределение 
е вероятностното разпределение на 
тези степени в обхвата на цялата 
мрежа (фиг. 9.2 и 9.3). 

Степенното разпределение P(k) 
на мрежа e вероятностно разпреде-
ление и се дефинира като отношение 
на броя на възлите в мрежата със 
степен k (nk) към броя на възлите в 
цялата мрежа (n):

                                                                        
(2)

Пример може да бъде даден с най-
простия мрежов модел – схемата 
на Бернули, в който всеки възел n е 
свързан или не с независима вероят-
ност p или 1- p, има биноминално раз-
пределение на степени k:18

                                                (3)

където P(k) e степенното разпреде-
ление.

Направеното проучване има за цел 
да покаже как може да бъде създа-
ден симулационен модел, представящ 

  .
n
nkP k  
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Фиг. 7. Карта на глобалните рискове за 2015 г.

Фиг. 8. Симулационен модел на кибератака срещу националното управление 
по отчетни данни за 2015 г.
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взаимодействието и взаимовръзките 
между различните ситуации в една 
мрежа. В заключение може да се под-
чертае, че на този етап моделът по-
сочва типа на въздействията, които 
една кибератака би могла да окаже 
върху дадена структура, а на следва-
що ниво може да бъде използван за 
подробен сравнителен анализ на рис-
ковете или сценариите. 

Симулационното моделиране дава 
възможност да се изследва самата 
атака и нанесените щети в зависи-
мост от нейния характер и продъл-
жителността й. Например моделът 
на единична масирана атака предста-
вя графично степента на увреждане 
(severity of damage) – по оста y, като 
функция на времето (time) – по оста 
x. Ако се разглежда и показател мес-
тоположение (location), моделът на 
атаката изглежда по различен начин, 
тъй като критична инфраструктура 
е подложена на поредица от атаки, 
които са разпределени в продължите-
лен период и насочени към различни 
части от взаимосвързаната нацио-
нална система.19

Отбранителните информационни 
операции предполагат интегриране и 
координиране на политиката и проце-
дурите, персонала и технологията за 
защита на информацията и информа-
ционните системи. Киберпростран-
ството е информационният инфра-
структурен слой, който включва аб-
страктната информационна струк- 
тура, съдържаща процеси, управле-
ния и запаси от информация.20 Ако 
въпреки мерките за превенция бъде 
реализирана атака, трябва да се ус-

тановят причините за допускането 
ù и да се направят необходимите мо- 
дификации, за да се избегне евенту-
ално повторение. Най-ефективно би 
било да се извършат значителни из-
менения в системната архитектура 
и оперативните процедури.

По отношение на оценката на ри-
ска използваните методологии са ба-
зирани на подход step-by-step (стъпка 
по стъпка), при който броят на стъп-
ките може да варира или да се оп- 
ределя от специфични потребности. 
Методологиите могат да се използ-
ват за дизайн, програмиране и въвеж-
дане в експлоатация, както и функцио-
налността и поддръжката на инфор-
мационните системи. Пример може 
да бъде даден с методологичния под-
ход EBIOS (l‘Expression des Besoins et 
Identification des Objectifs de Sécurité), 
който спада към групата на методоло-
гичните ръководства на Service Central 
de la Sécurité des Systèmes d‘Information. 
(SCSSI). Конкретно тази методология 
се използва на етапа на информацион-
но-системното планиране. Основната 
цел е да се позволи на дадена организа-
ция и по-специално на административ-
на да определи необходимите мерки за 
сигурност.21

В обобщение може да се заклю-
чи, че при изграждане на защита 
от кибератаки се акцентира върху 
аспектите, свързани с политиките 
за сигурност и методологиите. При-
лагането на съвременни методи за 
анализ, включващи създаването на 
модели, е ключът към решаване на 
сложните въпроси на киберсигур-
ността.

                   1                                              2                                         3

Фиг. 9. Графики, показващи най-кратките пътища от всяка рискова ситуация 
до националното управление и степенно разпределение на входните  

и изходните степени
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ПОУКИ ОТ УЧАСТИЕТО  

НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ  
В ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ  

НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
МИР И СИГУРНОСТ

Петър Димитров

Peter Dimitrov. ARMED FORCES’ LESSONS LEARNED FROM  
OPERATIONS IN SUPPORT OF INTERNATIONAL PEACE  

AND SECURITY 

Abstract: This article presents the results of a profound research in the Bulgarian 
Armed Forces that probed opinion of military personnel who participated in peace support 
operations within the last two decades. The goal of this research was to accumulate 
experience of military who took part in peace support operations, and to produce 
some lessons in order to improve further participation in such operations. The research 
team chose to do the survey by taking interviews with military who took part in peace 
support operations. Total of 273 military personnel were interviewed. Follow on the 
team concentrated on proceeding information through specialized software. There were 
two types of analyses - quantitative and qualitative. The results of both methods were 
scrutinized and compared, though the priority was given to the qualitative method. The 
team wrapped up the survey results in a report which was distributed among military 
institutions and the units of the armed forces. General conclusions of the report were 
that the Bulgarian Armed Forces had made significant progress in preparation and 
participation in peace support operations. Military personnel who participated gained 
vast experience in performance of different duties and responsibilities in Theater. They 
performed various tasks with merit and pride and withstood to difficulties of different 
character. During the interviews they shared willfully and openly their experience and 
opinion as how to improve future preparation and performance of our units for these types 
of operations. Survey results came out to be more strategically and operationally geared 
rather than tactically orientated. The research has been highly hailed and supported by 
the Ministry of Defence, operational HQ and units.

It turned out that although positive results were predominant there is still a lot of ground 
for improvement in almost all researched areas. So that the research team produced a 
list of recommendations to improve national legislation concerning participation in peace 
support operations, optimization and enhancement of personnel selection and career 
development, raising level of ambition in operations, improving national logistics and 
administration, and arming and equipping the units with advanced technological items 
concurrent to requirement of contemporary operational environment.

Key words: operations, training, logistic, ROE, IDE, guns, bombs, ambush, KIA, 
WIA, offence, defense, mission, arms, equipment, weapons, trucks, theater, relationships 
with local actors, operational experience, motivation, satisfaction, after action review, 
proposition, recommendation, conclusion.
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В периода от октомври 2014 г. 
до юли 2015 г. Институтът за перс-
пективни изследвания за отбраната 
на Военна академия „Г. С. Раков-
ски“ проведе изследване и финализи-
ра научноприложен проект на тема 
„Опитът от участие в операции за 
поддържане на международния мир 
и сигурност“. Проектът е част 
от по-широкомащабен междунаро-
ден проект, в който участват 11 
страни от Европа, Северна и Южна 
Америка, Азия и Африка и се коорди-
нира от Европейската група за из-
следване на армиите и обществото 
(ERGOMAS).

Целта на проекта е да се обобщи 
натрупаният опит от участието на 
контингенти от въоръжените сили 
на Република България в операции за 
поддържане на международния мир и 
сигурност и да се формулират поу-
ки за подобряване на подбора, подго-
товката и представянето на българ-
ските военнослужещи при участие в 
многонационални операции.

Изследването с военнослужещите 
е проведено в гарнизоните София, 
Пловдив, Стара Загора и Карлово по 
методика, базирана на структурира-
ното интервю като техника за ка-
чествени проучвания. Интервютата 
с военнослужещите имат различна 
продължителност, обхват и дълбочи-
на, съобразени със знанията, компе-

тенциите и опита на интервюирани-
те. Анализирането на резултатите 
от проведените интервюта е извър-
шено чрез качествени и количествени 
методи за обработка. Посредством 
синтез и обобщаване на данните са 
формулирани изводите и предложени-
ята за оптимизиране участието на 
контингенти от въоръжените сили 
в операции за поддържане на между-
народния мир и сигурност.

Изследователският екип извърши 
огромна по обем работа на терен 
(около 350 човекочаса), последвана 
от аналитични дейности в продъл-
жение на два работни месеца. В про-
цеса на изследването екипът получи 
пълно съдействие от директорите 
на дирекции в Министерството на 
отбраната и командирите на военни 
формирования по места на изследва-
не.

Общият брой изследвани лица е 
237. От тях 226 (95%) са мъже и 11 
(5%) – жени. 82% от интервюира-
ните са семейни, а 18% – несемейни. 
Респондентите имат общо 489 учас-
тия в различни мисии за поддържане 
на международния мир и сигурност. 
Разпределението им по видове въ-
оръжени сили е следното: сухопътни 
войски – 89%, военновъздушни сили – 
9%, военноморски сили – 2%. От тях 
203 са офицери, 21 – сержанти и 13 – 
войници (фиг. 1).
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В изследването са анализирани 
участията на български континген-
ти в мисии след периода на Студе-
ната война – от 1992 г. до 2014 г. 
(фиг. 2).

Анализът на отговорите на ин-
тервюираните за качеството на 
подготовката на контингентите за 
участие в операции за поддържане 
на международния мир и сигурност 
(ОПММС) показва нейната значи-
телна еволюция през последните де-
сет години, което особено добре е 
изразено при поемането на задачите 
и организирането на подготовката 
на пехотните батальони за мисията 
в Ирак и на формированията за ми-
сията в Афганистан. Подготовката 
системно се актуализира, усъвършен-
ства и привежда в съответствие със 
специфичните изисквания на реални-
те задачи и условията за тяхното 
изпълнение. Интервюираните споде-
лят, че след 2004 г. започва въвежда-
нето на нови форми и методи за под-
готовка на формированията, като 
провеждане на занятията в обста-
новка, близка до реалната, с учебна 
база, сходна с тази в районите на ми-
сиите, и използване на имитация на 
противостоящи сили; включват се 
инструктори, участвали в предходни 
мисии; въвеждат се иновативни фор-
ми на обучение за щабовете с използ-
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ване на компютърни системи за си-
мулации; осигурена е възможност на 
командирите за творчество и иници-
атива при организацията на учебния 
процес; за нови и непознати мисии 
в учебните центрове се привличат 
мобилни екипи за подготовка от съ-
юзниците. Голям принос за подобря-
ване сглобеността на формирования-
та има съвместната подготовка на 
определените за участие формирова-
ния в съвместните учебни центрове 
на НАТО – Хохенфелс, Графенвьор в 
Германия, полигони в Холандия, Пол-
ша, Румъния и други страни.

Изследването дава основание да 
се констатира, че осигуряването на 
подготовката се характеризира със 
съществен ръст. Интервюираните 
споделят мнения, че по-слабото оси-
гуряване на подготовката е систе-
мен проблем за всички начални мисии 
или за мисии, при които се изменят 
условията на участие. Като слабо-
сти се посочват недостатъчна тех-
ника за провеждане на кормуване и на 
тактико-специална подготовка; до-
пускане на условности и подмяна на 
необходимата по щата техника със 
заместител; дефицит на специални и 
халосни боеприпаси за провеждане на 
занятията; учебните полета и тре-
нировъчните площадки не съответ-
стват на реалните условия в мисия-
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та и създават неадекватна нагласа у 
военнослужещите.

Военнослужещите, които са имали 
възможност да преминат електронно 
обучение (online training), посочват, че 
то е изиграло важна роля за разши-
ряване на знанията им за страната 
домакин, физикогеографските условия, 
културата, нравите и обичаите на 
населението. Тази подготовка се оце-
нява като много полезна и информа-
тивна. В системата на електронно-
то обучение много офицери, заемали 
щабни длъжности, споделят, че са 
ползвали информация от мрежата, за 
да се запознаят с конкретни данни за 
работа им.

Изследвано е и въвеждащото обу-
чение в района на мисията. В 47% от 
изследваните случаи интервюирани-
те споделят, че са преминали въвеж-
дащо обучение в района на мисията. 
Въвеждащата подготовка системно 
отсъства в първите мисии, когато 
контингентите получават задачи със 
съответните зони за отговорност с 
пристигането си в театъра на опе-
рациите. В резултат от анализа на 
опита от предходните мисии и опита 
на съюзниците и партньорите се въ-
вежда екстензивният принцип на ро-
тация на контингентите, който оси-
гурява достатъчно време военнослу-
же от пристигащия контингент да 
се запознаят с конкретните си задъл-
жения от сдаващите военнослужещи 
чрез съвместно носене на службата и 
плавен преход на поемане на задълже-
нията от новия контингент. Това се 
оценява много високо и изследваните 
лица посочват, че тази форма на под-
готовка е много ефективна и допри-
нася за спокойното и уверено поемане 
на мисията от новия контингент. 
Въвеждаща подготовка е премината 
и от голям брой офицери, назначени 
на длъжности в многонационалните 
съвместни щабове на операциите 
(MNF-I, ISAF-HQ, RCC). Подготовка-
та преминава самостоятелно, с по-
мощта на колегите. Преобладаващи-
ят брой интервюирани споделят, че 
без нея те не биха били в състояние 
да изпълняват конкретните си функ-
ционални задължения.

Отзивите на военнослужещите 
за специализираната подготовка са 
положителни и те смятат, че тя 
е повлияла положително за повиша-
ване на знанията и уменията им за 
изпълнение на специфичните функ-
ционални задължения. Мнозинството 
интервюирани (78%) отговарят ут-
върдително за предоставената им по 
време на подготовката информация 
за страната домакин, държавността 
и управлението, спецификата на на-
ционалната култура. Те преценяват, 
че са получили необходимата подго-
товка за междукултурна комуника-
ция. Като положителен елемент в 
подготовката и комплектуването за 
мисиите се посочва предоставянето 
на достатъчно добре разработени 
широкоинформативни наръчници за 
театъра на операциите (Афганистан, 
Босна, Ирак и други). Около една тре-
та от изследваните лица заявяват, 
че специализираната подготовка за 
конкретно заеманата длъжност не 
съответства на реалните условия в 
мисията. Това са предимно офицери, 
заемали щабни длъжности в многона-
ционалната коалиция, щаба на ISAF 
или други специфични длъжности.

Отговорите на изследваните лица 
за езиковата подготовка водят до 
извода, че първоначално в района на 
мисията те срещат затруднения в 
комуникацията си с другите нации и 
местното население. Впоследствие 
преодоляват психологическата барие-
ра, добиват самочувствие и комуни-
кират по-успешно с другите нации. 
Изследването установява, че езикова-
та подготовка на сержантския и вой-
нишкия състав не е на необходимото 
ниво.

Според резултатите, показани на 
фигура 3, може да се обобщи, че в 
преобладаващата част от изледва-
ните случаи (360, 72%) военнослуже-
щите дават положителна оценка на 
подготовката. Те смятат, че е необ-
ходимо да се подобри осигуряването 
на подговката. По-голямата част 
от висшите и старшите офицери 
са на мнение, че качеството на под-
готовката е функция на лидерските 
качества на командирите.
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Фиг. 3

В изследването подробно се ана-
лизира логистичното осигуряване на 
контингентите. Резултатите от 
проведените интервюта показват, 
че логистиката се явява основен 
фактор за успешното изпълнение на 
задачите. Поставените въпроси са 
свързани с облеклото и индивидуална-
та екипировка на военнослужещите; 
въоръжението и техниката на кон-
тингентите; настаняването, хране-
нето, комунално-битовото обслуж-
ване и медицинското осигуряване.

Като отделни въпроси за изследва-
не се приемат качеството и ергоно-
мичността на облеклото, индивиду-
алното снаряжение: каска от кевлар, 
раница, бронежилетка, тактически 
очила, тактическо елече, ръкавици и 

друго оборудване. Най-голяма е гру-
пата на интервюираните (фиг. 4), 
които оценяват осигуряването с ин-
дивидуална екипировка като качест-
вено и пълно. Една трета изразяват 
мнение, че в осигуряването с индиви-
дуално оборудване е имало пропуски. 
Всеки пети интервюиран смята, че 
индивидуалната екипировка на воен-
нослужещите за мисии е некачестве-
на. Анализът налага извода, че като 
проблем номер едно се очертава ка-
чеството на облеклото и обувките.

Голям брой военнослужещи оце-
няват положителното развитие на 
осигуряването, като споделят, че с 
интензифицирането на участието 
на Българската армия в мисии зад 
граница и натрупването на опит от 
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командирите и щабовете, отговорни 
за формирането, комплектуването и 
подготовката на контингентите, се 
реагира адекватно на потребности-
те. Всеки следващ контингент зами-
нава по-добре комплектуван. Изслед-
вани лица споделят, че в много слу-
чаи част от негативните оценки се 
преекспонират и не съответстват 
на реалностите и възможностите 
във въоръжените сили. Според тях 
личният състав от контингентите 
е получавал всичко, с което се е раз-
полагало в момента.

Особено внимание се отделя на 
анализа на осигуряването на контин-
гентите с въоръжение и техника и 
тяхната пригодност за изпълнението 
на задачите в мисиите. По-голямата 
част от интервюираните дават по-
ложително мнение за въоръжението 
и техниката при изпълнението на 
задачите в мисиите. Мнозинството 
военнослужещи преценяват, че на-
личното щатно въоръжение (инди-
видуално и колективно) притежава 
добри тактико-технически характе-
ристики и отговаря на изискванията 
на съвременните операции. В съща-
та посока са изразените оценки за 
бойната и автомобилната техника. 
Военнослужещите споделят, че в по-
вечето случаи техниката съответ-
ства на изискванията за изпълнение 
на поставените задачи. В мисиите 
в Афганистан част от задачите 
са изпълнявани с техника на коали-
ционните партньори, която според 
интервюираните също отговаря на 
поставените задачи.

В 28% от случаите военнослуже-
щите смятат, че въоръжението и 
техниката съответстват до опре-
делена степен на изпълнението на 
задачите в мисиите. Според тях за-
дачите могат да бъдат изпълнявани 
с наличните въоръжение и техника, 
но с редица условности. В този слу-
чай оценките на въоръжението са 
по-скоро положителни. Оценките за 
техниката са смесени. Една част 
от интервюираните са на мнение, 
че тя, макар и с определени усло-
вности, съответства на задачите 
в мисиите. Много интервюирани 

споделят, че в първите мисии (Кам-
боджа, Босна, Косово, Ирак – 1, 2) 
изпълняваме задачите с щатната 
техника (УАЗ-469, ЗИЛ-131, БРДМ, 
ГАЗ-66, БТР-60ПБ, БМ-23), но това 
са обективните реалности и макар 
и с условности, техниката е изпъл-
нявала предназначението си. Около 
6% преценяват, че въоръжението и 
техниката не съответстват на из-
пълнението на задачите в мисиите. 
Някои военнослужещи подчертават, 
че посочените по-горе образци са без-
надеждно остарели и трудно осигу-
ряват изпълнението на поставените 
задачи. В Ирак и Афганистан всички 
автомобили и друга бойна техника на 
коалицията са били с дизелови двига-
тели, а нашите – с бензинови. Зареж-
дането им с гориво е било голямо пре-
дизвикателство. Автомобилите не 
са предоставяли балистична защита 
на личния състав.

Анализът на изследваните резул-
тати за настаняването, храненето 
и комуналното обслужване показ-
ва, че това е една от областите с 
много висока степен на одобрение. 
В 92% от случаите интервюирани-
те дават висока оценка на този вид 
осигуряване. По принцип в мисиите 
в Ирак и Афганистан то се осигу-
рява централизирано, в рамките на 
коалицията или според клаузите на 
двустранно споразумение с водеща-
та страна в базата за настаняване. 
Настаняването, храненето и кому-
налното обслужване традиционно се 
осигуряват от цивилни контракто-
ри, наети от водещия коалиционен 
партньор. Типични отговори в тази 
област са: Настаняването, хранене-
то и комунално-битовото обслужване 
бяха отлични. Всичко беше отлично, 
нямаше липси и недостиг. Много до-
бри условия, климатизирани помеще-
ния, ползване на интернет. В около 
5% от случаите интервюираните из-
разяват мнение, че в организацията 
на настаняването, храненето и ко-
муналното обслужване съществуват 
пропуски, в около 3% откровено спо-
делят, че условията са били незадо-
волителни. Допълнителният анализ 
дава възможност да се прецизират 
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мисиите, в които военнослужещите 
определят логистичното осигуряване 
като недостатъчно добре организи-
рано. Пропуските се свързват най-
вече с началните мисии в Афганис-
тан (ISAF – 1, 2, 3, 4), Ирак (SFIR – 
1, 2) и най-вече мисията в Камбоджа. 
Медицинското осигуряване на кон-
тингентите се одобрява широко от 
интервюираните лица.

Военнослужещите дават и пред-
ложения за усъвършенстване на ло-
гистиката, като подобряване ка-
чеството на облеклото и обувките 
и унифицирането им с цел използване 
както на територията на страна-
та, така и извън нея; осигуряване на 
подходяща индивидуална екипировка; 
усъвършенстване на индивидуалното 
оръжие с възможност за поставя-
не на модерни оптически мерници и 
прибори за нощно виждане и др.

Осигуряването на необходимите 
въоръжение и техника за мисиите се 
очертава като един от невралгични-
те пунктове според данните от из-
следването. Като се имат предвид 
ангажиментите на страната за из-
пълнението на Целите за способно-
стите на Въоръжените сили и Пла-
на за готовност на НАТО, очевидно 
ще се наложат сериозни промени в 
тази област, което ще се отрази 
върху цялостния облик на нашите 
контингенти. Споделените мнения 
от интервюираните и анализът во-
дят до заключението, че в бъдещите 
участия на български формирования в 
операции за поддържане на междуна-
родния мир и сигурност е необходимо 
радикално подобряване на планиране-
то и осигуряването на логистиката 
в мисиите.

Основно е изследван въпросът за 
взаимоотношенията в мисиите как-
то в щабовете на многонационални-
те сили, където участват български 
военнослужещи, така и в рамките на 
националните контингенти. Търси се 
връзката между взаимоотношения-
та и ефективността на командва-
нето и управлението. Изследвани са 
няколко основни въпроса: йерархията 
в коалициите и степента на авто-
номия за вземане на самостоятелни 

решения; характерът на командните 
взаимоотношения в рамките на ко-
алициите; командните взаимоотно-
шения в българските контингенти, 
както и характерът на всекидневни-
те лични взаимоотношения с коали-
ционните партньори и с местното 
население.

Изследвана е йерархията в коали-
циите и възможността на български-
те командири да вземат самостоя-
телни решения, да ги отстояват и 
реализират при изпълнение на задачи-
те от контингентите. Независимо 
от ограниченията мнозинството от 
командирите смятат, че са имали 
необходимата свобода на действие за 
управление на поверените им форми-
рования. Някои от тях преценяват, 
че по време на мисиите са имали по-
голяма свобода на действие, отколко-
то във всекидневния войскови живот 
в България. Имах огромна степен на 
автономност, по-голяма, отколкото 
в България. Най-голямата група офи-
цери (37% от случаите) споделят, че 
са имали ограничена степен на ав-
тономност за вземане на самосто-
ятелни решения. Причините за това 
се свързват най-вече с длъжността, 
която са заемали в контингентите 
и в многонационалните щабове. Една 
трета от интервюираните, предим-
но офицерите на щабни длъжности 
и по-голямата част от сержант-
ския и войнишкия състав, посочват, 
че са работили в звена, в които не 
са имали възможност за вземане на 
самостоятелни решения, т.е. те са 
заемали изпълнителски длъжности. 
В най-голяма степен това се отнася 
за офицерите, заемали щабни длъж-
ности в многонационалните щабове 
(MNF-I, MNC-I, ISAF HQ и др.). Офи-
церите, заемали такива позиции, спо-
делят, че в повечето случаи са били 
изпълнители, техните предложения 
са се приемали резервирано и често 
без последствия. 

Мнозинството от интервюира-
ните (почти 80%) оценяват взаимо-
отношенията в рамките на коалици-
ите като почтени, добронамерени и 
колегиални (фиг. 5). Коалиционните 
партньори се отнасят с разбиране, 
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симпатия и готовност за помощ. В 
повечето случаи те са отзивчиви и 
коректни. Значителен процент от 
военнослужещите отбелязват, че в 
мисиите има първоначален етап на 
изучаване, след което с тях се от-
насят така, както са ги преценили. 
Първоначално има етап на изучаване, 
но ако спечелиш доверието – коали-
ционните партньори са кооперативни, 
добронамерени и отзивчиви.

ния пропорционално на нашето учас-
тие.

Малък процент военнослужещи 
оценяват, че е имало напрежение 
между българските контингенти и 
коалиционните партньори. Проявя-
ван е двоен стандарт, в резултат на 
което българските формирования по-
лучават най-тежките и най-опасни-
те задачи. Често са възниквали раз-
личия в разбиранията за оперативно 
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Друга група военнослужещи (5,5%) 
са на мнение, че командните взаимо-
отношения в рамките на коалицията 
са официални и се спазва необходима-
та субординация. Много малка част 
(приблизително 3%) смятат, че в 
коалиционните взаимоотношения съ-
ществува елемент на доминиране на 
партньорите от водещите страни 
над останалите. По тази причина 
в проведените разговори генерали и 
старши офицери предлагат Републи-
ка България да има по-високо ниво 
на амбиции и да бъде представлявана 
в съответните щабове от военен 
представител, който да има влияние 
при вземане на коалиционните реше-

командване и оперативен контрол, 
както и по отношение на възмож-
ностите на българския контингент 
и неговите национални ограничения. 

Близо три четвърти от интер-
вюираните (над 74%) изразяват мне-
ние, че взаимоотношенията в бъл-
гарските контингенти по време на 
мисиите са почтени, принципни и ус-
тавни. Често военнослужещите оце-
няват взаимоотношенията по време 
на мисии като по-добри от тези в 
България. Според тях трудностите 
и опасностите сплотяват хората и 
създават у тях чувство за отговор-
ност, лоялност и взаимопомощ. Тези 
характеристики се проявяват в еки-
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пите и формированията и консолиди-
рат колективите. На мисия хората 
са много по-дисциплинирани и изпълня-
ват много по-точно, ясно и бързо.

Според преобладаващата част от 
интервюираните ролята на коман-
дира оказва решаващо влияние върху 
състоянието на командните взаи-
моотношения в контингентите и 
формированията и успешното изпъл-
нение на задачите. Командирът вли-
яе на формированието през цялото 
време на мисията и най-вече в труд-
ните моменти, когато е необходимо 
да се вземе бързо и вярно решение. 
Грижата за хората и личният при-
мер печелят доверието на подчине-
ните. Доверието в командира е много 
важно. Командирът трябва да прила-
га принципите за лидерство. Трябва 
да бъде близък с военнослужещите. Ко-
гато не мисли за подчинените си, той 
губи тяхното доверие.

Близо една пета от изследваните 
лица споделят, че взаимоотношени-
ята в контингента са били добри, 
но не се е спазвала субординацията 
между националния командир и лич-
ния състав на формированието. Дру-
га малка група военнослужещи (около 
5%) посочват, че взаимоотношени-
ята са били обтегнати и в много 
случаи националните командири са 
изземвали функции на командирите 
на формирования. Малка група воен-
нослужещи смятат, че е възниквало 
напрежение по отношение на разпре-
делението на задачите вътре във 
формированията.

Изследвани са и взаимоотноше-
нията с другите участници в миси-
ите. На първо място са анализирани 
взаимоотношенията с коалиционни-
те партньори. Над две трети от 
интервюираните (78%) определят 
отношенията си с коалиционните 
партньори като добронамерени, поч-
тени, професионални и дори приятел-
ски. Друга група военнослужещи (око-
ло 7%) характеризират отношения-
та с коалиционните партньори като 
коректни и учтиви. Според тях при 
взаимодействието с коалиционните 
партньори отношенията са по-скоро 
официални и учтиви при спазване на 

необходимата субординация и взаим-
ното уважение, без да се търси по-
голяма близост. Заслужава внимание 
и мнението, изразено от близо 9% 
от военнослужещите, които споде-
лят, че по един или друг начин са по-
чувствали в отношението на някои 
коалиционни партньори елементи на 
двоен стандарт. Наред с преоблада-
ващите положителни отговори за 
взаимоотношенията с коалиционни-
те партньори анализът на данните 
показва, че има и някои отрицателни 
оценки. Много малка група военно-
служещи (около 4%) споделят, че в 
определени моменти взаимоотноше-
нията с коалиционните партньори 
са били обтегнати. Това се свързва 
най-вече с възприемане на опити за 
доминиране, високомерие, пренебре-
жително отношение и други.

За наличие на работни отношения 
със структури на местната власт 
и силите за сигурност в района на 
мисията съобщават около 42% от 
изследваните военнослужещи. Преоб-
ладаващата част от тях определят 
тези взаимоотношения като много 
добри, колегиални и кооперативни. Те 
са работили с разбиране, желание за 
сътрудничество и при добро взаимо-
действие. По-голямата част (64%) 
от изследваните лица посочват, че са 
имали работни отношения с местни-
те въоръжени сили в района на ми-
сията. Повечето от тях определят 
тези взаимоотношения като колеги-
ални, много добри, честни, почтени 
и професионални. Представителите 
на местните въоръжени сили са про-
явявали кооперативност и разбиране. 
По принцип те са били много добре 
настроени към българските екипи, 
защото предходните екипи са създа-
ли добра основа. Интервюираните 
посочват, че много от иракските и 
афганистанските военнослужещи са 
имали информация за България и са 
проявявали добро отношение. Ми-
нимален брой (под 2%) от военно-
служещите споделят, че в определен 
момент отношенията с местните 
въоръжени сили са били обтегнати. 
Повече от половината (около 60%) 
от изследваните лица определят от-
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ношенията си с местното население 
в района на мисията като много до-
бри и нормални. Отношението на аф-
ганистанците към българите е било 
много добро за разлика от това към 
някои други нации, за което допри-
нася и фактът, че има местни хора, 
които са завършили образованието 
си в България. Те са останали с много 
добри впечатления от страната ни и 
затова са настроени много доброна-
мерено към българите. Често в Аф-
ганистан, когато местните виждат 
българското знаме на автомобилите, 
вдигат ръка за поздрав. Коректност-
та, откритостта в отношенията и 
честността се посочват като ва-
жни фактори за успеха на мисията.

Военнослужещите дават предло-
жения за предявяване на по-високо 
ниво на амбиция при участието в 
операции за поддържане на междуна-
родния мир и сигурност. Според го-
ляма част от тях е необходимо да 
се назначават на ключови позиции в 
коалициите български генерали и офи-
цери, които им гарантират участие 
в процесите на вземане на решение 
и отстояване на българските нацио-
нални интереси. Това ще увеличи рес-
пекта към българските контингенти. 
Интервюираните смятат, че е необ-
ходимо да има по-големи изисквания 
към командно-лидерските качества 
и професионализма на офицерите, на-
значавани за командири на контин-
генти и формирования. Те трябва да 

са способни да работят с хора, да ги 
мотивират и увличат след себе си за 
успешно изпълнение на поставените 
задачи. Прецизирането на командни-
те взаимоотношения в континген-
тите по отношение на командване-
то и управлението, спазването на 
субординацията и повишаването на 
самочувствието на българските во-
еннослужещи са други предложения на 
изследваните лица.

Като основен извод за взаимоотно-
шенията в мисиите се очертава мне- 
нието на военнослужещите, че бъл-
гарските контингенти се представят 
достойно в операциите за поддържане 
на международния мир и сигурност. Те 
се доказват като уважавани, достой-
ни и надеждни партньори и успешно 
се интегрират в многонационална ко-
алиционна среда. Постигането на са-
мостоятелност и равнопоставеност 
при изпълнение на задачите, по-добро-
то екипиране и въоръжаване и профе-
сионализмът укрепват самочувствие-
то и увереността на нашите военно-
служещи във взаимоотношенията им 
с коалиционните партньори.

Откритостта, честността, до-
бронамереността, толерантността 
и способността за междукултурно 
общуване в района на мисията разши-
ряват гаранциите за добрите взаимо-
отношения и успешното сътрудни-
чество с местните органи на власт-
та, въоръжените сили на страната 
домакин и населението.
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При сравняване на бойния опит 
от различните мисии, в които са 
участвали български контингенти, се 
установява, че най-голям брой бойни 
ситуации има в мисиите в Ирак и Аф-
ганистан. Според военнослужещите, 
участвали в тези мисии, най-опасна и 
най-враждебна е заобикалящата среда 
в Ирак, а най-интензивна на обстрел 
с НУРС и минохвъргачки е мисията в 
Афганистан. Изследвани са и случаи-
те, в които нашите военнослужещи 
са участвали или са били свидетели 
на небойни ситуации от различен ха-
рактер.

Резултатите от участието в 
бойни ситуации са представени на 
фигура 6.

Като се имат предвид изследва-
ните случаи на участие на нашите 
контингенти в различните мисии 
(286 за операцията на НАТО ISAF 
в Афганистан, 95 за операцията на 
коалицията за стабилизиране и въз-
становяване на Ирак SFIR), може да 
се направи изводът, че с най-голяма 
честота се проявяват случаите на 
обстрел с НУРС и минохвъргачки по 
нашите контингенти в мисията на 
НАТО в Афганистан.

Участието в операции за поддър-
жане на международния мир и сигур-
ност допринася за натрупването на 
ценен боен опит от командирите, 
щабовете и формированията. Миси-
ите зад граница променят облика, ха-
рактера, манталитета и самочувст-
вието на българските военнослуже-
щи. Боен опит се придобива най-вече 
в мисиите, в които се изпълняват 
бойни задачи, затова бойните ситу-
ации трябва да се анализират, да се 
формулират съответните поуки от 
тях и те да се въведат в практика-
та на военните формирования. Зада-
чите с охранителен характер не до-
принасят съществено за повишаване 
на знанията и уменията на военно-
служещите.

В контекста на изследването 
бойният дух се очерта като най-съ-
ществения компонент на бойната 
мощ на формированията и способ-
ността им за изпълнение на задачи 
от всякакъв характер. Анализът на 

данните показва, че по-голямата 
част от интервюираните (51%) оп-
ределят нивото на бойния дух като 
добро. Според тях във формировани-
ята е имало добро ниво на морал и 
дисциплина, добра сплотеност на ко-
лектива, споделяне на трудностите 
и безконфликтно преодоляване на на-
преженията помежду им. Мнението 
на военнослужещите е, че в контин-
гентите по време на мисии взаимоот-
ношенията са сравнително по-добри, 
отколкото в България. Опасностите 
държат хората и колективите стег-
нати и дисциплинирани.

На следващо място е групата 
на военнослужещите (38%), които 
твърдят, че нивото на бойния дух е 
било задоволително. Те споделят, че 
като цяло бойният дух е бил добър, 
но отделни военнослужещи са проявя-
вали моментна слабост, която с по-
мощта на командирите, колегите и 
приятелите преодоляват бързо и про-
дължават да изпълняват успешно за-
дълженията си. Според тях тези от-
клонения не влияят съществено върху 
изпълнението на задачите от форми-
рованието. Като цяло нивото на бой-
ния дух беше добро. Винаги има някой, 
който се опитва да се „скатава“, но 
колективът го въвлича в изпълнение на 
задачите и нещата се оправят.

Малък, но значим дял военнослу-
жещи (6%), който заслужава особено 
внимание, са на мнение, че бойният 
дух по време на мисиите не е на необ-
ходимото ниво. Те смятат, че е по-
скоро незадоволително. В процеса на 
разговорите отделни интервюирани 
споделят различни изолирани случаи на 
нарушаване на морала и дисциплината 
по време на мисиите. Тези отклоне-
ния влияят негативно върху автори-
тета на българските контингенти в 
коалицията и уронват националното 
достойнство. От друга страна, не-
гативните прояви силно понижават 
бойния дух на формированието. На-
рушаването на дисциплината създава 
атмосфера на недоверие, напрегна-
тост и несигурност. Военнослуже-
щите са категорични, че ролята на 
командира е решаваща за недопускане 
на такива отклонения. Изразени са 
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мнения, че нивото на бойния дух мно-
го зависи и от характера на мисията. 
Характерът на мисията предопределя 
и нивото на бойния дух. В по-трудните 
мисии военнослужещите са по-сплоте-
ни и си оказват взаимна помощ. При 
мисиите с по-малка степен на заплаха 
и повече свободно време се създават ус-
ловия за нарушения.

Изследването води до извода, че 
българските контингенти в мисии де-
монстрират висок боен дух. Необходи-
мо е усилията на командирите и ща-
бовете да се насочат към подобряване 
на дисциплината и усъвъренстване на 
дисциплинарната практика, особено по 
време на участие в операции за под-
държане на международния мир и си-
гурност. Трябва да продължи работа-
та за усъвършенстване и овладяване 
на необходимите командно-лидерски 
практики с цел поддържане на добър 
организационен и психологически кли-
мат във формированията.

Анализирана е удовлетвореността 
на военнослужещите от участието 
в мисиите. Огромното мнозинство 
от тях си дават положителна са-
мооценка и посочват, че са удовлет-
ворени от участието си, защото са 
изпълнили задълженията си с чест 
и достойнство и са допринесли за 
общото изпълнение на задачите от 
контингента. Според повече от 90% 
от интервюираните друг основен 
фактор за тяхната удовлетвореност 
е влиянието на мисията върху пови-
шаването на професионалните им 
знания и умения и способностите им 
да се справят със задачите в слож-
на обстановка. Те смятат, че това 
е особено важно в случаите, когато 
от тях много зависи изпълнението 
както на конкретните функционални 
задължения, така и на задачите на 
колегите им и цялото формирование.

Положителните самооценки на 
участниците в мисии варират според 
аспекта, който се е оказал най-важен 
за тях като постижение: успешно 
сътрудничество и взаимопомощ с ко-
легите, позитивно взаимодействие в 
многонационална коалиционна среда, 
добри взаимоотношения с местните 
власти и местното население.

В процеса на изследването се 
откроява и положителната само- 
оценка на офицерите, които са били 
командири на контингенти или фор-
мирования. За тях голям процент 
от успешното изпълнение на задачи-
те в мисията се дължи на добрата 
командирска дейност и успешното 
лидерство. Преобладаващата част 
от мненията се обединяват около 
удовлетворението от приключване-
то на мисията без загуби. Най-дово-
лен съм, че върнах всички хора живи и 
здрави.; Гордея се, че заведох 60 човека 
и върнах 60. Акцент в отговорите на 
някои от интервюираните е, че ми-
сията е преминала без инциденти.

Организацията на работа, значи-
мостта на войнския труд и отноше-
нието на международните партньо-
ри е друг аспект от обосноваването 
на тяхната положителна самооцен-
ка. Преобладаващата част от ин-
тервюираните посочват, че за тях е 
от съществено значение, че от тях-
ната работа зависи общият успех. 
В тази категория могат да бъдат 
включени и хората, които подчерта-
ват положителния начин, по който 
са били оценени от коалиционните 
партньори. Те са възприели мисията 
като вид лична реализация и себедо-
казване.

В изследването са включени и фак-
тори, отнасящи се до мотивацията 
на военнослужещите за участие в 
операциите за поддържане на между-
народния мир и сигурност (фиг. 7). 
В процеса на интервюиране с голяма 
честота на повторяемост се откро-
яват следните фактори: предизвика-
телства на мисията; възможност 
за работа в многонационална среда; 
повишаване на знанията и умения-
та; доказване на професионализма; 
финансови придобивки; принос към 
мисията; опознаване на нови хора, 
места и култури и други.

Изследването на мотивиращите 
фактори позволява да се формулират 
няколко важни заключения.

В 92% от изследваните случаи 
интервюираните под една или друга 
форма изявяват желание за участие 
в операции за поддържане на между-
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народния мир и сигурност. Най-силно 
то е изявено сред войниците, сер-
жантите и младшите офицери.

Най-значимите фактори, кои-
то мотивират военнослужещите 
за следващо участие в мисии извън 
страната, са финансовите придобив-
ки, възможността за повишаване на 
знанията и уменията, работата в 
многонационална коалиционна среда 
и възможностите, които дават ми-
сиите за доказване на техния профе-
сионализъм.

Последната част на изследването 
включва конкретните предложения 
на интервюираните за посочените 
области на изследването с цел подо-
бряване участието на български фор-

мирования в операции за поддържане 
на международния мир и сигурност 
(фиг. 8).

Изследваните лица дават обо-
сновани предложения за подобряване 
подбора на военнослужещите за ми-
сии, повишаване качеството на под-
готовката и логистиката, споделяне 
поуките от участието в операциите 
и ученията, както и предложения от 
стратегически, институционален и 
административен характер.

На проведения национален семи-
нар за обсъждане на резултатите 
от изследването представители от 
Щаба на отбраната, Съвместното 
командване на силите, командвания-
та на видовете въоръжени сили и На-

Фиг. 8
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ционалния военен университет изло-
жиха своите виждания по отношение 
на резултатите от изследването. Те 
подчертаха неговата актуалност, 
като посочиха, че някои от конста-
тациите са въведени в практиката. 
Командванията на ВВС и ВМС пред-
ложиха специализирани изследвания 
от такъв характер да се проведат и 
в техните формирования.

Изводите от изследването показ-
ват, че независимо от постигнатите 
положителни резултати от участи-
ето на българските контингенти в 
операции за поддържане на междуна-
родния мир и сигурност съществуват 
области, в които е необходимо разви-
тие и усъвършенстване. На базата на 
анализа на данните и предложенията 
на интервюираните изследовател-
ският екип формулира предложения в 
конкретни области, в които същест-
вуват възможности, както и мето-
ди и подходи, които да спомогнат за 
последващо подобряване на участие-
то на контингенти от въоръжените 
сили в мисии зад граница.

В първата група се предлага от-
стояване на националните интереси 
в системата на планирането и учас-
тието в операциите за поддържане 
на международния мир и сигурност с 
цел издигане авторитета на страна-
та ни в международен план и извли-
чане на политически и икономически 
ползи за държавата.

Втората група включва усъвър-
шенстване на нормативната база за 

участие в операции за поддържане на 
международния мир и сигурност.

В третата група се формулират 
предложения, свързани с подобряване 
подбора и комплектуването на кон-
тингентите за участие в мисии.

Четвъртата група предложения е 
насочена към подобряване подготов-
ката на българските контингенти за 
участие в операции за поддържане на 
международния мир и сигурност.

Петата група от предложения 
акцентира върху човешкия фактор. 
Необходимо е да се усъвършенства 
лидерската подготовка на български-
те военнослужещи за участие в мно-
гонационални военни операции.

Шестата група с предложения об-
хваща логистичното осигуряване на 
българските контингенти. В тази 
област е необходимо развитие на 
способности за национално осигуря-
ване и подобряване на логистичното 
осигуряване във всички направления.

Седмата група предложения се 
отнася до споделянето на опита от 
операциите и ученията. Необходимо 
е създаване и институционализиране 
на система за събиране, анализиране, 
формулиране и разпространяване на 
поуките от участието в операциите 
за поддържане на международния мир 
и сигурност и ученията.

Осмата група предложения е свър-
зана с подобряването на езиковата 
подготовка на българските военно-
служещи, особено на сержантския и 
войнишкия състав.
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Промените след 1989 г. в об-
ществено-политическия жи-
вот, новите насоки за разви-

тие на въоръжените сили и отпада-
нето на редица морално остарели об-
разци въоръжение, както и проблеми-
те, свързани със спазването на рати-
фицираните международни договори 
от Република България, доведоха до 
нарастване на количеството излиш-
ни боеприпаси в Българската армия1,2. 
За увеличаването на тези количества 
допринесоха изпълнението на „План 
2004“, последвалата трансформация 
и свързаното с нея редуциране на го-
лям брой военни формирования от 
състава на въоръжените сили, както 
и изменението на регламентиращи-
те документи, свързани с промяна 
на нормите и условията за създаване 

АСПЕКТИ 
НА БЕЗОПАСНИTE УСЛОВИЯ  

НА ТРУД И ОПАЗВАНЕTO  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ УТИЛИЗИРАНЕ  

НА БОEПРИПАСИ  
В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Георги Маринов

Georgi Marinov. ASPECTS OF THE SAFETY WORK  
CONDITIONS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION  

IN UTILIZATION OF AMMUNITIONS 
IN THE BULGARIAN ARMY

Abstract: Changes since 1989 in public and political life, the new guidelines for the 
development of the armed forces and the attrition of a number of morally outdated 
models of armaments, as well as issues related to the compliance of ratified international 
agreements, have increased the amount of overage ammunitions in the Bulgarian army. 
In the article are examined some problems of the utilization and destruction of overage 
ammunitions, basic safety measures and environmental protection in those processes.

In the article, we discuss the implementation of the „National program for utilization 
and destruction of overage ammunitions“ in the Republic of Bulgaria.

Key words: Safety work conditions, ammunition, utilization, environmental protection, 
Bulgarian army.

и ешелониране на запаси от боепри-
паси. Варирането на количеството 
излишни боеприпаси в периода 2006 – 
2008 г. е показано в таблица 1.

Голямото количество излишни бо-
еприпаси и техните елементи създа-
ва редица проблеми. От една страна, 
те трябва да се съхраняват при съ-
щите условия като останалите бое-
припаси и при спазване на изисквани-
ята по отношение на складови райо-
ни и хранилища в тях, охранителни 
системи, техническо оборудване, 
товаро-разтоварни и транспортни 
дейности, персонал и т.н., за което 
по приблизителни изчисления са не-
обходими 5 – 6 млн. лв. годишно. От 
друга страна, поради протичащите в 
тях процеси с течение на времето 
те стават изключително опасни и 
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Таблица 1

Излишни боеприпаси в периода 2006 – 2008 г.

Вид на боеприпасите
Маса на излишните боеприпаси 

в периода 2006 – 2008 г., t

  2006 г. 2007 г. 2008 г.
Артилерийски боеприпаси 65 965 40 033 25 560
Зенитни ракети и елементи  
за тях 366 400 829

Авиационни боеприпаси 5162 6100 4928
Морски боеприпаси 491 500 685
Инженерни боеприпаси 9760 10 000 9403
Общо 81 744 57 033 42 439

с непредсказуемо поведение, включи-
телно и възможност за самовзривя-
ване.2

Голяма част от излишните бое-
припаси е произведена в периода 1950 – 
1980 г., а някои от тях дори и по-
рано, когато за снарядяването им са 
използвани лошокачествени взривни 
вещества, като аматол например. 
Това обуславя голямата им взриво- 
и пожароопасност, което ги прави 
практически непродаваеми.

Унищожаването на такива голе-
ми количества боеприпаси също не е 
приемливо, тъй като е свързано със 
значителни загуби на труда на учени, 
инженери, конструктори, работници, 
изпитатели и други, както и на цен-
ни за промишлеността материали и 
електроенергия, а също и с екологич-
но замърсяване на природната среда, 
като особено опасно за хората и жи-
вотните е замърсяването с тежки 
метали и техните съединения.

Способите за освобождаване от 
излишните боеприпаси, които могат 
да се приложат, са чрез търговска 
реализация; дарение (на други ведом-
ства или страни), утилизация или 
унищожаване. Използваните в пери-
ода 2011 – 2013 г. способи за осво-
бождаване от излишни боеприпаси са 
показани в таблица 2.

На базата на извършено от нас 
изследване могат да се разкрият ня-
кои проблеми на утилизацията и уни-
щожаването на излишните боепри-

паси и свързаните с това мерки за 
безопасност. В по-голямата си част 
подлежащите на утилизация/унищо-
жаване боеприпаси са категоризирани 
в трета категория, включително и 
опасните за употреба. На утилиза-
ция подлежат и боеприпасите, взрив-
ните вещества и пиротехническите 
изделия, които са от първа и втора 
категория, но не могат да бъдат ре-
ализирани в срок или са под възбрана 
на международни договори, по които 
Република България е страна3,4,5,6. 

Утилизацията е изкуствен процес 
на оползотворяване (използване) или 
унищожаване на боеприпасите или 
елементи от тях по начин, различен 
от обичайната им употреба по пред-
назначение. Процесът е потенциално 
опасен и към него трябва да се под-
хожда не като към рутинен, познат 
и описан в нормативните докумен-
ти, а като към нова, непозната, ви-
сокорискова дейност. Процесът на 
утилизация задължително трябва да 
отговаря на две основни изисквания 
– безопасност на всички дейности и 
опазване на околната среда в съот-
ветствие със съществуващите у нас 
и в Европейския съюз екологични нор-
ми. При утилизацията в специални 
условия, със специфично техническо 
оборудване и с нарочно подготвен 
инженерно-технически персонал е це-
лесъобразно да се извърши:

• обезопасяване и демонтаж на 
боеприпасите;
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• разделяне и извличане на взрив-
ните вещества и барутите;

• оползотворяване на всички цен-
ни материали, елементи и комплек-
товки, както и довеждането им до 
вид за по-нататъшна преработка в 
полуфабрикати или готови изделия.

Съществено място в този про-
цес има разделянето и извличането 
на взривните вещества и барутите, 
т.нар. „разснарядяване“. В световен 
мащаб се използват различни мето-
ди за извличане на взривните веще-
ства от корпусите на боеприпасите. 
Тяхната класификация е показана в 
таблица 3. При избор на метод за 
разснарядяване на боеприпаси е необ-
ходимо да се отчитат измененията 
на взривните вещества, физическите 
и химическите свойства на зарядите 
на взривните вещества и барутите, 
а също и възможностите за преми-
наване от едно състояние в друго по 
време на процеса на реализиране на 

технологическите операции. Важно 
значение имат също отчитането на 
екологичната характеристика на ме-
тода и възможността в един техно-
логичен цикъл да се съвместят извли-
чането на взривното вещество, пос-
ледващата му преработка и изгот-
вянето на готов продукт за пазара.

Решаването на проблемите на 
разснарядяването и утилизацията на 
боеприпасите в значителна степен се 
определят от възможността за оси-
гуряване на безопасни условия за реали- 
зиране на разработваните за тези цели 
технологии и оборудване. В техническо 
отношение задачата за демонтиране 
на боеприпасите на техните изходни 
съставни елементи е съизмерима по 
степен на сложност с производство-
то и сглобяването им в цяло изделие. 
Трябва да се посочи обаче, че процеси-
те на разснарядяването са значително 
по-опасни и по-трудни за прогнозиране 
от тези на снарядяването.

Таблица 2

Освобождаване от излишни боеприпаси

Година
Излишни боеприпаси, t

всичко за утилизация за търговска реализация

2011 15 290 14 793 497
2012 10 242 7283 2958
2013 7074 4866 2208

Таблица 3

Класификация на методите за разснарядяване

Физичен
Химичентермичен механичен

Криогенен Разтопяване 
чрез въздействие 
с топлоносител,

ток с висока 
честота 

за нагряване 
корпуса 

на боеприпаса,
свърхвисока 
честота,

кавитационен
(използване  

на ултразвук)

Контактен – 
центро- 
фугиране, 

раздробяване, 
изтикване, 
хидроди- 
намичен

Некон- 
тактен – 

ултразвуков, 
магнито- 
динамичен, 
импулсен

Използване  
на разтво-

рители

Използване 
на реак- 
тиви
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Конструирането на всички видо-
ве боеприпаси практически се осъще- 
ствява, като се отчитат техноло-
гиите за снарядяването им. Възмож-
ностите за изпълнение на обратната 
задача – извличане на заряда от корпу-
са, в устройството на боеприпасите 
не е предвидена. С това се обяснява 
фактът, че разснарядяването може да 
бъде осъществено основно с нетради-
ционни методи, основани на интен-
зивно термично, механично, импулсно, 
електрохимическо и други видове въз-
действия. Всички изброени процеси се 
характеризират с наличието на фак-
тора риск, който по своето ниво се 
оказва от достатъчно висока степен.

По отношение на екологичните по-
следствия може да се посочи пример 
с криогенния метод, при който има 
първично замразяване в течен азот 
с последващо раздробяване. Мето-
дът не е приложим, ако не съществу- 
ват гарантираното отвеждане/обез-
вреждане на отпадъчните води, кои-
то съдържат хлориди и нитрати, и 
обработка на оставащата шлака. 
Някои автори предупреждават, че 
самото продължително съхраняване 
на боеприпасите води до замърсяване 
на дървените сандъци за съхранение 
с Pentachorphenol, с което обясняват 
раковите заболявания на цивилни слу-
жители в базите на САЩ в Германия.

Всички стари боеприпаси са обек-
ти с повишена опасност, което на-
лага да се разработят и прилагат 
особени предпазни мерки за осигуря-
ване на безопасни условия за разсна-
рядяването и утилизацията им. При 
разработването и използването на 
оборудването за разснарядяване на 
боеприпаси е необходимо да се от-
читат характерът на изменение на 
взривните вещества, физическите и 
химическите свойства на зарядите 
на взривните вещества и барутите 
и възможностите за преминаване от 
едно състояние в друго при реализи-
ране на технологичните операции. С 
цел да се изключат възможностите 
за възникване на критични режими е 
необходимо интензивността на въз-
действие на работните органи върху 
взривоопасния материал или корпуса 

на боеприпаса да се поддържа на дос-
татъчно ниско ниво.

Технологичното оборудване и тех-
нологиите за утилизация на боеприпа-
си в повечето български фирми са от 
60-те и 70-те години на миналия век 
и не отговарят на съвременните по-
стижения. Повечето от тях не раз-
полагат с камери за унищожаване на 
елементи на боеприпаси – взривате-
ли, капсулни втулки, барутни петар-
ди, поради което те се унищожават 
чрез взривяване. Някои от фирмите 
не разполагат с инсталации за изга-
ряне на барути и система за филтри-
ране на отделяния дим. Изгарянето 
на барутите се извършва на открити 
площадки, което е нецелесъобразно 
от екологична гледна точка.

В част от фирмите не се осигуря-
ва строго спазване на изискванията 
за безопасни условия на труд. С това 
са свързани и инцидентите в База-
та за утилизация на боеприпаси в 
Челопечене, „ТЕРЕМ – Цар Самуил“ 
ЕООД – Костенец, завод „Миджур“ в 
с. Горни Лом и складовете за боепри-
паси на Консорциум „Берета Трей-
динг“ ЕООД – „Векс“ ЕООД край 
Петолъчката. Освен човешките и 
материалните загуби на мястото на 
инцидента съществува опасност за 
жителите на околните населени пун-
ктове, тъй като основните складови 
райони и райони на фирмите за ути-
лизация се намират в непосредстве-
на близост до тях. 

Осигуряването на безопасни усло-
вия на труд е свързано с изключване 
или максимално минимизиране на опас- 
ността от възникване на взрив или 
пожар, като в оборудването се пред-
видят автоматични средства за 
взривна и пожарна защита, без това 
да доведе до значителното му услож-
няване. Второто изискване е свърза-
но с избора на максимално безопасен 
технологичен процес, при който пре-
работваните материали трябва да се 
намират във взривобезопасно състоя-
ние.

Оборудването за разснарядяване 
трябва да бъде малогабаритно, да 
притежава възможност да работи с 
минимално количество взривно веще-
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ство по време на разснарядяването, 
да има повишена надеждност и да ра-
боти в автономен режим.

С цел да се изключи взрив и да се по- 
виши ефективността на оборудване- 
то, включително на работните мес-
та, в цеховете, помещенията, тръ-
бопроводите и други, трябва да са 
предвидени статични и динамични 
конструктивни решения, които да не 
позволят преминаването на горенето 
във взрив или детонация. В оборуд-
ването трябва да е осигурено нали-
чието на гарантирани хлабини между 
работните органи и корпусите на бо-
еприпасите, отсъствието на местни 
прегрявания на взривното вещество в 
някои части на оборудването, а така 
също и наличието на устройства, оси-
гуряващи демонтаж на оборудването 
във взриво- и пожароопасни места.

Изпълнението на изискванията 
към конструкцията на оборудването 
и условията за неговото използване е 
гаранция за осигуряване на безопасна 
работа. В редица случаи обаче това 
е свързано с някои трудности, като 
недостиг на сведения за свойствата 
на преработваните материали, липса 
на необходимите материали за изра-
ботване на оборудването и т.н., по-
ради което не може напълно да се из-
ключи възможността за възникване 
на аварийни ситуации. Следователно 
за защитата на обслужващия пер-
сонал и оборудването трябва да са 
налице специални правила за устрой-
ство и експлоатация на взривоопас-
ните производства.

Производствените помещения и 
оборудването, съединени в непрекъс- 
нат технологичен поток, трябва 
да бъдат гарантирано отделени от 
местата за временно съхраняване на 
боеприпасите.

Много операции, извършвани при 
разснарядяване на боеприпасите, не- 
винаги могат да бъдат напълно авто-
матизирани. От тази гледна точка 
при провеждане на редица дейности 
за разснарядяване, особено в полеви 
условия, трябва да се използват въз-
можностите на малката механиза-
ция. Това са специални типове менге-
мета, с които се затягат корпусите 

на снарядите, подлежащи на разсна-
рядяване, оригинални ключове за раз-
виване на взривателите, устройства 
за развиване на капсулните втулки и 
т.н.

При развиване на капсулните втул-
ки не бива да се допускат изскачане 
на ключа от гнездото на втулката, 
удари по капсулната втулка и др. Ко-
гато трябва да се развие клеясала или 
по друга причина трудно развиваща 
се втулка от корпуса на снаряда, най-
напред трябва да се развие взрива-
телят, окото за него да се закрие с 
чист парцал и след това снарядът да 
се закрепи на специално устройство и 
да се предприемат действия за разви-
ване на капсулната втулка.

Освобождаването от излишни бое-
припаси може да се извърши и чрез тях-
ното унищожаване. Методът трябва 
да се използва по изключение и само за 
определена категория боеприпаси, еле-
менти от тях и взривни материали, 
чиито разглобяване и разснарядяване 
е опасно или технически невъзмож-
но. Към тях се отнасят стреляни и 
невзривили се окончателно снарядени 
снаряди, гранати и реактивни снаря-
ди; снарядени изстрели, които са били 
подложени на действието на взрив, 
огън при пожар и аварии при превозва-
не; боеприпаси, паднали от височина, 
по-голяма от 3 m, в опаковка и под 1 m 
без опаковка, със следи по корпуса на 
снарядите, мините, челните части и 
челните взриватели; взриватели с ме-
ханични повреди, снети предпазител-
ни капачки и смачкани, скъсани или 
липсващи мембрани, както и снаряди, 
мини и реактивни снаряди в оконча-
телно снаряден вид с такива взрива-
тели; гранати и мини с поставени в 
тях запалки; детонатори и шашки с 
поставени в тях капсул-детонатори; 
взриватели и запалки, приети в нехер-
метична и нещатна опаковка, без пас-
порт; бездимни барути, загубили хими-
ческата си устойчивост.7

Основните мерки за безопасност 
на труда при освобождаване от из-
лишните боеприпаси чрез унищожа-
ване са:

• обграждане на подривното поле 
с постове по неговата външна гра-
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ница и пътищата, които водят към 
него;

• използване на сигнали за управле-
ние действията на работещите;

• съхраняване на необходимите за 
една работна смяна взривни веще-
ства, капсул-детонатори, електроде-
тонатори и пиротехнически запалки 
в отделно устроен за целта погреб 
(блиндаж), разположен не по-близо от 
200 m от работното място;

• отделяне на капсул-детонато-
рите и електродетонаторите от 
другите взривни вещества с дърве-
но-землен екран;

• определяне на безопасни места 
и разстояния, на които трябва да се 
оттеглят работниците.

В таблица 4 са показни пределни-
те разстояния и безопасните отда-
лечения на хора при унищожаване на 
някои калибри снаряди. При унищо-
жаването на боеприпаси е забранено 
да се допускат на работното място 
лица, които не са заети с работа по 
взривяването на взривните веще-
ства; да се пренасят на работното 
място електродетонатори и капсул-
детонатори без кутиите от стан-
дартната им опаковка; да се прена-
сят капсул-детонатори и бикфордови 
шнурове в джобовете; работниците, 
пренасящи получените взривни веще-
ства и капсули, да се отбиват встра-
ни от пътя си; да се пуши по време 
на работа близо до взривните веще-
ства и принадлежностите за взривя-
ване; да се пали огън в подривното 
поле за затопляне на работниците; 
да се извършват дейности с взрив-

ните вещества или принадлежности 
за взривяване в блиндажите, предназ-
начени за укриване на работниците 
или за почивка. Работникът, който 
пренася капсул-детонаторите и елек-
тродетонаторите, трябва да има 
върху лявата си ръка червена лента.

Сериозността на проблема с из-
лишните боеприпаси у нас е отчетена 
още през 2001 г., когато е разработе-
на първата Национална програма за 
утилизация и унищожаване на излиш-
ните боеприпаси на територията на 
Република България. Актуализирана на- 
ционална програма е разработена и 
през 2004 г.4 И в двете програми е обо-
снована необходимостта от решаване 
на проблема с излишните боеприпаси, 
определени са видовете и количества-
та им и е извършен анализ на тяхно-
то техническо състояние. Направен е 
и анализ на съвременните методи и 
технологии за утилизация и унищожа-
ване на боеприпасите и на методите 
за разснарядяване (извличане) на взрив-
ните вещества. Очертани са основ-
ните технологични и екологични про-
блеми на процесите за утилизацията 
на боеприпасите и техните елементи. 
Оценени са методите, технологиите 
и технологичното оборудване на от-
бранителната промишленост на Репу-
блика България. На тази база е обосно-
вана необходимостта от създаването 
на център за утилизация и осигуряване 
на съответното технологично обо-
рудване. Анализирани са очакваните 
резултати и възможности за реализа-
цията на получените при утилизация-
та материали. Изготвена е финансо-

Таблица 4

Пределни разстояния за разлитане на осколки при унищожаване
на някои калибри снаряди

Калибър  
на снаряда, mm

Пределно разстояние
за разлитане на осколките, m

Отдалечение  
на охраната, m

76 До 500 1000
107 До 500 1000
122 До 800 1200
152 До 1200 1500

Над 152 До 1500 2000
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во-икономическа обосновка, като са 
определени дейностите, очакваните 
инвестиционни разходи и възможни-
те източници за финансиране. Поради 
липса на политическа воля и осигурени 
финансови ресурси процесът на изпъл-
нение на Националната програма за 
утилизация може да бъде оценен като 
незадоволителен.

Финансирането на утилизацията 
е изключително сериозен проблем. 
Световната практика показва, че 
от продажбата на получените суро-
вини могат да се получат не повече 
от 25% от необходимите средства. 
От тази гледна точка битуващата 
преди години в България теза, че ути-
лизацията може да бъде печеливша, 
се оказа погрешна. Затова се търсят 
допълнителни средства освен заделя-
ните от националните бюджети.

В повечето източноевропейски 
страни управлението на утилизация-
та е задължение на структурите на 
изпълнителната власт, а практиче-
ското реализиране на процеса е въз-
ложено на държавни предприятия с 
използване на технологична и екс-
пертна помощ от утвърдени чужди 
фирми. За управлението на утилиза-
цията са внедрени информационни 
системи, обхващащи всички бази, по-
лигони, стрелбища, складове и други, 
които позволяват да се извършва 
преглед на моментното състояние 

на боеприпасите, оценка на разходи-
те и риска. Със собствени центрове 
за утилизация разполагат Словения – 
Комплекс за изследвания, контрол и 
унищожаване на излишни въоръжения 
и боеприпаси, включващ малък завод 
и лаборатория, и Албания – Национа-
лен център за демилитаризация.

В нашата страна прекалено мно-
го се разчита на пазарни механизми, 
което не е целесъобразно от гледна 
точка на високорисковия процес. Опи- 
тът показва, че дори и най-малките 
пропуски могат да предизвикат не-
контролируемо взривяване не само 
на единични боеприпаси, но и на от-
делни хранилища и на цели складови 
райони. Известни са случаи, когато 
това води до големи катастрофи за 
населението от близките населени 
места, значителни поражения на ин-
фраструктурата в прилежащите ра-
йони и други екологични въздействия.

Проучването на опита на други 
държави позволява да се актуализира 
Националната програма за утилизи-
ране и унищожаване на излишни бое-
припаси с цел усъвършенстване коор-
динацията между министерствата и 
ведомствата, преодоляване съпроти-
вата на местните власти и неправи-
телствени и екологични организации, 
усъвършенстване на собствената за-
водска база и осигуряване на съвремен-
ни, безопасни и ефективни технологии.

1 Byala kniga za otbranata i vaorazhenite 
sili na Republika Bulgaria. Ministerstvo na 
otbranata, Sofia, 2010.

2 Radev, V., A. Krumov. Osobenosti na 
utilizatsiyata na boepripasite v Republika 
Bulgaria. Konferentsia po vreme na izlozhenie 
„Hemus“, Plovdiv, 2006.

3 Naredba za usloviyata i reda za 
osashtestvyavane na deynostite, svarzani s 
orazhiyata, boepripasite, vzrivnite veshtestva i 
pirotehnicheskite izdeliya i kontrola nad tyah v i 
ot vaorazhenite sili na Republika Bulgaria. – V: 
Darzhaven vestnik, br. 96 ot 2010.

4 Natsionalna programa za utilizatsia i 
unishtozhavane na izlishnite boepripasi na 

teritoriyata na Republika Bulgaria. Reshenie 
na Ministerskiya savet № 842 ot 20.12.2001 g. 
i Reshenie na Ministerskya savet № 161 ot 
08.03.2004 g.

5 Plan za razvitie na vaorazhenite sili 
na Republika Bulgaria. Postanovlenie na 
Ministerskiya savet № 333 ot 29.12.2010 g.

6 Pravilnik za upravlenie na zhizneniya tsikal 
na otbranitelnite produkti v Ministerstvoto na 
otbranata i Balgarskata armia. Sofia: Voenno 
izdatelstvo, 2011.

7 Pravilnik za skladovete i bazite za sahranenie, 
proizvodstvo, remont, razsnaryadyavane i 
unishtozhavane na boyni pripasi, vzrivni veshtestva 
i baruti v BNA. Sofia: Voenno izdatelstvo, 1983.
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книги

Военната заблуда е част от човешкото съществуване. Тя е неотделима 
от военните конфликти в различните епохи, битки, сражения или кампании, 
прилагана от известни и не дотам известни военачалници и пълководци. Вед-
нъж обаче решено, че ще се използва, това отнема доста време и енергия, 
а понякога и значителни човешки усилия и материални ресурси. Успешното 
прилагане на военната заблуда при определени условия е преобръщало хода на 
битки и войни, а оттам и на историческото развитие. Значително по-малко 
във военната история са конфликтите, при които е използван елементът 
на заблуда, но не е постигнат успех. Колкото по-теоретичен е въпросът, ще 
изчезнат ли някога войните и военните конфликти, толкова по-реторичен е 
въпросът, ще има ли конфликт без заблуда. 

Целта на настоящата разработка е да представи едно виждане за пред-
мета, съдържанието, принципите, мястото и методологията на военната 
заблуда, да изтъкне значимостта и приложимостта ù в операциите и так-
тическите действия, а чрез напътствията към занимаващи се с проблемите 
на планирането да се формулират налагащите се от състоянието на изслед-
ваните проблеми актуално значими изводи. 

Така поставената цел ще се реализира въз основата на анализ на миналия 
и настоящия български и чуждестранен опит чрез обобщаване на натру-
паното познание за военната заблуда. Основните усилия са насочени към 
систематизиране на актуалните теории и практики на водещите световни 
сили за възможностите на тактическите формирования от сухопътните 
войски да прилагат успешно методите, способите, формите, действията, 
дейностите и мероприятията за въвеждане на противника в заблуждение. 

В монографията са използвани широк кръг източници, като особено вни-
мание е обърнато на трудовете на военни класици, на анализи на известни 
пълководци и теоретици, изследвали военната заблуда в различни истори-

ВОЕННАТА ЗАБЛУДА КАТО ЧАСТ  
ОТ ВОЕННАТА НАУКА И ИЗКУСТВО

Калин Градев

Kalin Gradev. MILITARY DECEPTION AS PART 
OF MILITARY SCENES AND MILITARY ART

Abstract: Military deception is part of human existing. It is piece of military conflicts 
and it is materialize in different periods of time in battle, engagements and war, from 
famous and not so popular military leaders and commanders. Some of researches show 
that in the history there are many examples that different elements of deception used in 
battles vastly increase the chance of success. Development of technologies and many other 
factors are in the core of question: Is the military deception will be applicable and will be 
used in the future?

Key words: military deception, innovations, hiding the real, show the fake, planning, 
structure. 
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чески периоди. Анализирани са национални и съюзнически регламентиращи 
документи, както и публикации на отделни автори по проблема. 

Трудът е разработен в три глави. Първата е посветена на историческо-
то развитие и на основите на военната заблуда и има подчертано теоре-
тичен характер. Чрез съпоставка на нормативни документи са дефинирани 
същността и основните характеристики на военната заблуда. Въз основа 
на направените изследвания са доразвити нейните класификация и принципи. 

Втората глава е посветена на описанието на военната заблуда като 
част от методологията на управленската дейност и се разглеждат нейните 
основни характеристики, логическа, времева и организационна структура. 
Представени са основите на методологията на военната заблуда като част 
от военната наука и изкуство за надделяване над противника. 

В третата глава са представени възможностите за прилагане и плани-
ране на операциите по военна заблуда и са разкрити методите и способите 
за прилагане, както и средствата, действията и дейностите, свързани с 
нея. Разкрити са състоянието на изследвания проблем и очертаващите се 
тенденции за развитие. 

Настоящият труд няма претенциите за пълно осветляване на разглежда-
ните проблеми. Те са толкова много и разнообразни, че за тяхното изслед-
ване са необходими усилията на научни колективи. Неговите цели обаче ще 
бъдат постигнати дори ако само предизвика интерес и размисъл у военните 
специалисти и командири по очертаните направления. Монографията е пред-
назначена за широк кръг читатели – от командири на оперативно и такти-
ческо ниво; офицери от щабовете на формирования, занимаващи се предимно 
с планиране на тактически действия и операции; слушатели, курсанти и 
студенти, обучаващи се във висшите военни учебни заведения. 

Представени са множество примери за прилагане на военната заблуда от 
най-ранните етапи на зараждането на военното изкуство до днес. Един от 
най-ярките за успешно въвеждане на противника в заблуждение през Първа-
та война в Залива е използването на войсковото формирование, известно 
като бойна група „Троя“. В състав от 460 души то успява да създаде „ди-
визия призрак“ (лъжлива дивизия) с незначителни допълнителни сили и сред-
ства в състав: пет танка, няколко колесни превозни средства, 4-та група за 
психологически операции и няколко елемента на морската пехота на САЩ и 
британската армия.  

Бойна група „Троя“ заема изходен район за настъпление, като се разпо-
лага на площ, която обикновено се заема от дивизия. Целта е да се убеди 
противникът, че срещу него действително е разположена американска ди-
визия. Използвани са макети на бронирани машини, артилерийски оръдия, 
хеликоптери, както и серия от високоговорители, които да излъчват звуци, 
присъщи на имитираната техника. Именно излъчвания шум обърква иракски-
те постове за звуково разузнаване. Няколко иракски разузнавателни групи са 
изпратени и правят опити за разузнаване, но са посрещнати от огъня на 
хеликоптери Apache и щурмови самолети A-10 Thunderbolt II, намиращи се в 
режим на постоянна готовност, за да подкрепят усилията на операцията 
по заблуда. 

Скоро след това иракчаните престават да правят опити за изследване 
произхода на звуците и приемат за даденост, че насреща им е военно фор-
мирование с големина най-малко на дивизия. Тази успешна заблуда блокира 
голямо количество иракски войски и осигурява възможност на други фор-
мирования от състава на коалицията да се предислоцират за последващия 
флангови маньовър. 

За сравнение, числеността на една американска дивизия е приблизително 
от 17 000 до 21 000 души, тоест съотношението на имитиращи сили и сред-
ства към имитирани е 1:36 до 45. Ако сравним тези цифри със схващането 
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на съветската военна наука, че съотношението на имитиращи към имити-
рани средства би следвало да е около 1:3, можем да направим извода, че тези 
действия са изключително успешен пример за въвеждането на противника в 
заблуждение. 

Представеният пример показва, че при умело планиране, организиране и 
използване на съвременните технически средства в съчетание с изкусно из-
пълнение ефективността на операциите по военна заблуда може значително 
да нарасне и да надхвърли общоприетите във военната наука схващания. 

Термините, свързани със заблудата, са много и обхващат различни страни 
на човешкото съзнание, поведение и развитие. Думи като хитрост, манипу-
лация, блъф, измама, лъжа, трик и други са различни по своята етимология, 
но са тясно свързани, и от гледна точка на постигнатата полза имат едно 
и също желано крайно състояние – придобиване на изгода чрез предоставяне 
у опонента на неистинска представа за собственото реалното състояние. 

Хитростта произлиза от старобългарската дума хытръ, което в пряк 
смисъл се замества от „умел“ или „изкусен“, а в преносен е производна на 
хытити, т.е. хващам. Блъфът се представя като преднамерено създаване на 
лъжлива представа; измама, заблуда. Манипулацията като цяло е преднамере-
но, осъзнато или неосъзнато въздействане по хитър и нечестен начин върху 
някого или нещо за постигането на определена цел. Според Тълковния речник 
на българския език заблудата е погрешна представа или мнение, схващане за 
нещо или някого. 

Следствие на анализа на наличните определения, както и отчитайки ню-
ансите, отразяващи същността на военната заблуда*, приликите и разлики-
те в теориите на анализаторите, както и липсващите елементи, неотда-
ващи значение на цялостния процес по планиране и провеждане на военната 
заблуда, бе установено, че като най-всеобхватно определение за нея се налага 
следното: поредица от процеси, действия, дейности, мерки и мероприятия, 
осъществявани с цел умишлено подвеждане на даден опонент да предприеме 
действия в ущърб на собствените си интереси чрез манипулиране процеса му за 
вземане на решение за отговор посредством целенасочено и съзнателно довеж-
дане до негово знание на комплекс от истинска, манипулирана, непълна и/или 
невярна информация.

Така представеното определение дава достатъчно информация за това 
към кого е насочена, защо се прилага и по какъв начин ще се прилага военна-
та заблуда. Обхващането на широкия кръг от нейни съставни предоставя 
възможност тя да бъде класифицирана по определени признаци, както и да 
се представят основните принципи, които следва да се спазват при необхо-
димост от прилагането ù.

Една от най-разпространените класификации във военните доктрини и 
трудовете на автори, разглеждащи проблематиката на военната заблуда 
(въвеждането на противника в заблуждение), я категоризират в зависимост 
на нивото и мащаба, в който се изпълняват този вид дейности.

В зависимост от мащаба**, на който се провежда, военната заблуда 
(хитрост)*** се подразделя на военна заблуда на стратегическо ниво, военна 
заблуда на оперативно ниво и военна заблуда на тактическо ниво.

Военна заблуда на стратегическо ниво. На стратегическо ниво целта е да 
се повлияе върху способността на противниковите стратегически решения 

* Имайки предвид множеството термини на български, руски и английски език, пред-
ставени в специализираната литература, терминът заблуда обхваща всички понятия, 
свързани с постигането на изгода над опонента, като хитрост, измама, блъф и т.н.

** Съгласно Военната доктрина на САЩ.
*** В руските източници класификацията, отнасяща се до военната заблуда, се опре-

деля като военна хитрост. 
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успешно да се противопоставят на собствените национални интереси и 
цели. Стратегическата заблуда се провежда, за да повлияе на възможността 
противниковите национални лидери и висши военни командири да вземат 
точни решения. Цел на стратегическата заблуда е създаването на благопри-
ятни условия за постигане на стратегическите цели на войната. Желаният 
резултат са противниковите стратегически цели, политики и операции, кои-
то са в полза на собствените и приятелските интереси. Тя се явява отго-
ворност на военно-политическото и военностратегическо ръководство. 

Военна заблуда на оперативно ниво. Тук целта на военната заблуда е да по-
влияе на способността на противниковите оперативни нива при вземането 
на решения за успешно провеждане на военни операции. Фокусът е да се под-
копае способността на противниковите оперативни командири да вземат 
решения и да провеждат операции. Оперативната заблуда влияе върху ре-
шенията на противниковите командири преди, по време и след операциите, 
така че постигнатият тактически резултат да може да бъде използван на 
оперативно ниво. Оперативната военна заблуда се използва за скриване на 
подготовката за провеждане на операция от фронтови или армейски мащаб, 
въвеждането на противника в заблуждение относно замисъла, главните и 
други направления, целите и задачите на операцията, а така също и състоя-
нието, разположението и готовността на войските. Осъществяването на 
военната хитрост на оперативно ниво е задължение на командирите/ко-
мандващите и щабовете на видовете въоръжени сили и на съвместно ниво. 

Военна заблуда на тактическо ниво. Фокусира се върху възможността да 
се повлияе върху способността на противниковите тактически командири 
да направят точни и навременни преценки. Целта е да се повлияе на спо-
собността на противостоящите командири да вземат решения относно 
провеждането на боеве и сражения, както и по всякакъв възможен начин да 
бъдат манипулирани преди и по време на бойните действия. Голяма част от 
изненадата в хода на бойните действия се постига чрез заблудата. Може да 
се твърди, че тези два основни компонента са неразривно свързани във во-
енното дело. Тактическата военна заблуда трябва да подпомага и подкрепя 
оперативните усилия в тази насока. 

В руската литература има и друга класификация, която акцентира върху 
общия замисъл на военната заблуда и може да се разглежда като насочена 
към реалното изпълнение или вида на задачите. В зависимост от вида на 
задачите операциите по въвеждане на противостоящите сили в заблуждение 
се решават чрез скриване, имитация, демонстрация и дезинформация. 

Скриването се състои в използване на мероприятия и начини на маски-
ровка, които изключват или затрудняват противостоящите сили в откри-
ването на демаскиращите признаци, а по тях и на самите формирования, 
техните действия и обекти. Може да се използва за скриване на подготовка-
та на бойните действия и въвеждане на противника в заблуждение относно 
наличността, състоянието и готовността на подразделенията, частите и 
съединенията, тяхното въоръжение, способи за използване на огневите сред-
ства и водене на бойните действия. Постига се чрез спазване на маскировъч-
ната дисциплина, използване на маскиращите свойства на местността, на 
ограничената видимост и чрез инженерно-техническите начини и средства. 
Скриването се провежда от формированията постоянно, без специални ука-
зания от старшия командир (щаб). 

Имитацията представлява възпроизвеждане на демаскиращите признаци, 
присъщи на реални обекти. Тя предвижда създаването на лъжливи позиции и 
райони за разполагане на формированията, лъжливи обекти с използване на 
макети на техниката и други маскировъчни средства чрез устройване на 
лъжливи съоръжения, както и чрез обозначаване на признаци за дейност на 
формированията, частите и подразделенията. 
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Демонстрацията (демонстративните действия) е комплекс от преднаме-
рено показване на придвижвания, прегрупиране, съсредоточаване и водене на 
бой с реални войскови единици. Провежда се с цел сковаване силите на про-
тивостоящите сили на второстепенни направления или представяне (показ-
ване) на съсредоточаване на голямо количество сили и средства в определени 
райони. Обикновено се изпълнява с ограничени сили и средства, отделяни от 
съединенията, частите и подразделенията. Провеждащите демонстративни 
действия формирования могат и да не знаят истинската цел на своите за-
дачи. Това се прави за максимална реалност в демонстрацията. 

Дезинформацията има за цел да бъдат предоставени на противника не-
верни и подвеждащи сведения от най-различен характер. Тя е едно от най-
силните средства на оперативната маскировка и това се дължи на големия 
брой средства и способи за тяхното използване. Дезинформацията се осъ-
ществява в строго съответствие със замисъла на командира за провеждане 
на операцията и въвеждането на противника в заблуждение. 

Освен по „мащаб“ и „вид на задачите“ съществуват и други признаци и 
критерии, по които да се класифицира военната заблуда. Тяхното разкриване 
би внесло допълнителна яснота и пълнота при представянето на значението 
и характера на военната заблуда. Една по-обширна класификация ще спо-
собства за постигането на оперативност при определянето на методите, 
способите и подходите за прилагане на военната заблуда в операциите и 
тактическите действия. 

В процеса на изследването се установи, че за допълването на класифика-
цията на военната заблуда е необходимо да се набележат критерии и призна-
ци, които, отчитайки параметрите на военните операции към настоящия 
момент и състоянието на доктриналната база на въоръжените сили на Ре-
публика България, са с най-голямо значение. Те могат да са в зависимост от 
вида на операциите, мястото, вида на обекта, възприятията, върху които 
трябва да въздействат, използваните средства, прилагания метод, търсения 
ефект и периода на провеждане. 

Съобразно вида на операциите, в които се планира, организира и прилага, 
военната заблуда може да бъде в бойни операции (отбранителни, настъпа-
телни), в операции за сигурност и стабилизиране, в операции за поддържане 
на мира. Съдържанието на дейностите, свързани с военната заблуда при 
всяка от изброените операции, е идентично, но способите и ефектите, кои-
то се търсят, ще са различни. Различни ще бъдат и прилаганите средства, 
както и ресурсите, които се заделят, за да се достигне до желаното ниво. 
Много по-лесно е да се убедят неграмотни селяни в достоверността на 
дадено събитие, отколкото противостоящите сили, разполагащи със свое 
собствено разузнаване и аналитичен апарат за търсене и откриване на из-
точници или следи и признаци за прилагането на военна заблуда. 

В зависимост от мястото на прилагане военната заблуда се планира и 
осъществява, като се отчита концептуалната рамка* за провеждане на 
операциите и по-точно от зоната на провеждане на операциите. Съобразно 
този показател тя може да се осъществява в зоната на операцията, близ-
ката зона на операциите, дълбоката зона на операциите, тилната зона на 
операциите, в зоната на влияние и в зоната на интереси. 

Мястото за провеждане на военната заблуда е от значителна важност 
при планирането на операциите, тъй като в зависимост от определените 
критични точки и центъра на тежестта за всяка операция е необходимо да 
се извършват разчети за разпределение на силите и средствата. 

Ако при отбранителни операции военната заблуда се концентрира пре-

* Ръководство за планиране на операции. Част III – тактическо ниво. София: Военно 
издателство, 2013, с. 58.
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димно в зоната на близките и тилните операции, то при настъпателни 
операции тя е насочена предимно към зоната на дълбоките операции. Необ-
ходими са детайлно планиране и отчитане на ефектите и резултатите от 
военната заблуда, планирани в зоната на влияние и в зоната на интереси, 
особено при стабилизиращи операции, тъй като вместо ползи е възможно да 
произлязат значителни вреди за формированията, които действат в съсед-
ство с нашите войски и сили. 

В зависимост от вида на обекта* военната заблуда може да бъде колектив-
на и индивидуална. Тя е колективна, когато е насочена към широка аудитория, 
като целта може да е сриване на моралния дух и волята на противостоящи-
те сили за борба, оказване на влияние върху населението и др. Индивидуална-
та военна заблуда е насочена срещу отделни компоненти, от които органите 
за вземане на решение на опонента да добият информация.

Действията, дейностите и мероприятията, свързани с военната заблуда, 
могат да се планират и осъществяват по единен план или самостоятелно, 
през определен интервал от време или еднократно, чрез прилагане на едни и 
същи или комбинирани похвати, като в зависимост от периода на провежда-
не се подразделят: преди провеждането на реалните действия**, едновремен-
но с реалните действия, след приключване на реалните действия. 

Преди реалните действия военната заблуда е насочена към скриване на 
собствените действия и създаване на погрешни впечатления у противостоя-
щите сили за истинските намерения и цели. Едновременно с реалните дейст-
вия тя се прилага предимно с демонстративна цел. Усилията са насочени за 
отклоняването на носители на бойната мощ на противостоящите сили на 

* Под „субект на ВЗ“ се има предвид този, който планира и осъществява действи-
ята по ВЗ, а под „обект на ВЗ“ този, срещу когото са насочени, т.е. ПС (опонента).

** Терминът „реални действия“ се използва като обединителен за бойни и стабили-
зиращи действия.

Обобщена класификация на военната заблуда
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направлението на решителните тактически действия и пренасянето им на 
второстепенно направление. 

След приключване на реалните действия военна заблуда обикновено се 
прилага за скриване намеренията на последващите операции, за създаване 
на определено обществено мнение или за пренасочване на разузнаването на 
противостоящите сили от създали се неблагоприятни условия за собствени-
те или съседни формирования. В този период за недопускане на въздействие 
от страна на отделни групи е необходимо планиране на военната заблуда 
по отношение на основните маршрути, пунктове за напускане на зоната на 
конфликта. 

В зависимост от възприятията, върху които трябва да въздейства, во-
енната заблуда се подразделя на: 

● визуална – когато е насочена към промяна на визуалните възприятия, 
снимки, видео и т.н.; 

● звукова – когато е насочена към изопачаване на данните на звуковото 
(сигналното) разузнаване; 

● светлинна – използва се предимно нощем с цел предоставяне на нереал-
ни данни или заслепяване; 

● топлинна – използва се за изопачаване на данните за несъществуващи 
или за промяна на информация за реални обекти; 

● аналитична – когато чрез документи, карти или други средства се цели 
промяна в решенията на органите за управление на противостоящите сили; 

● електронна – целенасочена промяна на параметрите в електромагнит-
ния спектър; 

● информационна – когато е насочена към изменение на реалните данни в 
медии, интернет, киберпространство и т.н.; 

● комбинирана – между споменатите възприятия. 
Дистанцията, от която противникът ще наблюдава нашите позиции 

или действия, е от определящо значение за реалистичното представяне на 
визуалната заблуда. Тя трябва да внушава достоверни образи, които да не 
подлежат на съмнение. При симулирането на обекти или войскови формиро-
вания заблудата задължително трябва да включва личен състав и движение 
на бойна и осигуряваща техника. 

Противостоящите сили биха очаквали да наблюдават определени типове 
силуети на техника и следи по повърхността на почвата. Ако се използват 
макети на техника, тогава броят на следите трябва да отговаря на броя 
на действително числящата се техника в имитираното формирование. Же-
лателно е те да бъдат направени с реална техника за пълна достоверност. 
Трябва да се представят и видими следи от войсковата дейност и живот 
в обекта. Например отпадъци, които да бъдат разхвърляни и да съответ-
стват на характеристиките на реалния тип формирование, което се пред-
ставя, както и поддържащите ги елементи (брой на тоалетните, водонос-
ките и др.). 

Чрез сравняването на снимки, направени в различно време, противостоя-
щите сили лесно биха установили липсата на движение в определен участък. 
Това изисква преместването на макетите и примамките и дори работа с 
истинска техника и извършване на дейности от реален личен състав (увели-
чаващи вероятността от въвеждането в заблуждение) с цел достоверност 
на визуалната заблуда. Всички тези дейности трябва да се извършват регу-
лярно, включително през нощта и при лоши метеорологични условия. 

Звуковата заблуда на противника представлява възпроизвеждане на опре-
делен звуков фон, като от бойното поле. Насочена е срещу противниковите 
сензори за звуково разузнаване и от човешкото ухо. За да е убедителна за-
блудата, трябва да се спазва следното правило – онова, което противникът 
вижда, да бъде потвърдено със съответните звуци. Ако визуалната заблуда се 
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изпълнява пред противниковите средства за наблюдение, звуковата симулация 
трябва точно да съответства на визуалната. 

Средствата за представяне на звуковата картина могат да бъдат реал-
ни, приличащи на тях или симулатори. Например за имитиране на танкове 
могат да се използват танкови влекачи. Истинският шум би следвало да 
бъде смесен с изкуствено възпроизведения, тъй като самостоятелното из-
ползване на възпроизведените звуци рядко би било успешно. Също така те 
трябва да произлизат от места, за които противникът очаква действител-
но да бъдат заети от формирования или техника. Например разузнаването 
на противостоящите сили няма да повярва на шума от танкове, носещ се 
от непроходимо блато. 

С напредването на технологиите във военното дело се въведе и апаратура, 
позволяваща едновременно следене на визуалната, термичната и електронна-
та картина. Това затруднява дейностите по въвеждането в заблуждение и 
изисква съчетаването на различни способи и похвати при планирането на во-
енната заблуда за възпрепятстване получаването на достоверна информация. 

В зависимост от средствата, които се използват за въвеждане на против-
ника в заблуждение, военната заблуда може да се класифицира като физическа, 
техническа и административна. Подробно описание на възможните за прила-
гане средства е дадено в трета глава. 

Физическата заблуда може да се определи като съвкупност от дейности 
и ресурси, използвани, за да се убедят противостоящите сили в съществува-
нето на дадена информация, или тя да бъде отречена. При този вид заблуда 
се прилага комбинация от сили и средства за постигане на търсения ефект. 
Физическите средства включват, но не се ограничават до действия и ресур-
си, както следва: 

● придвижване, транспортиране и маршове; 
● учения и тренировки по определена тематика; 
● използване на едни и същи тактически форми на маньовър; 
● създаване и преместване на мними запаси от материални средства; 
● сертифициране на формирования и явно обявяване на резултатите; 
● имитиране на разузнавателни дейности; 
● използване на средства за скриване, маскиране, смесване, нарушаване на 

формата на обекта; 
● използване на макети и примамки. 
Техническата заблуда е симбиоза от материалните ресурси и свързаните 

с тях приложни техники, използвани да убедят противостоящите сили в 
съществуването на сили, средства, формирования и информация или съз-
даването на условия за тяхното скриване. Прилага се с цел засилване или 
намаляване (минимизиране) убедеността на противостоящите сили в точно 
определено направление. Изисква да се използват всички налични технически 
средства (станции, компютърни системи и медии). При техническата заблу-
да се използват различни видове технически средства за умишлено излъчване, 
промяна на посоката на излъчване, поглъщане на енергия и звуци, отразяване 
на енергия и звуци. Подробности за мероприятията, свързани с използването 
на техническите средства, са представени в трета глава. 

Административната заблуда използва ресурси, методи и техники, пред-
назначени да подведат противостоящите сили в съществуването или не на 
документални или други веществени доказателства. Използва се предимно 
за въвеждане в заблуждение посредством бойни документи (графични или 
текстови). 

Класификацията по този признак подпомага командирите и щабовете за 
определяне на приложимостта на военната заблуда още в самото начало на 
процеса на нейното планиране. В зависимост от наличните ресурси може да 
се определи към какъв вид заблуда могат да се насочат основните усилия. 
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Всеки от представените елементи може да се използва самостоятелно или 
в комбинация с другите в зависимост от развитието на обстановката и 
указанията на командира. 

В зависимост от метода, който се прилага, военната заблуда може да 
бъде определена като: 

● активна – свързана с целенасочени активни* действия спрямо проти-
востоящите сили за постигането на определен ефект; 

● пасивна – когато не се предприемат активни действия спрямо проти-
востоящите сили; 

● директна – предприетите мерки са насочени към командирите, вземащи 
решения и с възможност да променят мисиите на подчинените им форми-
рования; 

● индиректна – предприетите мерки са насочени към други обекти и сис-
теми (медии, обществени или международни нагласи), но целят промяна в 
решенията на обекта на военна заблуда; 

● комбинирана – когато се прилага комбинация от посочените видове 
заблуда.  

Методът за организиране на военната заблуда се определя предимно от 
нивото, наличното време и степента на изненада. При по-продължителен 
период за провеждане на дадена операция може да се заложи на пасивната 
или индиректната военна заблуда и обратно – при липса на време се залага 
на активен или директен метод. Достатъчността от време предоставя 
възможност да бъде следено постигането на търсените ефекти от военна-
та заблуда. Комбинираният метод се прилага, когато се търси компромис 
между времето и риска от разкриване на военната заблуда. 

В зависимост от ефекта, който трябва да бъде постигнат, военната 
заблуда може да се категоризира като блокираща или насърчителна. 

Военната заблуда се определя като блокираща, когато се цели преустано-
вяване или забавяне на определени действия от страна на противостоящите 
сили. В такива случаи командирите ще насочват усилията на подчинените 
си към отказване на противостоящите сили от изпълнение на определени 
действия. По този начин командирите се стараят да представят слабите 
си места като силни. Постигането на блокиращи ефекти изисква наличието 
на повече усилия. 

Насърчителната военна заблуда се прилага, когато се търси подтикване на 
противостоящите сили към определени действия. В този случай командири-
те насочват усилията си към умишлено представяне на силните си страни 
за слаби. Ефектите се постигат чрез поставянето на определени задачи за 
изпълнение от подчинените. 

Да бъдат заблудени противостоящите сили е възможно посредством из-
ползването на множество начини, форми и способи и чрез прилагането на 
специфични подходи, техники, тактики и процедури. Военната заблуда може 
да има различни цели и задачи, да е насочена към реализирането на различни 
ефекти за постигане на определени резултати. Може да се практикува на 
всички нива на командване и управление с различни сили, средства и ресурси. 

Класификацията на военната заблуда не е самоцел, а търсене на възмож-
ност за пресъздаване на взаимовръзката между военното изкуство, военна-
та наука и основополагащите принципи на тази така присъща им закономер-
ност – заблудата на противника в операциите и бойните действия. 

Като част от военната наука военната заблуда също се подчинява на 
определени правила и норми, влияе се от различни фактори и е зависима от 
прилагането на определени принципи. Принципите на военната заблуда, въ-

* Активните действия включват целия набор от военни и невоенни, смъртоносни и 
несмъртоносни действия.
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преки че произтичат от общите принципи на военното дело, все пак имат 
и своя специфика. 

Военната заблуда е тясно свързана и насочена към постигането на изне-
нада в операциите и тактическите действия. Постигането на изненада обик-
новено води до по-бърза победа с по-малко жертви. Принципът на изненадата 
често е позволявал на командирите да се сражават и да печелят, когато са 
били многократно превъзхождани. Следователно колкото средствата са по-
малко от тези на опонента, толкова по-наложително е да се съблюдава за 
прилагането именно на този принцип. 

В американската теория при планирането, организиране и провеждането 
на операциите по въвеждане на противостоящите сили в заблуждение са 
изведени следните основни принципи: 

● фокусиране; 
● конкретност; 
● централизираност в командването и управлението; 
● сигурност; 
● навременност;  
● интеграция. 
Фокусирането на действията е принцип, изискващ военната заблуда да е 

насочена към този, който е способен да вземе решение (конкретните коман-
дири, щабове и т.н.) за предприемане на търсените действия или дейности. 
Системата за разузнаване и наблюдение на противостоящите сили не бива да 
бъде мишена на военната заблуда, тъй като тя е само средството, чрез кое-
то селектираната или манипулираната информация, предназначена да обърка 
командването на противостоящите сили, достига до тях. 

Конкретността определя, че най-важната цел на военната заблуда е не 
само за убеждаване на командирите на противостоящите сили чрез предава-
не на определена информация, а и да бъдат принудени да фокусират своите 
действия, способности и ресурси към предприемането (или не) на специфични 
действия. 

Централизирано командване и управление. Операциите по военна заблуда 
следва да бъдат централизирано планирани, организирани, осъществени и 
контролирани. Този подход е необходим, за да се избегне объркването и да 
се гарантира, че различните формирования, участващи в операцията, са на-
сочени към общата цел и не са в конфликт с останалите оперативни цели. 
Изпълнението на тези операции обаче може да бъде децентрализирано, при 
което всички участващи формирования се придържат към един-единствен 
замисъл и план. 

Сигурност. Успешното прилагане на военната заблуда в операциите из-
исква стриктно спазване на изискванията за сигурност. Необходимо е да 
се предприемат всички мерки за недопускане изтичането на информация за 
собствените намерения по въвеждане на противостоящите сили в заблуж-
дение. Плановете и заповедите, касаещи тази дейност, задължително се раз-
пространяват само до съответния личен състав. Стриктно да се прилага 
критерият „има необходимост да знае“ (достъп до информация стриктно 
в касаещия обем) за всяко едно от собствените (приятелските) действия. 

Навременност. Операциите по заблуда на противостоящите сили изис-
кват точни времеви граници. Необходимо е времето така да се разчете, че 
да се дава възможност за: 

● извършване на действията от собствените сили, 
● разузнавателната система на противостоящите сили да събере, обра-

боти, анализира и разпространи информация за действията на собствените 
ни сили; 

● собствената разузнавателна система, която да добие информация за 
предприетите действия на противника като реакция на нашите заблужда-
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ващи действия, въз основа на която командирът да вземе решение относно 
последващи действия. 

Интеграцията на заблудата в основните действия. Операциите по въвеж-
дане на противостоящите сили в заблуждение са формиращи и като такива 
е необходимо да бъдат в пълен обем интегрирани с решителните операции 
(основата за постигане на желаното крайно състояние). Концепцията на 
операциите по въвеждане на противостоящите сили в заблуждение трябва 
да се развива като част от общата концепция на операцията (КОНОП). За-
блудата на противостоящите сили трябва да се разглежда от началото на 
процеса на планиране на операцията, на всички нива, за да се осигури инте- 
грирането на процеса в плановете на старшата инстанция, ако са делегира-
ни права на подчинените.  

Въз основа на съпоставките между западните изследователи и тези от 
източните школи допълнително са формулирани следните принципи за воен-
на заблуда: 

● активност; 
● убедителност; 
● съпоставимост; 
● непрекъснатост; 
● разнообразие; 
● приоритизиране; 
● предвидимост; 
● прецизност; 
● мащабност. 
Активността се изразява в настойчив стремеж да се създаде у проти-

востоящите сили лъжлива представа за бойния състав и групировката на 
формированията, характера и замисъла на техните действия, местоположе-
нието им и др. Важно е усилията да се насочат към принуждаването на про-
тивостоящите сили да оценят обстановката неправилно и да предизвикат 
от негова страна действия, изгодни за нашите войски. Чрез активността се 
търси не само изпълнението на определени действия, а и осигуряването на 
убеденост в истинността на определени факти. Активността също така 
способства и за постигането на увереност в собствените действия. 

Убедителността като принцип означава създаване у противостоящите 
сили впечатление за реалност и правдоподобност. Този принцип се насочва 
към създаването на условия за правдивост не само в доктриналните замисли, 
а и по размери, време и визия. Убедителността е обвързана с принципа за 
интегриране на военната заблуда с реалните операции. 

Съпоставимостта е принцип, насочен към оправданост на всяко от про-
вежданите мероприятия, действия или дейности, свързани с военната заблу-
да, т.е. дали реално се налагат от изискванията на обстановката. Този прин-
цип може да се обвърже с преценката на риска, която всеки от командирите 
следва да приеме. За всеки отделен командир съпоставимостта ще бъде 
различна. Тя може да бъде определена и в документи на старшия командир 
(указания, правила за поведение и др.). 

Непрекъснатостта като принцип на военната заблуда изисква да бъде про-
веждана постоянно и своевременно във всякакви условия на обстановка и 
период на тактическите действия или операцията (при подготовката и в 
хода на боя, при марш, разполагане на място и т.н). Закъснялото прилагане 
на военната заблуда може да се окаже не само безполезно, но дори вредно. 
Непрекъснатостта не бива да се разбира като циклично повтаряне на опре-
делени действия многократно, а като възможност за реализиране на различни 
методи, способи и форми за прилагането на военната заблуда в определена 
последователност за постигането на определен ефект. 

Разнообразието като принцип е насочено към освобождаване от шаблона 
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при осъществяването на военната заблуда. Еднаквите начини, използвани за 
скриване или дезинформация, рано или късно ще бъдат разкрити и опозна-
ти от противостоящите сили. Повтарянето (освен ако не е предварително 
предприет способ) е недопустимо както в мероприятията по дезинформация, 
при демонстративните действия на формированията, така и в скриването 
или имитирането на отделни обекти. 

Приоритизирането е принцип, изразяващ баланса между целите на опе-
рацията и предоставените ресурси на командира. Необходимо е да се има 
предвид, че заделянето на сили за извършване на заблудата намалява бойната 
мощ, която да бъде използвана на други направления. 

Предвидимост. Военната заблуда трябва да бъде в синхрон с дългосрочните 
изисквания и необходимите оперативни нужди на висшестоящето командване. 
Познаването на доктриналните схващания за водене на бойните действия 
може да допринесе за търсенето на слабости именно в тази насока. Ако на-
пример се установи (в доктриналните схващания), че има определени съотно-
шения за изграждане на минновзривни заграждения пред фронта и в дълбочина, 
то при промяната им (в зависимост от данните за уменията и обучението 
на командира на противостоящите сили) не биха могли да се очакват изне-
нади по отношение на тяхното изграждане. Управлението трябва да бъде 
достатъчно гъвкаво, за да действа изпреварващо или да реагира своевременно 
на създалата се обстановка. Това се отнася както за тези, които планират 
и организират заблудата, така и към тези, които управляват нейното при-
лагане. Чрез предвидимостта се осигурява и разпознаването на конфликтни 
ситуации, преди те да се превърнат в проблем. 

Прецизността като принцип на военната заблуда изисква задълбочени зна-
ния за начина на мислена на опонента и създаване на условия, при които да 
се поднесе информацията, така че да въздейства по желания начин. Този 
принцип е тясно свързан с планирането на операциите по военната заблуда. 
Има за цел да се обръща голямо значение дори на най-малките подробности 
при планирането на специфични операции по военната заблуда. 

Мащабността като принцип може да се съблюдава при наличието на пре-
възходство в определен компонент на военната мощ или когато основната 
цел е пренасищане на противостоящите сили с информация, като по този 
начин се затруднят в откриването на реалната от манипулираната инфор-
мация. Мащабността може да бъде насочена и за пораждането на съмнение 
у противостоящите сили относно собствените възможности или постига-
нето на условия за успех в предстоящите действия. 

Изхождайки от определението за военната заблуда, става ясно, че в 
операциите за военната заблуда съществуват два основни императива – 
собствените и противостоящите сили. Първият насочва усилията си за осъ-
ществяване на въздействие спрямо другия с цел предприемане на определена 
реакция. Военната заблуда като система има своите особености и поради 
тази причина за по-ясно разбиране на процеса се въвеждат следни термини: 

● въздействащ субект; 
● въздействаща система; 
● обект на въздействие;  
● система, върху която се въздейства. 
Въздействащ субект (субект на военната заблуда) са органите (команди-

рите и щабовете на собствените формирования), които планират, органи-
зират, провеждат и/или контролират процесите по въвеждане на противос-
тоящите сили в заблуждение. 

Въздействаща система (управляваната от субекта на военната заблуда) 
са формированията, силите, средствата и институциите (собствени), кои-
то са пряко обвързани с изпълнението на всички планирани мерки, мероприя-
тия, дейности и действия по военната заблуда. 
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Обект на въздействие (обект на военната заблуда) са органите на проти-
востоящите сили, вземащи решение (командирите и щабовете), към които 
са насочени всички мерки, мероприятия, дейности и действия, целящи да 
вземат или да ги откажат от вземането на определени решения. 

Система, върху която се въздейства (управляваната от обекта на воен-
ната заблуда), са формированията, група, организация или структура, които 
следва да предоставят информацията, необходима да достигне до обекта на 
въздействие, и да способстват за осъществяването на очаквани действия 
или бездействия. 

Въздействащият субект в зависимост от условията на обстановката и 
желаното крайно състояние взема управленско решение, което системата 
на въздействие привежда в изпълнение. Въз основа на предприетите дейст-
вия (за постигане на търсените ефекти), насочени към обекта на военната 
заблуда, за промяна в неговото поведение се осъществява обратната връзка 
от обекта на въздействие чрез системата за въздействие. 

Системата, върху която се въздейства следствие на предприетите 
действия от страна на въздействащата система и условията на обста-
новката, предава информация на обекта за въздействие. В зависимост от 
условията на обстановката и получените данни той взема решение, което 
привежда в изпълнение чрез същата или друга система, върху която се въз-
действа. 

Взаимовръзки между въздействащата система и субект

 

РЕШЕНИЕ
Условия на
обстановката Въздействащ

субект

ДЕЙСТВИЯ
Условия на
обстановката

Въздействаща
система

РЕШЕНИЕ
Условия на
обстановката Въздействащ

субект

ДЕЙСТВИЯ
Условия на
обстановката

Въздействаща
система

 

РЕШЕНИЕ
Условия на
обстановката Обект на

въздействие

ДЕЙСТВИЯ
Условия на
обстановката

система върху
която се

въздейства

РЕШЕНИЕ
Условия на
обстановката Обект на

въздействие

ДЕЙСТВИЯ
Условия на
обстановката

система върху
която се

въздейства

Взаимовръзки между обекта на въздействие и системата,  
върху която се въздейства
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Въз основа на действието или бездействието от страна на системата, 
върху която се въздейства (които ще произтичат от решенията на обек-
та на въздействие), въздействащият субект взема решение за методите, 
способите, действията, дейностите и задачите, които е необходимо да се 
предприемат от въздействащата система. 

Способите за прилагане на операциите по военна заблуда се обвързват с 
времето и процесите на планиране, организиране и провеждането им и са в 
основата на разработваните планове за заблуда на противостоящите сили. 
В зависимост от начина, по който се търси въвличане в заблуждение, във 
военното дело се прилагат способите на: 

● стимулирането; 
● примамката; 
● повторяемостта; 
● двойното блъфиране; 
● непреднамерената грешка;  
● замяната. 
Способът на стимулирането се заключава в предприемане на действия, 

които да усилят увереността на обекта на военната заблуда в правилност-
та на възприетите от него намерения и отвличане на вниманието му от 
възможностите за използване на алтернативни варианти за действие. 

Способът на примамката се състои в умишлено представяне на възмож-
ност на обекта на военната заблуда, от която той да се възползва, предназ-
начена всъщност да го въвлече в капан. Пример за примамка е преднамерено-
то отстъпление с цел въвеждане на противостоящите сили в предварител-
но подготвени участъци за нанасяне на максимални поражения. 

Способът на повторяемостта се заключава в извършването на множество 
повторения на един и същ процес или действия, имащи за цел да внушат у 
обекта на военната заблуда лъжливо чувство за безопасност, за познаване на 
определен подход на действие при определени ситуации, специфични схваща-
ния и т.н., които в определен момент да се приложат по коренно различен 
начин. Добър пример за повторяемостта е примерът, представен в първа 
глава за преодоляването на Суецкия канал от египетската армия в конфли-
кта през 1973 г. 

Способът на двойното блъфиране се състои в предоставяне на действител-

Обща схема на взаимовръзките между елементите  
в системата на военната заблуда

 
противостоящи сили

собствени сили

реакция

въздействия

РЕШЕНИЕ

Условия на
обстановката

Обект на
въздействие

ДЕЙСТВИЯ

РЕШЕНИЕ

Условия на
обстановката

въздействие

ДЕЙСТВИЯ

Система върху която 
се въздейства

РЕШЕНИЕ

Условия на
обстановката

въздействащ
субект

ДЕЙСТВИЯ

въздействащ
система

РЕШЕНИЕ

Условия на
обстановката

ДЕЙСТВИЯ

въздействаща

противостоящи сили

собствени сили

реакция

въздействия

РЕШЕНИЕ

Условия на
обстановката

Обект на
въздействие

ДЕЙСТВИЯ

РЕШЕНИЕ

Условия на
обстановката

въздействие

ДЕЙСТВИЯ

Система върху която 
се въздейства

РЕШЕНИЕ

Условия на
обстановката

въздействащ
субект

ДЕЙСТВИЯ

въздействащ
система

РЕШЕНИЕ

Условия на
обстановката

ДЕЙСТВИЯ

въздействаща

РЕШЕНИЕ

Условия на
обстановката

въздействащ
субект

ДЕЙСТВИЯ

въздействащ
система

РЕШЕНИЕ

Условия на
обстановката

ДЕЙСТВИЯ

въздействаща
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ното състояние на противостоящите сили, които очакват да бъдат заблуде-
ни, и убедени, че реално представената ситуация ще е опит за заблуда. Този 
способ е определено най-рискован, тъй като шансовете за успех при прилага-
нето му са 50:50. Друга разновидност на този способ е прилагането на един 
и същ подход за заблуда два пъти. Историческите примери потвърждават 
правилото, че една и съща заблуда не бива да се прилага последователно. В 
такъв случай при прилагането на една и съща заблуда дори да разкрие заблуда-
та, обектът на военната заблуда би бил склонен да повярва, че няма как един 
и същ опонент да се опита да му приложи последователно един и същ трик. 

Непреднамерената грешка е способ, при който обектът на военната заблу-
да се оставя да бъде запознат с определена информация, която е попаднала 
по погрешка, въз основа на „щателното“ му разузнаване или неефективност 
на системи за сигурност на субекта на военна заблуда. 

Разновидност на непреднамерената грешка е „щастливата случайност“, 
при която информацията попада в обекта на военната заблуда вследствие 
на „неблагоприятни“ (предварително планирани) за субекта ситуации. При-
мер за такава заблуда от Втората световна война е, когато намереното 
от германците мъртво тяло* (изхвърлено от морето дни след потопяване-
то на английски кораб), облечено в униформа на кралски морски пехотинец 
с чантичка с документи, ги убеждава да укрепват Пелопонеския полуостров 
и Сардиния, докато съюзниците атакуват Сицилия. Поради обръщането на 
голямо внимание на детайлите в тази твърде рискована операция по воен-
ната заблуда от страна на съюзниците, германците действително са били 
убедени, че са попаднали на ценна документация. 

Способът на замяната се прилага чрез предварително „предоставяне“ на 
информация на обекта на военната заблуда, че дадени действия са лъжливи, и 
се подхранва с допълнителна информация, за да е сигурен, че са лъжливи, след 
което в необходимия момент се извършва замяна с реални сили или обратно-
то. Този способ успешно може да се прилага предимно на тактическо ниво. 

Формите на военната заблуда могат да се окачествят в зависимост от 
основната цел, с която се прилагат. В този случай те се препокриват като 
смисъл с основната цел и могат да бъдат: 

● скриване; 
● имитация; 
● дезинформация; 
● демонстрация. 
Скриването се състои в използването на такива мероприятия и начини 

на маскировка, които изключват или затрудняват противостоящите сили 
(опонента) в откриването на демаскиращите признаци на самите форми-
рования, техните действия и обекти. Постига се чрез спазване на маскиро-
въчната дисциплина, използване на маскиращите свойства на местността, 
условията на ограничена видимост и чрез инженерно-техническите начини и 
средства. Скриването се провежда от формированията постоянно, дори без 
да се отдават специални указания от старшия командир (щаб). 

Имитацията представлява възпроизвеждане на демаскиращите признаци, 
присъщи на реални обекти. Тя предвижда създаване на лъжливи позиции и 
райони за разполагане на формированията, лъжливи обекти с използване на 
макети на техниката и други маскировъчни средства, чрез устройване на 
лъжливи съоръжения, както и чрез обозначаване на признаци за дейност на 
войските. 

Дезинформацията е грешна или неточна информация, разпространена 
умишлено. Може да включва подправени документи, ръкописи и фотографии 
или разпространяване на злонамерени слухове. Наред с това тя включва и 

* Операция, позната като „Никога несъществуващият мъж“.
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изкривяване на вярна информация по такъв начин, че да я направи безполез-
на. Най-общо техниката на дезинформация е да се смесват известна доза 
истина с неверни изводи и лъжи или да разкрие само част от истината, 
претендирайки, че се представя цялата истина. Друга техника на дезин-
формирането е прикриването на фактите, или налагането на цензура, ако 
заинтересуваната група е в състояние да приложи такава форма на контрол. 
Когато информационните канали не могат да бъдат напълно затворени, те 
могат да бъдат интерпретирани като негодни, като се напълнят с дезин-
формация или ефективно се намали сигналът. Радио-дезинформацията може 
да се осъществява чрез предаване на лъжливи сведения, команди, разпорежда-
ния в определени наши радиомрежи и радионаправления. 

Устната дезинформация може да се осъществява чрез разпространяване-
то на лъжливи слухове, сведения, съобщения от агентурата, кореспонденти, 
военнопленници, местни жители, партизани, диверсионно-разузнавателни 
групи и др. 

Документалната дезинформация най-добре се осъществява чрез предна-
мерено „загубване“ на различни лъжливи документи или чрез публикуването в 
печата на дезинформиращи сведения и съобщения. 

Демонстрацията представлява преднамерено показване на придвижвания, 
съсредоточавания и водене на бой с реални войскови единици. Провежда се 
за сковаване на противостоящите сили на второстепенни направления или с 
цел показване на съсредоточаване на голямо количество войски в определени 
райони. Обикновено се провежда с ограничени сили и средства, отделяни от 
съединенията, частите и формированията. Провеждащите демонстративни 
действия могат и да не знаят истинската цел на своите задачи. Това се 
прави за постигане на максимална реалност на демонстрацията. 

Комбинацията от форми неминуемо ще доведе до по-голяма пълноцен-
ност и ефективност за постигане на желания ефект, но ще изисква и заде-
ляне на повече ресурси за неговото осъществяване. 

В зависимост от наличните сили, времето, с което се разполага, и ниво-
то, на което се взема решението за предприемане на действия, свързани с 
военната заблуда, се разграничават няколко нива на реализация, насочени към 
обекта на военната заблуда, целящи или свързани с: 

● изменение на информацията; 
● промяна в поведението; 
● промяна на параметрите; 
● изменение в обстановката. 
Търсенето на изменение (промяна) на информацията за обстановката е 

насочено към предоставянето на информация, която не отговаря на дейст-
вителността. Промяната в поведението цели подтикване към действия 
или бездействия, предприети на базата на определени действия от страна 
на въздействащата система. Промяната (изменението) на параметрите 
на управляваните субекти цели създаването на достоверна информация за 
увеличаване или намаляване на количеството ресурси в определено място и 
време. Чрез целенасоченото търсене на изменение (промяна) в обстановка-
та се цели предприемане на активни действия, целящи реална промяна. 

Важно е да се спомене, че всяко от по-високите нива включва дейности, 
действия, мерки и мероприятия, свързани с предходните нива. Всяко от ни-
вата изисква подбор на различни методи, средства, способи, подходи, които 
да бъдат реализирани посредством мерки, мероприятия, дейности и дейст-
вия. Първите са приоритет на въздействащия субект (т.е. командирите и 
щабовете), докато вторите – на въздействащата система, т.е. изпълните-
лите. 

Поредицата от процеси, дейности, действия, мерки и мероприятия, кои-
то са обвързани с военната заблуда и се предприемат спрямо опонента, е 
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удачно да се обединят в едно единно понятие (термин), наречено „операции 
по военна заблуда“. 

В американската армия е определено, че операции по военна заблуда се 
провеждат от командирите на военни командвания и подчинени съвместни 
сили за поддръжка на всички цели на кампанията. Според това определение 
операциите по военна заблуда са приоритет на стратегическо и оперативно 
ниво, както и тяхното планиране.

Имайки предвид определението за военна заблуда, представено в първата 
глава на монографията, може да се изведе и определението на операциите по 
военна заблуда. Те представляват съгласувани по цели, време, място, ресурси 
и усилия действия, дейности, мерки и мероприятия, насочени към постигане на 
намерението на командира за осъществяване на военната заблуда, реализиране 
на предварително определени ефекти и постигане на желано крайно състояние.

Усилията на изследователите са насочени към търсенето на възможност 
за намаляване на демаскиращите фактори (отличителните белези) на бойни-
те машини в четири направления: акустично, визуално, инфрачервено и ра-
диолокационно. Естествено, учени от цял свят са се посветили върху този 
проблем, но достигането на нулеви параметри в тези направления за бойна 
машина, т.е. да стане „невидима“, към настоящия момент все още се оказва в 
сферата на научната фантастика. Множество изследователски институти и 
лаборатории правят изпитания с цел намаляване на демаскиращите свойства 
на бойните маши, но до този момент резултатите все още не оправдават 
желанията. Неудовлетворението се дължи на факта, че ако се намалят ра-
диочестотните, това става за сметка на визуалните характеристики или 
обратно. Търсенето на баланс (компромис с определени параметри) е неиз-
бежно и засега това е най-приемливият вариант. Най-добрите постижения до 
момента, за които може да се открие информация, са следните: 

Иновационният 3D камуфлаж с наименованието TactiCam, разработен от 
фирма ArmorWorks, притежава потенциал да снижава отражаемата повърх-
ност на транспортните средства в радиочестотния, инфрачервения и види-
мия спектър. Външният слой на материала TactiCam произволно е оформен 

 

Нива на реализация, насочени към обекта на военна заблуда
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в триизмерна структура в различни геометрии фигури с различни нива и 
дълбочина. Тази компютърно генерирана безразборна структура отразява 
енергията на машината в случаен образ, предотвратявайки откриването на 
обекта от сензори в оптикоелектронния и милиметровия диапазон. Този ма-
териал може да се използва съвместно с материали, поглъщащи или намаля-
ващи радарното или инфрачервеното излъчване. Може да се използва също за 
запълване с изолационен материал, който намалява собственото топлинно 
излъчване, както и това от слънчевата топлина.

Израелски специалисти са постигнали нови успехи в „топлинната маски-
ровка“. Фирмата Еltix е разработила т.нар. система „Черна лисица“ (Black 
Fox). Тя позволява в широк диапазон да бъде променен „топлинният порт-
рет“ на обекта, който трябва да бъде скрит. Разработката е започната 
през 2006 г. и през 2011 г. са проведени първите представяния. Компанията е 
демонстрирала прототип на армейски джип, екраниран със специални панели, 
които сканират околната среда и формират аналогично излъчване, позволя-
ващо джипът „да се разтвори“ в естествения фон. По време на изпитания-
та след включването на тази система джипът просто е изчезнал от екрана 
на топлинния визьор. Тъй като подобен метод за маскировка има и минуси – 
бариерата е непреодолима за инфрачервените лъчи от двете страни и еки-
пажът на екранирания обект също не може да наблюдава местността, е 
създаден т.нар. активен прозорец. Другата „перла“ на „Черната лисица“ е, 
че комплексът дава възможност не само да се скрие целият обект, но и с 
цел дезинформация на противостоящите сили да се промени топлинният му 
облик – например танкът да се „превърне“ в крава или лек автомобил с по-
вишена проходимост да бъде представен за танк. На този етап системата 
е предназначена само за бронирана техника, но във фирмата вече работят 
по адаптирането ù за хеликоптери и катери, които се използват от специ-
алните подразделения. 

В армията на САЩ опитите за снижаване на демаскиращите показатели 
на бойните машини започват с проекта JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). 
Целта му е създаване на нов клас транспортно средство (за Сухопътни-
те войски, Корпусът морска пехота и специалните сили), което да замени 
съществуващите HMMWV. Методиката за снижаване на демаскиращите 
показатели е включена в изискванията за поставяне на система за димна 
завеса, която да скрива машината от визуално наблюдение, от лазерно целе-
указване и лазерни оръжия.

В недалечно бъдеще новопоявяващите се материали ще успеят да пред-
ложат все по-голямо снижаване на отражателната способност на военната 
техника. Една от националните лаборатории в САЩ предлага на пазара 
електропроводна графитна пяна HCGF (Highly Conductive Graphite Foam) 
като средство за снижаване на отражателната способност на техниката. 
Тя притежава две особено ценни свойства – превъзходен топлопроводник и 
изключителна лекота. Поставена върху бронираните машини, пяната спо-
собства за допълнителното охлаждане на основните източници на топлина 
(двигател, радиатор, механизми за завиване) и намалява излъчването на то-
плина. Това теоретично може да позволи поставянето на много по-малки 
по габарити радиатори и намаляване на теглото като цяло. В официалното 
представяне се споменава също, че HCGF намалява електро-магнитното и 
акустичното излъчване, постигнато благодарение на превъзходните звуко-
поглъщащи характеристики и добрата електропроводимост, способстваща 
за „поглъщането“ на радиовълните.

CARC (Chemical Agent Resistant Coating*) е лаково покритие в различни 
нюанси и оттенъци, което в момента се използва за маскировка на маши-

* Покритие, устойчиво на влиянието на химически вещества.
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ните на морската пехота на САЩ. Освен снижаването на възможността 
за откриване във визуалния спектър това покритие притежава и няколко 
други ценни качества. Първо, абсолютно неабсорбиращото свойство на тези 
вещества не позволява задържането върху машината на никакви химически 
или биологични агенти и спомага за лесното им отстраняване. Второ, тези 
покрития притежават свойство за снижаване на топлинното излъчване. 
Един от оттенъците на зеленото притежава по-малко инфрачервено излъч-
ване от хлорофила, което рязко снижава откриваемостта на машините при 
покриването с този оттенък при използването им в гориста местност. 

ADAPTIV е технология, разработена от компанията BAE Systems, която 
чрез покриването на бойна машина със специално проектирани шестоъгълни 
метални плочи (пиксели) намалява нейните демаскиращи признаци. Посред-
ством разположени по машината камери (способни да сканират местност-
та в близост до нея) се получава информация за инфрачервения фон около 
машината. Впоследствие след обработка на информацията до всяка от пло-
чите се подава определено напрежение за изменение на температурата, кое-
то дава възможност за топлинно „сливане“ със заобикалящата среда. Пик-
селите могат да се нагряват до температура, която да пресъздава данните 
за топлинно излъчване на друго превозно средство (лека кола или камион). 
Друго полезно свойство на тази технология е, че може да се използва за раз-
познаване на собствените машини (подобно на системата за разпознаване 
свой – чужд). Изпитанията на компанията BAE Systems вече са в процес на 
приключване, като за прототип се използва верижната БМП CV90. 

Гръцката компания Intermat се занимава с разработването на технологии 
за снижаване на визуалната и температурната откриваемост на военни 
машини. Последната им разработка е специална серия бои и лепящи се мате-
риали с характерното наименование CHAMELEON. За тази серия произво-
дителят твърди, че значително минимизира, а при определени случаи могат 
да се достигат и нулеви стойности на топлинното излъчване на което и 
да е транспортно средство или сграда. По този начин термовизьорите 
и въоръжението с инфрачервено оборудване няма да могат да изпълняват 
предназначението си, тъй като топлинното излъчване на машината ще бъде 
със значително по-ниски характеристики от заобикалящата среда, което 
пък повишава шансовете за избягване на попадения от ракети с топлинно 
насочване. Освен за повърхността на машината са разработени и специални 
самозалепващи се камуфлирани антитермални системи и тъкани, предназна-
чени за покриване на гумите и предното стъкло. Производителите се горде-
ят с разработените чохли за защита на движещите се части на машината, 
като твърдят, че нито тактическите възможности, нито движението се 
ограничават вследствие на използването им.*

Шведската компания Saab Barracuda също предоставя решения по пробле-
ма на снижаване нивото на демаскиращите признаци на военните машини 
във всички спектри. Специализираните системи са създадени с цел съот-
ветствие както на машината, така и на обкръжаващата среда на необ-
ходимото ниво на защита. Отчитайки, че най-голяма е уязвимостта на 
бойните машини по време на движение, компанията насочва своите усилия в 
разработването на различни модификации на „мобилен камуфлаж“. Една от 
разработките (HeaT Reduction System) освен защита от вражеските сензо-
ри снижава вътрешната температура в бойното отделение на машината, 
като по този начин се повишават работоспособността на екипажа и ресур-
сът на електрооборудването. 

Мобилната система за скриване Mobile Camouflage System (MCS) е разрабо-
тена за скриване на стационарни и движещи се машини. Тази система ком-

* Основните изпитания са проведени със самоходната РСЗО HIMARS.
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бинира два компонента – покритие с неотразяваща повърхност, върху която 
се наслагва триизмер- покритие. Комбинацията от компоненти помага да 
бъдат намалени не само визуалните и инфрачервените характеристики, но 
осигурява известна защита срещу откриване от радиолокационни системи 
и оръжия. 

Познаването на формите, методите, мероприятията, мерките, дейност-
ите и действията, свързани с военната заблуда, от офицерите и повишава-
нето на способностите на формированията по прилагането им в процеса на 
подготовка ще способстват за ефективното им прилагане и ефикасното им 
осъществяване. Съчетаването им би довело до създаването на нови подходи 
за прилагане на операциите по военна заблуда и ще способства за постигане 
на търсените ефекти и изпълнение на поставената мисия.

Както се смята, че всяка снежинка, всяко листо на всяко дърво, всеки чо-
век на Земята са уникални сами по себе си, така уникални ще са и решенията 
за прилагане на военната заблуда. Всяка военна операция има свои характер-
ни черти и по своему е разнообразна. Разликите в прилагането на военната 
наука от командирите в реалния свят определя развитието на военното 
изкуство и го прави безкрайно разнообразно. 

Разнообразието за разлика от еднообразието е естествено състояние за 
природата и именно то поражда интереса към военната заблуда. Ние сме 
създадени да работим в обстановка, в която се търсят начини да нала-
гаш мнението си над останалите. Ето защо колкото по-добре се познават 
възможностите за прилагане на военната заблуда, толкова по-интересно, 
разнообразно, а понякога дори изненадващо ще е постигането на желаното 
състояние с минимален разход на ресурси. Търсенето на възможности за 
прилагане на способите, формите, действията и мероприятията в хода на 
подготовката на командирите, щабовете и формированията ще донесе удо-
влетворение от практическото приложение на наученото в класните стаи.

Възможността за прилагането на операциите по военна заблуда в широ-
кия спектър операции (бойни, за сигурност и стабилизиране, за поддържане на 
мира и в мирно време) по всяко време и във всякакви условия на обстановка-
та (екстремални климатични условия) и средата (градски условия, в планини, 
гори, джунгла, пустиня и т.н) поставя множество предизвикателства пред 
командирите и щабовете, свързани с планирането на военна заблуда, а към 
формированията – за прилагане в практиката. Планирането на операциите 
по военна заблуда по своята същност и характер не се различават от общия 
процес на планиране, но то притежава специфични характеристики, които 
за пълнота на настоящето изследването е необходимо да бъдат разгледани.
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Шестдесет и пет години факултет „Командно-щабен“ на Военна акаде-
мия „Георги Стойков Раковски“ създава кадри за отбраната на страната. 
През цялото това време той живее и ще продължава да живее с проблемите 
на изграждането и развитието на въоръжените сили и в частност на Бъл-
гарската армия. Не са една и две опорните точки, в които в синтезиран вид 
може да се опише неговото съществуване. Каквито и пpeвратности обаче да 
е преодолявало обществото в своето развитие, факултетът неотлъчно се е 
стремял да отговори на неговите интереси и на интересите на държавата 
– да обучава квалифицирани военни специалисти за тактическо и оперативно 
ръководство на българските въоръжени сили. И ако едно военно формиро-
вание в процеса на своята трансформация се оформя спрямо изискванията 
на военната експертиза, то Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и 
в частност факултет „Командно-щабен“ са длъжни да се съобразяват и с 
изискванията на Закона за висшето образование, а в последните години и със 
Закона за развитие на академичния състав и с други външни фактори. Това 
още повече издига водещата роля на факултета с подкрепата на хилядите 
випускници и стотиците преподаватели, които със своя неуморен труд са 
допринесли за развитието на военната наука и образование. На практика 
факултетът е без конкуренция във военнообразователната система и няма 
друга военна структура, която да е дала толкова много за обогатяване на 
строителството и ръководството на Българската армия. 

За факултет „Командно-щабен“ до 2011 г. няма написан труд, просле-
дяващ неговата история, развитие и традиции. Едва при тържественото 
отбелязване на 61-вата му годишнина е издадена брошура, в която накратко 
е проследен пътят му от създаването до първото десетилетие на XXI век. 
Юбилейното издание е първи опит да бъдат систематизирани и изследвани 
богатото минало на факултет „Командно-щабен“, трънливият му път от 
създаването на Основния факултет до днес, трансформациите през годи-
ните, неговото настояще и тенденции за развитие. От него могат да се 
направят много изводи и заключения, но три са тези, без които не може. 

На първо място, като основно звено на Военната академия факултет 
„Командно-щабен“ винаги е бил водещ в нейното развитие. Няма друга ака-
демична структура, която да представя така пълно и всеобхватно образа на 
Академията както в армейските среди, така и в гражданското общество, 
както във вътрешен план, така и в международно отношение. 

Второ, въпреки превратностите на времето пред факултет „Командно-
щабен“ никога не е стояла дилемата „да бъдеш или да не бъдеш“, защото 
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винаги е имало нужда от него. Той неизменно е бил стожерът на военното об-
разование, по който са се равнявали военноучебните заведения в страната ни.

Трето, най-динамично е развитието на факултет „Командно-щабен“ след 
2000 г. За последните 15 години той се трансформира непрекъснато – в него 
се обучават студенти по магистърски специалности за нуждите на нацио-
налната сигурност, а в областта на военното дело неколкократно е проме-
нено съдържанието на учебните планове и програми, за да отговарят те на 
съвременните изисквания, породени от членството на България в НАТО и 
Европейския съюз.

В качеството си на първи исторически преглед за миналото и настоя-
щето на факултет „Командно-щабен“ този труд полага основата и на едно 
следващо, по-пълно издание. Надяваме се с безрезервната подкрепа на всички 
заинтересувани от миналото и настоящето на факултета в него да бъдат 
отстранени неточностите и да включва богат архивен материал. А за ши-
роката аудитория от изследователи, преподаватели, студенти, ветерани и 
всички, интересуващи се от историческите корени на военното образование 
у нас, остава удоволствието от съвременния прочит на миналото и съхра-
нените традиции на най-стария военен факултет у нас.

Знание и традиции (1950 – 1989)

Сто и три години ни делят от паметния за Военна академия „Георги 
Стойков Раковски” ден, в който тя е създадена. През целия период на свое-
то съществуване Академията заема достойно и важно място в армейския и 
обществения живот на страната. Висше училище с огромен научен престиж 
и потенциал, огнище на военни знания, символ на националната военна наука 
и място, където се кове българската военнотеоретична мисъл, Военната 
академия безспорно е най-важната военнонаучна и военнообразователна ин-
ституция у нас, където през годините се подготвят хиляди висококвалифи-
цирани офицерски кадри. Но през 1912 г. до осъществяването на всичко това 
е все още твърде далеч...

В условията на извършващите се в началото на миналия век реформи и 
модернизация на българската армия необходимостта от офицерски кадри с 
висше образование става все по-силна. Ето защо на 11 декември 1911 г. с до-
клад до държавния глава цар Фердинанд І военният министър генерал-майор 
Никифор Никифоров прави аргументирано предложение за основаването на 
военна академия. В мотивите на своето предложение той изтъква, че бър-
зото развитие на военното дело налага „учредяването на едно висше военно 
учебно заведение под названието Военна академия“. 

На 12 декември 1911 г. докладът за създаването на академията е одобрен 
от цар Фердинанд І. В резолюцията към него той отбелязва: „Одобрявам с 
особена радост внасянето на този законопроект в XV обикновено Народно 
събрание и поздравявам армията с това щастливо и съдбоносно решение“. 
На 15 декември с.г. военният министър обявява решението, а законопроек-
тът е внесен за разглеждане и утвърждаване от Народното събрание. На  
1 март 1912 г. той е гласуван и приет от народните представители, а на  
20 април с Указ № 26 царят утвърждава Закон за Военната академия. 

На 7 май документът е подпечатан с държавния печат, а с неговото 
публикуване на 8 май 1912 г. в „Държавен вестник“ влиза в законна сила. 
Основаването на Военната академия се превръща в реален факт. Двете бал-
кански войни през 1912 – 1913 г. отлагат откриването ù до 4 януари 1915 г., 
когато учебната година започва при голяма тържественост. Присъства и 
цар Фердинанд І. И сега слушателите не успяват да завършат своето обу-
чение. Причината е бушуващата Първа световна война, чиито пламъци об-
хващат през есента на 1915 г. и България. Всички офицери от българската 
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армия са изпратени по частите, а следването на слушателите е прекъснато 
и оставено за по-спокойни времена. Те обаче така и не настъпват след края 
на войната.

По силата на Ньойския договор, подписан с държавите от Антантата 
през есента на 1919 г., България закрива всички свои военни школи и воен-
но-учебни заведения. Остава да съществува единствено Военното училище. 
Въпреки ограничителните клаузи на договора през 1922 г. Военната академия 
започва своето скрито съществуване на територията на Военното училище 
в София като Преподавателски курс и под това име просъществува до 1938 г.

През 1931 г., успоредно с изучаваната до момента в Преподавателския 
курс генералщабна специалност, започва усвояването на нова специалност 
с еднаква продължителност на обучение – три години. В Академията се 
оформят два самостоятелни отдела – Генералщабен и Интендантски, 
и във всеки от тях се води съответното обучение. След 1935 г. обуча-
ваните в Преподавателския курс офицери постепенно се увеличават. До 
1944 г. завършват обучението си 16 офицерски випуска, включително 16 
генералщабни и 11 интендантски. Образование получават 521 офицери, 
между които 10 чужденци (хървати), или средногодишно са обучавани по 
32-ма души.

След започването на Втората световна война учебният процес във Воен-
ната академия не е прекратен. Единствената промяна, въведена поради вой-
ната и възникналата във връзка с това необходимост от командни кадри с 
висше образование, е намаляването на срока на обучение на две години. Лич-
ният състав на учебното заведение не взема участие във войната до 1944 г. 
Мнозина негови възпитаници обаче, вече генерали, оглавяват българската 
армия, а в заключителния етап на Втората световна война (1944 – 1945) 
успешно организират, ръководят и провеждат операции срещу войските на 
Вермахта. 

След завръщането на участвалите във войната слушатели през 1945 г. 
редовният учебен процес в Академията е възобновен. От началото на след-
ващата година тя вече има патрон – патриархът на българското национал-
ноосвободително движение Георги Стойков Раковски, а през 1952 г. получава 
и първото си бойно знаме. 

През следващите години във Военната академия настъпват редица про-
мени, свързани с преминаване към мирновременно състояние, осмисляне на 
опита от войната и най-важното – с овладяването на военноучебното за-
ведение от комунистическата партия. Всичко това намира израз в пред-
приетите основни структурни и кадрови преустройства и в обучението и 
възпитанието на личния състав. 

В средата на миналия век във Военната академия възникват нови звена. 
Създадени са основен и задочен факултет, Висш академичен курс, който под-
готвя старши офицери за отговорни щабни длъжности в армията, изградени 
са и катедри. Във връзка с увеличаването на обучаемите и личният състав 
на Академията нараства, като през 1953 г. достига 1000 души. Обучението е 
насочено главно към подготовката на офицери за управлението на частите 
и съединенията по време на война. Мирновременните функции и задачи все 
повече преминават на заден план.

Активизира се и научноизследователската работа. През 1954 г. са зачисле-
ни първите адюнкти (докторанти), присъдени са първите научни звания и е 
избран първият професор в Академията. Научноизследователската дейност 
води до издаването на първите научни трудове, които обслужват главно 
учебния процес. Излизат от печат и първите два тома на „Трудове на Ака-
демията“.

От есента на 1958 г., след обединяване с Военнотехническата и Военнопо-
литическата академия, Военна академия „Георги Стойков Раковски“ се пре-
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връща в единствения център за подготовка на квалифицирани командни, инже-
нерно-технически и политически кадри за армията. Факултетите вече са пет, 
а катедрите – 25. Постепенно отпада делението им по видове въоръжени 
сили. Оформят се факултети, обединяващи подготовката на командно-щаб-
ните, политическите и техническите офицери и на слушателите задочници. 

През 1967 г. в Академията са създадени специализирани научни съвети по 
военни, философски и икономически науки. Започват да се обучават и воен-
ни специалисти от СССР, Куба, Йемен и Виетнам. През 80-те години на 
миналия век учебните планове и програми постепенно се усъвършенстват 
и изчистват от темите, повтарящи изучаваното във военните училища. 
Особено внимание се обръща на оперативно-тактическата и тактико-спе-
циалната подготовка и на видовете осигуряване на бойните действия. Към 
1986 г. в Академията вече работят седем професори, 68 доценти, петима 
доктори на науките и 107 доктори. 

Годините на Студената война дават отражение върху структурата и 
изучаваните дисциплини във Военната академия. Те ограничават нейните 
контакти в рамките на Варшавския договор и идеологизират учебно-въз-
питателния процес. Въпреки някои слабости в дейността си тя успешно 
изпълнява своите функции на висше учебно заведение. В нейните редици 
израстват висококвалифицирани преподавателски и научни кадри в област- 
та на военното дело. Това позволява на Академията да подготви хиляди 
командни, щабни, военнотехнически и тилови офицери за българската армия.

Дълбоките обществено-политически промени, настъпили в цялостния жи-
вот на страната след 1989 г., рефлектират и в областта на военното дело. 
Във Военната академия, както и в поделенията на българската армия, се 
извършват деполитизация и департизация. Партийнополитическите струк-
тури на комунистическата партия са премахнати, а военно-политическият 
факултет и идеологическите катедри в Академията са закрити. Пристъпва 
се към основно преработване на учебната документация, като ударението 
в подготовката се поставя върху отбранителните военни действия. Осъ-
ществяват се първите контакти с военнонаучни структури на страни от 
НАТО и съседни на България държави. Извършва се ускорена интеграция на 
военното с гражданското образование, четат се лекции от изявени учени в 
други научни институции. Броят на слушателите постепенно е редуциран и 
за около 10 години намалява пет пъти, а на академичния състав – три пъти. 

След 2000 г. все повече се разширява международното сътрудничество 
на Военната академия. Днес тя поддържа официални връзки с повече от 
20 сродни институции от други страни. Чрез участието си в работата на 
Консорциума на военните академии и комитети в областта на отбраната 
и сигурността академичният състав се включва в различни международни 
проекти, което повишава авторитета на Академията и подпомага евро-ат-
лантическата интеграция.

В резултат на извършените след 1989 г. структурни преобразувания, във 
Военната академия днес функционират следните обучаващи звена – факул-
тет „Командно-щабен“, факултет „Национална сигурност и отбрана“, де-
партамент „Езиково обучение”, Институт за перспективни изследвания за 
отбраната и сектор „Център за мироопазващи операции и компютърни 
симулации“. Днес Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е национална 
институция за висше образование, квалификация и научни изследвания по 
въпросите на националната сигурност и отбраната. В нея се подготвят 
военни лидери и граждански лица във всички области на изграждането и из-
ползването на въоръжените сили в мирно време, при предотвратяването и 
разрешаването на кризи и конфликти и при война. 

Военната академия е основната образователна институция по въпроси 
на международната и националната сигурност, гражданско-военните отно-
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шения, военното изкуство и оперативната съвместимост с армиите на 
НАТО. Притежава международен сертификат по стандарта ISO 9001-2000 
за системата за управление и поддържане качеството на обучение. 

катедра „обща тактика“

Теоретична база за възникването на катедра „Обща тактика“ е истори-
чески формираното знание по тактика на войските. Анализът на наличните 
данни показва, че богатият практически опит, който притежава българска-
та войска, неведнъж е допринасял за извоюване на редица епични победи над 
противника. Като систематизиран учебен материал тактиката се препода-
ва за първи път още при самото създаване на Академията, като по-късно, 
през 30-те години на миналия век, в т.нар. Преподавателски курс тя намира 
своето развитие. 

Друга предпоставка за развитието на катедрата е ползваният чужд 
опит. Обучението на военни специалисти в други държави започва още през 
1881 г. Тогава 20 български офицери са изпратени да учат в Николаевската 
военна академия в Русия. Основната същност на тази практика е, че на 
базата на придобития чужд опит става възможно да бъдат систематизира-
ни необходимите знания и да бъдат създадени подходяща нормативна база, 
специалисти и учебни звена за обучение на командни кадри и експерти за 
тактическите звена в българската армия. 

Същевременно все по-осезателно се налага изводът, че само с чужд опит 
и образователни услуги обучението на специалисти не е достатъчно. С Ми-
нистерска заповед № 430 от 18 декември 1946 г. в допълнение на учебния 
план през учебната 1946 – 1947 г. с целия офицерски състав се организират 
и провеждат занятия по тактическа подготовка, която се насочва в две 
направления: 

– методика и усвояване на формите за разработване на планове и провеж-
дане на командно-щабни учения;

– придобиване на умения от практиката на Съветската армия във Вели-
ката отечествена война за използване на различните родове войски.

Съгласно Заповед на началника на Военната академия № 37 от 15 октом-
ври 1947 г. като основна цел са поставени предаването на слушателите на 
знания и умения за управление на боя на частите и съединенията, изгражда-
нето у тях на висока щабна култура и на високо състояние на духа в съот-
ветствие с идеите на новото време.

В края на 40-те години на XX век международната обстановка рязко се 
изостря. Поставя се началото на система от военно-политически блокове, 
което налага повишаване на отбранителната способност на страната. Това 
от своя страна налага провеждането на допълнителни мерки по развръщане-
то на въоръжените сили, гарантиращи националната сигурност. Тази обек-
тивна потребност закономерно предизвиква интензифициране дейността на 
Академията по подготовка на командните кадри за нуждите на войските. 
От началото на учебната 1948 – 1949 г. рязко се увеличава слушателският 
състав. Постепенно започват да се формират катедрите. 

Със Заповед № 38 от 22 юни 1948 г. на началника на Военна академия „Ге-
орги Стойков Раковски“ са създадени катедра „Обща тактика“ с началник 
бившия командир на 2-ра пехотна тракийска дивизия полковник Димитър Бра-
танов и преподаватели: подполковник Венелин Караиванов, подполковник от 
запаса (о.з.) Асен Бунджулов и о.з. подполковник Никола Колев, и катедра „Так-
тика на пехотата“ с началник о.з. полковник Вълков и преподаватели: полко-
вник Георги Събев, подполковник Веселин Вълков, запасните полковници Илия 
Петков, Георги Чуков и Александър Бояджиев. По останалите дисциплини са 
назначени отделни преподаватели, които се водят към различните катедри, 
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по-голямата част от които към „Обща тактика“ и „Тактика на пехотата“.
Актът за учредяване на катедрата е израз на специфичните задачи, кои-

то Академията трябва да изпълнява през 50-те години на миналия век. С 
него се дава възможност да бъдат удовлетворени потребностите на бъл-
гарската армия от кадри за съединенията, частите и подразделенията на 
видовете въоръжени сили, родовете и специалните войски през периода на 
Студената война между страните членки на Варшавския договор и НАТО. 
Катедрата е звено от Учебната част и от 27 ноември 1948 г. със Заповед 
№ 102 на началника на Академията е включена в състава на тогавашния Ос-
новен факултет. През 1955 г. е преподчинена на Общовойсковия факултет, а 
по-късно – на заместник-началника на Академията по учебната част.

Съществено значение за подобряване организацията на учебния процес 
има въвеждането на оперативно-тактическата подготовка на офицерите 
от кадъра, насочена към повишаване на тактическата подготовка. Основно 
внимание се обръща на усвояването на методиката за подготовка, организи-
ране и провеждане на обучението във всичките му форми.

Цялостната подготовка на слушателите протича теоретично и практи-
чески. Тактическата подготовка има характера на самостоятелна работа 
– изготвят се реферати по актуални теми или методически разработки. В 
края на зимния семестър слушателите от първи и втори курс провеждат 
групови занятия на местността по разработваните теми. При завършва-
не на учебната година в Академията се провежда командно-щабно учение 
(КЩУ), в което участват командно-преподавателският и слушателският 
състав от втори курс. През 1950 г. в катедрата е назначен за съветник 
полковник от Съветската армия Шчербаков.

Задачите, съставът и структурата на катедрата се определят в съот-
ветствие с променящите се потребности на учебния процес. Неин основен 
предмет на дейност е обучението на слушателите от редовния, а от 1951 
до 1990 г. и от задочния курс на обучение. Обстоятелството, че обемът на 
преподаваните знания постепенно се разширява, налага обособяването на 
нови учебни дисциплини и съответстващи им структурни звена. В началото 
основна е дисциплината „Тактика на войските“, по-късно обособена в звена 
„Тактика на механизираните и танковите войски“, „Тактика на родовете 
войски“ и „Методика на тактическата подготовка и щабна служба“.

Звено „Тактика на механизираните и танковите войски“ е основна ор-
ганизационна единица на катедрата през целия период на съществуване на 
звенната структура. Предмет на дейност е обучението на слушатели и 
курсисти по тактика на механизираните и танковите войски.

Звено „Тактика на родовете войски“ е другата основна единица в кате-
драта. Предмет на неговата дейност е обучението на слушатели и курси-
сти от родовете и специалните войски по тактика на механизираните и 
танковите формирования.

Звено „Методика на тактическата подготовка и щабна служба“ учи обу-
чаемите да овладяват теоретичните основи и базисните принципи, върху 
които се изгражда практиката, в областта на методиката на оперативна-
та и тактическата подготовка, да придобият умения за разработване на 
необходимите документи за успешно провеждане на формите за обучение 
на офицерите, щабовете и войските с прилагане на нестандартно мисле-
не и творчески подход и да формират у обучаемите познания и умения за 
ефективно ръководство, подготовка и провеждане на различните форми и 
методи за обучение. 

В годините на Студената война се осъществяват значителни органи-
зационни и структурни промени, които се изразяват главно в създаването 
на нови управленски и обучаващи звена, промени в сроковете на обучение, 
увеличаване на личния състав и други. Основите са поставени от утвърде-
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ния през 1951 г. Правилник на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 
който утвърждава съществуването на катедри, факултети, академичен курс 
и осигуряващи звена.

Към края на 50-те години чрез привличането в своя състав на Военно-
политическата и Военнотехническата академия, Военна академия „Георги 
Стойков Раковски“ се превръща в единствен център за подготовка на ви-
сококвалифицирани командни, инженерно-технически и политически кадри за 
оперативно-тактическите звена в Българската народна армия. Ролята и за-
дачите, които изпълнява катедра „Обща тактика“, се увеличават, което от 
своя страна усложнява още повече нейната структура (катедрата включва 
в състава си няколко звена). Прави впечатление, че обучението през тези 
години е насочено главно към подготовката на офицерите за управление на 
частите и съединенията по време на война, а на мирновременните функции 
и задачи не се обръща достатъчно внимание. 

Наред с практикоприложната насоченост на занятията, ръководството 
и преподавателите от катедрата придават важно значение на научната 
дейност. В първите години след войната се разработват отделни въпроси, 
главно необходими за провеждането на учебния процес. През 1952 г. кате-
драта издава учебник по обща тактика, в който са включени въпросите от 
подготовката, организирането и воденето на бойните действия на съеди-
нението и частта, съобразени с конкретните условия за действие на бъл-
гарската армия през този период. По-късно са разработени подготовката, 
организирането и воденето на бойните действия на съединенията и части-
те в планинско-гориста местност, при пробив на укрепен район, отбрана на 
планински превал и други.

От 1954 г. катедрата започва да изпълнява една нова за нея задача – 
адюнктурата. Оттогава започват да се присъждат първите научни звания. 
Първите докторанти са майорите Савов, Тошев, Иванов, капитаните Въл-
ков, Абаджиев, Тасков и други, които след това стават водещи преподавате-
ли в Академията и опитни щабни офицери в българската армия. Към средата 
на 70-те години всички преподаватели вече са с висше военно или специално 
образование, 40% имат научни степени, а 25% са с над 15 години стаж.

През 1956 г. в състава на катедра „Обща тактика“ функционира звено 
„Оперативно изкуство“, ръководено от полковник Мешайков, което през 
1959 г. става основа за създаването на катедра „Оперативно изкуство“. 
Още в началото на 50-те години започват да се провеждат методически 
сборове.

С учебната и научната си дейност катедрата печели авторитет, а ръ-
ководството на Министерството на отбраната и Генералния щаб ù възла-
гат разработването на части от устави, наставления, ръководства и други 
основополагащи документи. В различни периоди в нея се обучават военни 
специалисти от Йемен, Куба, Съветския съюз и Виетнам. Немалко препода-
ватели от катедрата стават търсени автори в списанията „Военна мисъл“ 
и „Трудове на Академията“. Сред тях са полковник Илиев, полковник Стоян 
Николов, генерал-майор Пандо Войнов, полковник Вълчо Костов и други. 

През 1966 г. е създадена катедра „Управление на войските“, която впо-
следствие се влива в състава на катедра „Обща тактика“ като отделно 
звено. Условията, при които съществува катедра „Обща тактика“ в годи-
ните на Студената война, дават отражение върху нейната структура и 
изучаваните дисциплини, свиват контактите ù в рамките на страните от 
Варшавския договор, идеологизират учебно-възпитателния процес. Въпреки 
това тя успява да участва в подготовката на стотици висококвалифицира-
ни командири и офицери за армията. Основен принос имат редица ерудирани 
преподаватели от катедрата, които със своя богат практически опит на 
командири и педагози, придобит в редовете на поделенията на Българската 
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народна армия, отдават цялата си жар и готовност да възпитат редица 
командири на основни структури в армията. Още се помнят лекциите и 
практическите занятия на преподаватели като генерал-майор Войнов, пол-
ковниците Златков, Акманов, Плачков, Стойков, Боджаков, Баръмов и други.

Решаваща роля за успеха на катедрата имат нейните началници. След 
полковник Братанов последователно тя се ръководи от полковник Рошаве-
лов, който е първият хабилитиран офицер от катедрата, полковник Савов, 
полковник Демерджиев, генерал-майор Стоянов, генерал-лейтенант Попов, 
полковник Иванов, генерал-майор доц. д-р Пандо Войнов, полковник доц. д-р 
Димитър Стойков, полковник доц. д-р Георги Златков, полковник доц. д-р 
Радион Дойнов, полковник доц. д-р Харалампи Борисов, полковник доц. д-р 
Любомир Николов, полковник доц. д-р Иван Христов, полковник доц. д-р 
Найден Найденов, полковник доц. д-р Иван Гусев, полковник доц. д-р Петьо 
Иванов, полковник доц. д-р Боти Видолов, полковник доц. д-р Димитър Таш-
ков и полковник доц. д-р Емил Енев.

От 1978 до 1983 г. началник на катедрата е полковник доц. д-р Пандо Вой-
нов, впоследствие генерал-майор, началник на факултет „Общовойскови“, а 
след това и заместник-началник на Академията. Под неговото ръководство 
преподавателите усъвършенстват научната и практическата си дейност в 
областта на военното изкуство. 

Заместник-началник на катедрата, той и началник на звено „Подготов-
ка на механизираните и танковите войски“ е полковник доц. д-р Димитър 
Стойков. В звеното са преподавателите: полковник доц. д-р Георги Златков, 
полковник доц. д-р Радион Дойнов, майор д-р Харалампи Борисов, полковник 
доц. д-р Николай Боджаков, полковник доц. д-р Димитър Димитров, под-
полковник Гено Георгиев, полковник Димитър Костадинов, майор Крачун 
Стефанов, майор Илия Илиев, капитан Георги С. Георгиев, капитан Петър 
Ничев, майор Аспарух Николов, полковник Петър Андреев, полковник Ангел 
Вакрилов, подполковник Данаил Николов, подполковник Антон Митев и ма-
йор Кръстьо Делчев. 

Началник на звено „Родове войски“ е полковник доц. д-р Тодор Баръмов. 
Преподаватели са полковник доц. д-р Велко Акманов, подполковник Стойно 
Кючуков, подполковник Иван Христов, полковник Владимир Каменов, под-
полковник Иван Илиев Иванов, полковник Владимир Лилов, майор Георги Ми-
тков, майор Марин Цаков Маринов, полковник Стоян Николов и полковник 
Антонов. 

Началник на звено „Методика на тактическата подготовка и щабна служ-
ба“ е полковник доц. д-р Петко Плачков, а преподаватели са полковник Бейо 
Босев, полковник Камен Стоянов, подполковник Йордан Стоев, капитан Най-
ден Найденов, полковник Стефан Папанов, полковник Руси Бонев, полковник 
Петър Петров, полковник Любомир Георгиев, полковник Слави Чобанов, пол-
ковник Стефанов, полковник Паун Мишев, полковник Баталски, полковник 
Станко Андонов, полковник Георги Конжагюлов и полковник Вълчо Костов.

От 1983 до 1988 г. началник на катедрата е полковник доц. д-р Димитър 
Стойков. Заместник-началник на катедрата, той и началник на звено „Ди-
визия и полк“ е полковник доц. д-р Велко Акманов. Преподаватели в звеното 
са полковник доц. д-р Георги Златков, подполковник доц. д-р Радион Дойнов, 
подполковник доц. д-р Харалампи Борисов, полковник доц. д-р Николай Боджа-
ков, полковник доц. д-р Димитър Димитров, полковник Гено Георгиев, пол-
ковник Димитър Костадинов, подполковник Крачун Стефанов, подполковник 
Илия Илиев (Шинтера), подполковник Йордан Стоев, майор Георги Георгиев, 
майор Аспарух Николов, полковник Петър Андров, полковник Ангел Вакрилов, 
подполковник Данаил Николов, подполковник Антон Митев, майор Кръстьо 
Делчев, капитан Александър Петков, подполковник Борис Миланов, полковник 
Ангел Вакрилов, подполковник Димитър Димитров, майор Петър Ничев. 
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Началник на звено „Родове войски“ е полковник доц. д-р Тодор Баръмов. 
Преподаватели в звеното са подполковник Стойно Кючюков, подполковник 
Иван Христов, полковник Владимир Каменов, подполковник Иван Иванов, 
полковник Владимир Лилов, майор Георги Митков, майор Марин Маринов, 
капитан Димитър Наплатанов и капитан Христо Христов. 

Началник на звено „Методика на тактическата подготовка и щабна 
служба“ е полковник доц. д-р Петко Плачков. В звеното са полковник Камен 
Стоянов, подполковник Йордан Стоев, капитан Найден Найденов, капитан 
Георги Георгиев, капитан Ангел Тасев, капитан Иван Стоименов, капитан 
Иван Гусев и капитан Красимир Генов. Лаборанти в катедрата са Камелия 
Йотова и Жана Захариева.

От 1988 до 1989 г. началник на катедрата е полковник доц. д-р Георги Злат- 
ков.  От 1989 до 1991 г. началник на катедрата е полковник доц. д-р Радион 
Дойнов. През този период катедрата се развива в научно отношение. Пол-
ковник Дойнов поема нейното ръководство, след като е бил на длъжност 
началник на щаба на 17-а мсд в Хасково. 

Заместник-началник на катедрата, той и началник на звено „Дивизия 
и полк“ е полковник доц. д-р Харалампи Борисов, на звеното „Родове вой-
ски“ – полковник Данаил Николов, а на звено „Методика на тактическата 
подготовка и щабна служба“ началник е полковник Иван Иванов. Една част 
от преподавателите напускат, други се преместват в звената. В катедра-
та постъпват майор Любомир Илиев, майор Венцислав Конжагюлов, майор 
Генчо Генов, капитан Валентин Буров и др. Като редовен докторант в ка-
тедрата е приет капитан Запрян Карапенев. 

В началото на 90-те години на миналия век започва нов етап от разви-
тието на Академията и катедрата. Той се налага от демократичните про-
мени в обществения живот на страната. Правна основа на провеждащите 
се реформи стават Законът за отбраната и въоръжените сили, Законът 
за висшето образование, Единните държавни изисквания за получаване на 
магистърска образователна степен. И ако в началото на 90-те години за ре-
довно обучение в Академията се приемат между 300 и 400 офицери, то през 
2001 и 2002 г. випускът е от около 70 души. 

 Значителните промени се обуславят не само от новите задачи, но и от 
постоянно променящия се брой на обучаемите. За 10 години броят на слу-
шателите намалява 5 пъти, а на академичния състав – около 3 пъти. Съкра-
щаването и обединяването на факултети, катедри, отдели и служби, както 
и привличането в Академията на нови научни звена води до създаването на 
структура, която в значителна степен е оптимизирана и създава условия за 
успешно изпълнение на стоящите пред Академията задачи.

Особено внимание се обръща на учебната документация – учебни про-
грами, учебни планове и квалификационни характеристики. Нейното първо 
основно преработване е през 1992 – 1993 г., като ударението в подготовката 
на слушателите е поставено върху отбранителните военни действия. За-
почва изучаването на корпусно-бригадната тематика. 

От 1994 до 1995 г. началник на катедрата е полковник доц. д-р Любомир 
Николов. Преди постъпването му в състава на Академията, като майор 
идва от длъжността началник на щаба на 12-и мсп в Елхово. Заместник-
началник на катедрата и началник на звено „Подготовка на механизираните 
и танковите войски“ е полковник доц. д-р Иван Христов. На звено „Родове 
войски“ началник е полковник доц. д-р Асен Наков, а на звеното „Методика 
на тактическата подготовка и щабна служба“ – полковник доц. д-р Найден 
Найденов. Към катедрата се присъединяват майор Костадин Пенов, майор 
Неделчо Янков и други.

От 1995 до 2001 г. началник на катедрата е полковник доц. д-р Иван 
Христов. През тези години, поради преминаването към обучение по няколко 
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магистърски специалности, учебната документация отново е преработена. 
В учебния процес са въведени нови знания и подходи за решаване проблемите 
на сигурността и отбраната в условията на променящите се реалности 
и развиващата се с ускорени темпове наука. Катедрата внедрява в под-
готовката на кадрите учебни дисциплини, способстващи за усвояване на 
подходите за участие на формирования от Сухопътните войски в операции 
за опазване на мира и подпомагане на страната или на други държави при 
бедствия и кризи от невоенен характер. Провеждането на ефективен на-
учен процес е немислимо без съчетаването на образованието и научните 
изследвания. Научната дейност в катедрата обхваща научноизследователска 
и научно-информационна работа, както и научни изследвания в областта на 
сигурността и отбраната, обучението и образованието.

катедра „ракетни войски и артилерия“

Катедра „Артилерия”, впоследствие „Ракетни войски и артилерия“ (РВ и 
А) и накрая „Разузнавателно-огневи системи“ (РОС), има не особено дълго, 
но изключително динамично и ползотворно минало. Тя е неотменна част 
от съществуването, традициите и историята на този славен род войска – 
артилерията.

През цялото си съществуване катедра „РВ и А“ насочва своята учебна и 
научна дейност към развитието на теорията и практиката на ракетните 
войски и артилерията, като я реализира, от една страна, чрез подготовката 
на висококвалифицирани офицерски кадри, а от друга – посредством учебни-
ците, учебните пособия, методическите и научните разработки и др.

В края на 40-те години на миналия век в Академията се създават акаде-
мични звена – катедри, факултети и др. През 1948 г. към Учебната част, 
наред с Учебния отдел, катедра „Оперативно изкуство“, „Обща тактика“, 
„Тил“ и „Свръзки“, се формира и катедра „Артилерия“. Обективната пред-
поставка за нейното създаване е изискването за бърза подготовка на висо-
коквалифицирани артилерийски офицерски кадри, като се отчита огромната 
роля на артилерията в огневото поразяване на противника по време на 
Втората световна война. Освен това започва и бързото развитие на този 
род войски в Българската армия.

Първият началник на катедра „Артилерия“ е полковник Цочо Маджаров, 
назначен на 1 май 1948 г. Той изпълнява тази длъжност до ноември 1954 г. За 
преподаватели са привлечени запасни офицери артилеристи, като катедрата 
е в състав шестима офицери.

Преподавателският състав на катедрата в периода 1949 – 1958 г. е сред-
но 7 – 9 офицери и лаборант. Първоначално тя разполага с една-единствена 
лекция на тема „Бойни действия на артилерията на пехотния полк при 
настъпление“. По-късно съветникът по артилерията при Министерството 
на народната отбрана ù предоставя още една лекция – „Бойни действия на 
артилерията на пехотния полк при отбрана“. Впоследствие преподаватели-
те в катедрата разработват основния учебен фонд за звената от батальон 
(дивизион) до армия. Катедра „Артилерия“ поема обучението на всички слу-
шатели от Академията по бойно използване на артилерията в боя и опе-
рациите. Едновременно с това преподавателският състав взема участие в 
подготовката и провеждането на командно-щабни учения и учения с войски 
в някои части и съединения от българската армия.

От 1 декември 1954 г. за началник на катедрата е назначен полковник 
Павел Илев, който изпълнява тази длъжност до октомври 1959 г. Съставът 
ù е сведен на 7 преподаватели и един лаборант. Паралелно с това, през пе-
риода 1955 – 1958 г. катедрата разширява кръга на специалната подготовка 
на слушателите по бойното и оперативното използване на артилерията. 
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Създават се нови учебни дисциплини – „Противовъздушна отбрана (ПВО) на 
войските“ и „Устройство на артилерийската материална част“. 

В този период катедрата значително разширява кръга на специалната под-
готовка на слушателите по бойното използване на артилерията, като в те-
матичните програми се включват нови раздели и теми, като „Артилерийски 
прибори за разузнаване и наблюдение“, „Способи за подготовка на изходните 
данни за стрелба“, „Целеуказване“, „Стрелба с право мерене“, „Пристрелка по 
наблюдение знаците на разривите (НЗР)“, „Управление на масирания огън на 
артилерията“ и др. Разработват се учебни пособия за бойните действия на 
артилерията на дивизията в настъпателния и отбранителния бой, за подго-
товката и управлението на огъня на артилерията и за нейното използване в 
особени случаи, например бойни действия на артилерията нощем. 

От началото на 1951 г. едновременно с Военна академия „Георги Стойков 
Раковски“ започват да функционират още две академии – Военнополитиче-
ската и Военнотехническата. Военнотехническата академия е създадена в 
отговор на необходимостта от кадри във връзка с превъоръжаването на 
армията с нова съветска материална част и техника. В началото тя има 
шест факултета – Артилерийски, Бронетанков, Военновъздушен, Военно-
морски, Специален (смесен) и Тилов. По-късно последните два се обединяват. 

На 1 юли 1951 г. към Артилерийския факултет на Военнотехническата ака-
демия е сформирана катедра „Артилерия“. Тя провежда учебен процес със слу-
шателите от два командни профила – земна артилерия и зенитна артилерия, 
както и от един технически профил – артилерийско въоръжение. За началник 
на катедрата е назначен началникът на щаба на артилерията на българската 
армия полковник Апостол Дядов, който изпълнява длъжността до юни 1955 г. 

През този период катедрата се състои от три цикъла: тактически, ар-
тилерийска стрелба и артилерийско въоръжение, който в началото на 1953 г. 
се обособява в отделна катедра. От своя страна циклите се състоят от 
комисии. В тактическия цикъл има две комисии – тактика на земната ар-
тилерия и тактика на зенитната артилерия. Цикъл „Артилерийска стрелба“ 
също има две комисии – стрелба на земната артилерия и артилерийско ин-
струментално разузнаване и стрелба на зенитната артилерия.

От есента на 1958 г. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ ста-
ва единен и единствен център за подготовка на квалифицирани командни, 
инженерно-технически и политически офицерски кадри. Военнотехническа-
та и Военнополитическата академия са разформировани и се вливат във 
Военната академия. Това дава възможност за подобряване планирането на 
учебно-възпитателната работа и за увеличаване на кадровия и материално-
техническия потенциал, създава условия за разширяване на научноизследова-
телската работа и за подготовката на научно-преподавателските кадри. 

Нарастването на Академията след обединяването усложнява нейната 
организационна структура. За кратко през 60-те години катедрите се ръ-
ководят от факултетите. По редица причини обаче това се оказва неце-
лесъобразно, а и неприемливо за ръководството на Академията. Затова те 
преминават под непосредственото ръководство на съответния заместник-
началник на Академията. Това положение просъществува до края на 90-те 
години, когато катедрите отново са поставени под ръководството на фа-
култетите, както е и понастоящем.

След обединяването на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и Во-
еннотехническата академия съществуващите паралелно артилерийски кате-
дри се сливат в една като самостоятелно военнонаучно звено в рамките на 
артилерийския факултет. За началник на обединената катедра „Артилерия“ 
е назначен полковник Павел Илиев, който я ръководи до 1959 г. От 1959 до 
1960 г. началник на катедрата е полковник Димитър Тодоров, след което до 
1966 г. – подполковник Яко Молхов. 
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След обединяването на факултетите от всички родове войски в Коман-
ден факултет през 1962 г. катедрата е подчинена на него. От 1965 г. кате-
дра „Артилерия“ преминава под ръководството на командването на Военна 
академия „Георги Стойков Раковски“ (на съответния заместник-началник 
на Академията). През 1965 г., когато започва изучаването на ракетната 
техника във връзка с постъпването ù на въоръжение в българската армия, 
катедрата е преименувана на „Ракетни войски и артилерия“, с което назва-
ние просъществува до 2001 г.

Със сливането на двете академии катедрата започва да отговаря както 
за цялостната подготовка на слушателите от артилерийската специалност, 
така и за оперативната и тактическата подготовка по бойното използване 
на ракетните войски и артилерията на слушателите от всички други специ-
алности. От 1966 г. в нея са включени преподаватели от разформированата 
катедра „Тактика на танковите войски“ и тя отговаря и за подготовката 
на слушателите по учебната дисциплина „Въоръжение и стрелба от танк“.

В този период катедра „РВ и А“ води следните учебни дисциплини – „Опе-
ративно и бойно използване на ракетните войски и артилерията (тактика 
на артилерията)“, „Теория на стрелбата и управление на ударите на ра-
кетните войски (тактически и оперативно-тактически ракети) и огъня на 
артилерията“, „Въоръжение и стрелба от танк“, „Артилерийско войсково 
и специално разузнаване“, което от своя страна включва „Артилерийско 
разузнаване“, „Топогеодезична подготовка на ракетните войски и артилери-
ята“, „Метеорологично осигуряване на ракетните войски и артилерията“, 
„Артилерийско въздушно разузнаване“, „Артилерийско звуково разузнаване“ и 
„Артилерийска фотограметрична служба“. Основната мисия, или главното 
предназначение на катедрата е да подготвя висококвалифицирани офицери 
на командни длъжности в звената от артилерийската и ракетната част до 
щаб на ракетните войски и артилерията в армия. 

Към началото на 70-те години катедра „Ракетни войски и артилерия“ 
подготвя по-голямата част от командирите на артилерийски дивизиони в 
поделенията от българската армия, всички командири на ракетни дивизиони 
и на артилерийски полкове, почти всички началници на ракетните войски и 
артилерията в дивизиите, по-голямата част от офицерите в командването 
на ракетните войски и артилерията в армията, както и артилеристите 
от други управления в структурите на Министерството на народната от-
брана. Преподавателският състав активно участва в подготовката и про-
веждането на командно-щабни учения, военни игри и учения с войски в някои 
части и съединения (на тактическо ниво) и почти във всички оперативни 
командно-щабни учения и учения с войски.

През този период се пристъпва към по-организирана научноизследовател-
ска работа, въвеждат се редовната и задочната аспирантура (дн. докто-
рантура), защитават се и първите дисертации на артилерийска тематика. 
Пръв от катедрата през 1964 г. дисертация защитава полковник Яко Молхов 
на тема „Борба с ядрените средства на противника“. През 1965 г. дисер-
тация на тема „Организиране и водене на бойните действия на ракетните 
войски в настъпателната операция на общовойсковата армия в началния 
период на войната“ защитава полковник Христо Илиев, а през 1959 г. – пол-
ковник Михаил Бойчинов, на тема „Поразяване на ядрено-минни заграждения 
от ракетните войски и артилерията“. През 1966 г. полковник Яко Молхов е 
удостоен с научното звание „доцент“.

Численият състав на катедрата за периода е променлив, но с постоянна 
тенденция към нарастване, като за различните години е от 10 до 17 препо-
даватели и от един до трима лаборанти. През 1970 г. катедрата е втора по 
численост от катедрите в командния профил на Академията.

Научно-преподавателският състав редовно участва с доклади по артиле-
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рийските въпроси на всички научни конференции, проведени в Академията. 
Първият по-значителен научен труд е разработен през 1964 г. под ръко-
водството на подполковник Яко Молхов и с участието на целия катедрен 
колектив. Това е учебното пособие по тактика на артилерията, състоящо 
се от три части.

През 1967 г. преподавателите по стрелба под ръководството на полко-
вник Какарадов разработват учебник по теория на артилерийската стрелба, 
който е издаден от Държавното военно издателство (ДВИ). През 1969 г. 
отново ДВИ отпечатва разработения от почти целия катедрен колектив 
под ръководството на полковник Какарадов учебник „Ракетната част и 
артилерията в общовойсковия бой“. Тези два научни труда са съгласувани и 
утвърдени от командващия на ракетните войски и артилерията и се полз-
ват с голяма популярност не само сред слушателския състав на Академията, 
но и в останалите висши военни училища, общовойсковите, ракетните и 
артилерийските части и щабове.

През 1967 г. преподавателите по тактика на артилерията под ръковод-
ството на полковник Какарадов разработват, размножават на фотопечат 
и изпращат за ползване до всички поделения на българската армия пособието 
„Примерни разработки и бойни документи в артилерията“. То се посреща 
много добре и значително подпомага артилерийските командири и щабове в 
учебно-бойната им дейност.

Преподавателите от катедрата активно участват и в периодичния печат 
с разработки, статии, научни изследвания и съобщения, които се публикуват 
във военнонаучния сборник „Трудове на Академията“ и списанията „Военна 
мисъл“, „Артилерийски преглед“, „Армейски преглед“ и други военни издания. 

В края на 60-те години срокът на обучение на слушателите става три-
годишен. Характерно за този период е бързото навлизане в учебния процес 
на аудиовизуалните средства, подпомагащи най-вече изнасянето на лекции и 
провеждането на семинари, конференции и др. Това предизвиква преустрой-
ване на учебно-материалната база и на целия учебен фонд. Развитието на 
електронноизчислителната техника от своя страна насочва военнонаучна-
та работа преди всичко към разработването на методи за нейното прилага-
не за удовлетворяване нуждите на ракетните войски и артилерията.

През 70-те и 80-те години катедрата продължава обичайната напрегната 
учебна и научна работа. Отличителна черта е еуфорията по внедряването 
и използването на нови технически средства и компютърна техника. Силно 
развитие получават методите на учебна и научна работа с използването на 
електронна изчислителна техника (ЕИТ) и все по-усъвършенстваните сред-
ства за онагледяване на учебния материал. Полагат се основите на авто-
матизирането на дейностите и процесите в ракетните войски и артилери-
ята. В Академията постъпва основната част на комплексите на полевата 
автоматизирана система за управление на войските (ПАСУВ), която има 
елементи за ракетните войски и артилерията.

Автоматизацията широко навлиза в учебния процес и в учебно-матери-
алната база. Масово се внедряват първите родни персонални компютри. В 
тази връзка ударението се поставя на алгоритмизирането и програмиране-
то на процесите по управление на ракетните войски и артилерията, както 
и на обновяването на учебната материална база. Изгражда се кабинет по 
бойно използване на ракетните войски и артилерията, в който се внедряват 
всички постижения на ЕИТ към момента. За изграждането на кабинета 
преподавателите от катедрата влагат изключително много труд и знания.

През 1989 г. настъпват структурни промени в Академията, включително 
и в катедрата. При същия щатен състав – 18 преподаватели и един лабо-
рант, се създава трето звено – „Топогеодезично осигуряване на войските“, с 
четирима преподаватели. 
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катедра „оперативно-тактическо разузнаване и чужди армии“

Разузнавателното управление на Генералния щаб на българската армия 
(РУ – ГЩ) е създадено на 1 януари 1950 г. То полага значителни грижи не 
само за развитието на военното разузнаване, но и за обучението на необ-
ходимите му кадри. Сериозно внимание се обръща и на подготовката на 
офицерите разузнавачи за нуждите на оперативните и стратегическите 
щабове във военните учебни заведения. За да се осигури необходимата им 
подготовка, през декември 1953 г. в Първи факултет на Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“ е създадена катедра „Оперативно-тактическо 
разузнаване и чужди армии“.

Катедрата е основно звено за учебно-възпитателна, научна и методиче-
ска дейност. Тя организира учебно-методическа и научноизследователска дей-
ност, повишава научната и методическата квалификация на преподаватели-
те, ръководи аспиранти (докторанти) по съответния профил, разработва 
учебни материали за офицерите разузнавачи, обучаващи се като слушатели 
и в различни курсове във Военна академия, и изгражда необходимата учебно-
материална база.

Катедра „Оперативно-тактическо разузнаване и чужди армии“ (преиме-
нувана е няколко пъти – „Разузнаване и електронна борба“ и „Разузнавател-
но-огневи системи“) има неособено дълга, но пък изключително динамична и 
ползотворна история. Тя е неотменна част от съществуването, традици-
ите и историята на популярния и славен род войска – разузнаването. През 
цялото си историческо развитие катедра „Оперативно-тактическо разузна-
ване и чужди армии“ насочва своята учебна и научна работа към развитие-
то на теорията и практиката на разузнаването в българската армия. Тази 
дейност се реализира, от една страна, чрез подготовка на висококвалифици-
рани офицерски кадри, а от друга – посредством развитие на учебния фонд 
на катедрата – учебници, учебни пособия, методически разработки, научни 
разработки и други публикации.

Преподавателският състав на катедрата през годините включва средно 
7 – 10 офицери и лаборанти. Привлечените преподаватели полагат големи 
старания и грижи за обучението на офицерите разузнавачи, които по това 
време се обучават в общовойсковите класни отделения. Провеждат се те-
оретични и практически занятия, участва се активно в командно-щабни 
учения, тренировки и полеви занятия на местност и др.

Катедра „Оперативно-тактическо разузнаване и чужди армии“ води след-
ните учебни дисциплини: „Оперативно разузнаване“, „Тактическо разузнава-
не“, „Електронно разузнаване“ и „Чужди армии“. Главното предназначение на 
катедрата е да подготвя висококвалифицирани офицери за щабовете на всич-
ки нива, както и за разузнавателните формирования в българската армия. 
Към началото на 70-те години на миналия век катедра „Оперативно-такти-
ческо разузнаване и чужди армии“ подготвя по-голямата част от команди-
рите на разузнавателни батальони в дивизиите, парашутно-разузнавателни-
те батальони и батальоните за разузнаване и радиотехническо разузнаване 
(РТР) в армиите, както и командири за разузнавателните формирования, 
пряко подчинени на Разузнавателно управление на Генералния щаб и Разузна-
вателно управление на КСВ. Всичко това води до непрекъснато засилващо 
се сътрудничество между катедра „Оперативно-тактическо разузнаване и 
чужди армии“, от една страна, и РУ на ГЩ, РУ на КСВ и специализирани-
те разузнавателни формирования, от друга. Преподавателският състав на 
катедрата активно участва в подготовката и провеждането на военни 
игри, командно-щабни учения и учения с войски в някои части и съединения 
(на тактическо ниво), както и в почти всички оперативни командно-щабни 
учения и учения с войски.
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През 1972 г. като факултет към Военна академия е създадена Школа на 
Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ), която подготвя 
офицери за нуждите на стратегическото и оперативното агентурно разуз-
наване. Непосредствено след това е установено тясно сътрудничество с 
катедра „Оперативно-тактическо разузнаване и чужди армии“. Година по-
късно в Академията е формирано самостоятелно разузнавателно класно от-
деление за нуждите на оперативните и стратегическите щабове. Целта е 
повишаване на професионалната квалификация и усъвършенстване на знани-
ята и уменията на офицерите разузнавачи. В него се обучават средно по 10 
–12 представители на РУ-ГЩ, офицери от войсковото, специалното и елек-
тронното разузнаване, а често се включват и представители на граничното 
разузнаване. Вследствие на това катедра „Оперативно-тактическо разузна-
ване и чужди армии“ е реорганизирана в отделни направления – „Войсково 
разузнаване“, „Специално разузнаване“ и „Електронно разузнаване“. Ролята 
на офицерите разузнавачи нараства, става все по-активно и участието им 
във всички форми на обучение, изнасят се доклади на различни научни форуми, 
участва се под формата на полеви поездки в ежегодните армейски разузна-
вателни учения.

В началото на 90-те години след обединението на „Електронно разузна-
ване“ и „Радиоелектронна борба“ катедрата е преименувана на „Разузнаване 
и електронна борба“.

катедра „военновъздушни сили“

Славен е пътят на военновъздушния компонент на българската държава. 
Знаменателен факт е, че при създаването му на 20 април 1906 г. Княжество 
България не притежава статут на самостоятелна държава, но вече се на-
режда сред първите 10 страни в света, разполагащи с подобна структура. 

През 1909 г. завършилите Въздухоплавателната школа в Русия поручик 
Васил Златаров и подпоручик Йордан Казанджиев сформират в сградата на 
сегашния учебен корпус на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ ба-
лонен клас от войници и подофицери за подготовка на помощен персонал за 
балонното отделение. За целта са написани първите инструкции и учебници. 
Добрата подготовка на състава проличава още на есенните маневри през 
1910 г., когато въздухоплавателното подразделение оказва неоценима помощ 
при разузнаването на условния противник и коригирането на артилерийския 
огън на Софийския крепостен батальон.

Получените знания позволяват на състава не само активно да упражнява 
своите умения, но и да създаде в закрития манеж на Военното на Негово 
Величество училище (дн. спортна зала на Академията) първото българско 
въздушно/въздухоплавателно бойно средство, реализирало своя потенциал в 
реална среда – балонът „София-1“. Той се използва успешно в Балканската 
война на 15 октомври 1912 г., ден преди знаменития полет на поручиците Ра-
дул Милков и Продан Таракчиев над Одринската крепост. В своите мемоари 
участникът в тези важни исторически събития не само за България, но и за 
целия свят, командирът на първия български „Албатрос“ Ф-II Радул Милков 
пише: „Радостен съм, че първите години на моя съзнателен живот закачиха 
безсмъртната авиационна наука, която даде криле на човека.“

През залите на Военна академия (тогава Военното на Негово Величество 
училище) преминават почти всички български пилоти и наблюдатели, участ-
вали във войните за обединение на Отечеството. Те получават знанията 
от военната наука, необходими им за прякото осигуряване на войските 
от въздуха. Качествата им на образовани български офицери помагат за 
възстановяване на националния военновъздушен потенциал след Солунското 
споразумение от 1938 г., когато отпадат наложените на Царство България 
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ограничения от Ньойския мирен договор от 1919 г. Грамотно подготвените 
планове за изграждане на модерни за времето си Въздушни войски дават въз-
можност да се посрещне 1940 г. с разчетно изградена система за генериране 
на въздушна мощ, превъзхождаща тази на по-голяма част от съседните бал-
кански държави. Този знаменателен факт позволява признаването в същата 
година на Въздушните войски с техните над 10 000 души личен състав и 
близо 600 летателни апарата за самостоятелен род войска. 

Адекватната теоретична и професионална подготовка, преминала вклю-
чително и през залите на сегашната Военна академия, дава своите резул-
тати в отбраната на въздушното пространство на страната в периода 
1943 – 1944 г. и в осигуряване на бойните действия на българската армия на 
Западните оперативни направления през есента на 1944 г.

Настъпилите драматични промени в Европа след Втората световна вой-
на не подминават и България. Светът е поделен от Великите сили и бъл-
гарската държава отново е принудена да промени своята политическа, ико-
номическа и военна система. Наложените ограничения от Парижкия мирен 
договор, според който България е победена държава, принуждават новото 
правителство да предприеме трансформацията на своите въоръжени сили и 
в частност на въздушния им компонент. Процесите са скрити и с особено 
напрежение в икономиката. Независимо от материалните лишения започва 
бързо нарастване на количеството на авиационната техника. Целта е тя 
да се превърне по подобие на съветската в модерен вид въоръжени сили и да 
се превъоръжи с реактивна авиационна техника. 

Почти до средата на миналия век занятията по тактика на Въздушни 
войски се водят от отделни преподаватели, влизащи в състава на катедра 
„Обща тактика”. През 1948 г. преподавателите по тактика на Въздушни 
войски се обособяват в самостоятелно звено (катедра II степен), което 
организационно все още е част от катедра „Обща тактика“. Това звено се 
е наричало „Тактика на въздушните войски“. То е съществувало до началото 
на 1949 г. и през цялото време негов началник е о.з. полковник Никола П. 
Николов. Преподаватели в звеното са били о.з. подполковник Д. Доневски, 
о.з. подполковник Н. Колев, майор П. Драндийски, майор П. Илиев и майор 
Г. Аврамов.

През пролетта на 1949 г. Въздушни войски са преименувани във Воен-
новъздушни сили. Променят се командната и бойната структура на сис-
темата, за да отговарят на статута на вид въоръжени сили, способен са-
мостоятелно или съвместно с другите видове въоръжени сили да изпълнява 
мисии и задачи на оперативно и стратегическо ниво. Тези събития налагат 
и качествено нова система за подготовка на авиационни кадри. 

За 1949 и 1950 г. на ниво „подпоручик“ са обучени съответно 250 и 150 
летци. За да може командният състав да бъде адекватен на новата среда, 
през март 1949 г. Президиумът на Народното събрание определя необходи-
мостта от нов щат на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, кой-
то да включва 11 катедри, между които и катедра „Военновъздушни сили“. 
Този щат е заповядан в началото на май същата година и от министъра 
на народната отбрана. В своя състав катедрата разполага едва с четирима 
офицери щатен състав и лекциите основно се водят от гост-преподавате-
ли. Звеното не е обособено все още като учебна и научна единица с доста-
тъчен потенциал. Това се случва две години по-късно, когато на 12 декември 
1951 г. към Авиационния факултет на Военнотехническата академия (ВТА) 
с вътрешна заповед фактически се създава катедра под името „Тактика на 
ВВС и щурманска подготовка” с основен предмет на дейност, перифразирай-
ки Радул Милков, „как да се използват крилете на човека за разрешаване на 
военни задачи“. Тази катедра едновременно със занятията във ВТА поема и 
води значителна част от занятията по авиационните дисциплини със слуша-
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телите от Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Дадено е началото 
на първия етап от развитието на военната наука, свързана с военновъз-
душните сили на България, на базата на военна система с обособени видове 
въоръжени сили. 

Пръв началник на катедрата е полковник Янко Стефанов – летец-щурман 
и бивш началник на авиационното училище в Божурище. Под негово ръковод-
ство се разработват първите лекции и тактически задачи. Преподаватели в 
катедрата са офицерите Недялко Дончев, Петър Илиев, Петър Драндийски, 
Иван Лесев, Владимир Станов, Асен Велинов, Любен Валявичарски и др.

В средата на 50-те години, когато в условията на военното противопос-
тавяне в света и в Европа нашите Военновъздушни сили организационно се 
развръщат до седем авиационни дивизии и отделни полкове, катедрата се 
разширява и трансформира в катедра „Оперативно-тактическа, щурманска 
и тилова подготовка“ с началник полковник Георги Георгиев – пилот и ви-
пускник на Военновъздушната академия в Монино. Възниква потребност от 
разширяване и попълване на катедрата с кадри, притежаващи висока опе-
ративно-тактическа и инженерно-техническа подготовка. За преподавате-
ли непосредствено след завършване на Академията са назначени офицерите 
Луканов, Андонов, Кузманов, Спасов и Бочев. Катедрата постепенно се ут-
върждава като основно учебно звено за подготовка на командни авиационни 
кадри.

В периода 1956 – 1957 г. началник на катедрата е майор Емил Луканов, 
който през следващите две години е началник на Авиационния факултет на 
ВТА. През това време катедрата се оглавява от полковник Сава Сретенов.

През 1958 г. след разформироването на ВТА и обединяването на трите 
български военни академии в една катедрата продължава да съществува в 
състава на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Отново неин на-
чалник е вече подполковник Емил Луканов, който я ръководи до 1963 г. През 
този период се пристъпва към научноизследователска работа на преподава-
телите, организира се редовна и задочна аспирантура, защитават се първи-
те дисертации на авиационни теми. Създават се военнонаучни дружества и 
военнонаучни секции по специалности, като слушателите се ангажират и с 
научни разработки.

През 1961 г. катедрата отново връща името си „Тактика на ВВС и щур-
манска подготовка“. Тогава може да бъде определено и началото на втория 
етап в развитието на военновъздушния компонент на академичната част 
от военнообразователната система. Тя съвпада с коренната промяна в под-
готовката на кадри на тактическите нива. Те изцяло започват да водят 
подготовката си на реактивна материална част – самолетите Л-29, и прис-
пособяват познанията си върху способностите на следващото, второ по-
коление реактивни летателни апарати. Масовото навлизане на въоръжение 
във войските на свръхзвукова материална част и използването на ядреното 
оръжие като средство за постигане на оперативни, стратегически цели и 
глобално превъзходство са в основата на изискванията във военното обра-
зование на оперативно и стратегическо ниво. Военните училища на Българ-
ската народна армия (БНА) с указ на Президиума на Народното събрание се 
преобразуват във висши военни училища. Преработват се учебните планове, 
програми, лекциите, тактическите задачи и се разработват командно-щаб-
ни учения. От двегодишен срок на обучение се преминава към тригодишен. 
Пренася се и се въвежда опитът на Съветската армия от Великата отечес-
твена война. Противопоставят се НАТО и Варшавският договор.

От 1963 г. до 1972 г. началник на катедрата е полковник Кирил Апостолов – 
бивш началник на военновъздушното училище и офицер с богат войскови 
опит. През този период преподаватели са офицерите Младенов, Кузманов, 
Спасов, Андонов, Ангелов, Атанасов, Бочев, Симеонов, Гергов, Гаджев, Сина-
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пов, Михов, Каравачев, Алтаванов и Карамихов. По-голямата част от тях 
разработват и успешно защитават кандидатски дисертации. Хабилитират 
се офицерите Кузманов, Младенов и Спасов. Този процес продължава и през 
периода 1972 – 1977 г., когато началник на катедрата е полковник Цоло Мла-
денов. Това е време за нови доктрини на блоковото противопоставяне – от 
ограничено се преминава към неограничено използване на оръжия за масово 
поразяване (ОМП), включително ядрено оръжие.

От 1972 г. катедрата се нарича „Военновъздушни сили“. Това е и трети-
ят период от нейното развитие, съвпаднал с процеса на поредната тран-
сформация на вида въоръжени сили. ВВС са обект на тотално превъоръжава-
не, за което държавата отделя огромен за времето си финансов ресурс. Този 
процес продължава до 1990 г., когато на практика е приключена най-мащабна-
та и скъпоструваща програма в историята на българското въздухоплаване. 
Придобити са близо 400 бойни, разузнавателни, транспортни и спомагателни 
самолета и вертолета от трето и четвърто поколение. Българските Воен-
новъздушни сили се превръщат в най-мощния вид въоръжени сили на Балка-
ните. Забележителните темпове на развитие на способностите на систе-
мата да генерира въздушна мощ изискват преди всичко подготвени кадри, 
адекватни както на новите задачи, така и на възможностите на модерната 
авиационна техника.

В периода от 1977 до 1988 г. началник на катедрата е полковник проф. 
Митко Кузманов. Последователно се хабилитират офицерите Андонов, Ал-
таванов, Гергов, Добрев, Попов. По традиция между по-възрастните препо-
даватели – офицерите Начев, Ботев, Радев, Величков, и новопостъпилите – 
Трендафилов, Пенев, Кутянов, Влайков, Йовчев, Симеонов, Костов, Стои-
лов, Зафиров, Петров, Златанов, Каремов, Куманов и Крумов, се установя-
ват отношения на етичност, взаимопомощ и професионализъм. 

В средата на 80-те години 50% от преподавателския състав на катедра-
та е с научни степени и звания – двама професори и петима доценти. По 
брой и състав на хабилитирани лица катедрата заема първо място в Акаде-
мията. Нараства нейният авторитет сред войските и обществеността. С 
активното участие на катедрата, без откъсване от основната си дейност, 
във ВВС защитават кандидатски дисертации генерал-майор Миланов, гене-
рал-полковник Симеонов и майор Доганов. По-късно генерал-майор Миланов 
защитава и докторска дисертация.

Появата на високоточните оръжия по това време изискват и адекватна 
реакция. Учебно-методическите материали се привеждат в съответствие 
с настъпилите изменения във военното дело и превъоръжаването на ВВС с 
нови образци авиационна техника от трето поколение. Постепенно се създа-
ват 11 базови и специализирани кабинета, включително с видеомагнетофони, 
които ефективно се използват за прожектиране на филми и фрагменти с 
учебна тематика. Започва въвеждането на микрокомпютрите в обучението 
и научноизследователската работа. Преминава се към активни форми на 
обучение.

В учебния процес на катедрата се утвърждават и развиват такива дис-
циплини като „Оперативно изкуство на ВВС“, „Тактика на родовете авиа-
ция“, „Управление и щабна служба“, „Методика на тактическата и бойната 
подготовка“, „Самолетоводене и щурманско осигуряване“, „Бомбопускане“, 
„Бойно използване на ракетното и артилерийско въоръжение на самолети-
те“, „Динамика на полета и бойно маневриране“, „Инженерно-авиационно 
осигуряване“ и др. 

В съответствие с настъпилите изменения във военното дело се раз-
работва тематика и в учебния процес се въвеждат две нови дисциплини – 
„Бойна ефективност“ и „Моделиране бойните действия на авиацията и во-
енна космонавтика“. Преподавателите от катедрата участват като посре-
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дници в реални учения с войски. Преминава се отново към двегодишен срок на 
обучение. Едновременно с педагогическата дейност преподавателите непре-
къснато извършват и научноизследователска работа. Активно участват в 
разработването на проблеми в оперативното изкуство, тактиката на ВВС 
и в другите тактико-специални дисциплини. С голям интерес се посрещат и 
ползват от авиационните командири и щабове разработените от катедра-
та монографии, учебници и учебни пособия. Особено голям и значим е трудът 
на полковник проф. Спас Спасов „Използване на вертолетите в операциите 
на Балканското стратегическо направление“. Като ярка звезда преминава 
през преподавателска длъжност в катедрата създателят на първия българ-
ски управляем парашут УП-9 майор Георги Йовчев, трагично загинал като 
пилот при заход за кацане нощем със самолет МиГ-21 на летище Балчик.

С много труд и усилия се създава нова учебно-материална база. Съвмест-
но с катедра „Противовъздушна отбрана“ през 1983 г. се изгражда съвре-
менен учебен команден пункт (УКП) за управление на бойните действия на 
дивизия Противовъздушна отбрана, който за времето си функционира не 
по-лошо от реалните пунктове за управление. 

В съответствие с постиженията на научно-техническата революция се-
риозни резултати в създаването на програмни продукти с практикоприлож-
на насоченост към оперативното изкуство на ВВС, тактиката и бойната 
ефективност на авиацията постигат полковник Величков и подполковник 
Влайков. Разширяват се връзките на катедрата с командването и щаба 
на Противовъздушната отбрана (ПВО) и Военновъздушните сили (ВВС), 
Българската гражданска авиация (БГА), Организацията за съдействие на от-
браната (ОСО), с командванията на авиационните съединения и части, Ин-
ститута за космически изследвания към Българската академия на науките 
(ИКИ-БАН) и други организации.

През 1988 – 1989 г. началник на катедрата е полковник проф. Спас Спасов. 
Той съхранява традициите, високото ниво на учебния процес, престижа и 
професионализма на преподавателите в катедрата. В резултат на усилията 
на няколко поколения научно-педагогически кадри периодът на 80-те години 
се очертава като най-ползотворния в дейността на катедрата. Всичко цен-
но и мъдро от предшествениците е съхранено и развито с отговорност и 
уважение към положения труд. 

Някои от преподавателите в катедрата се реализират в структурите 
на ВВС и Министерството на отбраната (МО). Например полковник Любчо 
Стоилов достига до длъжността главен щурман на авиацията, а по-късно и 
инспектор в инспектората на Министерството на отбраната.

катедра „Противовъздушна отбрана“

Катедра „Противовъздушна отбрана“ на Военна академия „Георги Стой-
ков Раковски“ в годините на своето съществуване е основна учебно-мето-
дическа и научна структура за подготовка на ръководни офицерски кадри за 
подразделенията, частите и съединенията за ПВО, както и на отделите и 
управленията на обединенията, видовете въоръжени сили и Генералния щаб 
на Българската армия.

Вярна на възгледите на своя патрон полковник Атанас Й. Раковски, тя 
обучава слушатели за нуждите на войските за ПВО на СВ, Зенитноракет-
ните войски (ЗРВ) и Радиотехническите войски (РТВ) в системата на ВВС. 
Преподавателите от катедрата повишават квалификацията на офицери от 
родовете войски за ПВО чрез система от временни курсове с различна про-
дължителност. Катедрата дава знания на слушателите от всички профили 
на Академията по проблемите на бойното използване на войските за ПВО.

Развитието на катедрата отразява организационно-структурното раз-
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витие на войските за ПВО и системите на въоръжение в тях. Тя реализира 
препоръките на полковник Раковски от писмото му до Щаба на Действа-
щата армия от 15 февруари 1915 г. за подготовка на кадрите от противо-
аеропланната артилерия „в противоаеропланно училище и измервателната 
школа“, както и изводите от анализа на участието на българската армия 
в двете световни войни, за специализирано обучение на офицерския състав 
от ПВО.

Историята на катедра „Противовъздушна отбрана“ условно може да 
се раздели на два периода. Първият (1958 – 1977) обхваща събитията по 
създаването, укрепването и развитието на катедра „Зенитна артилерия“ и 
„Радиолокация“. Вторият период включва събитията от обединяването на 
двете катедри в катедра „Противовъздушна отбрана и радиолокация“ (от 
1977 г.), през нейното преименуване в „Противовъздушна отбрана” (1992 г.) 
и сливане с катедра „Военновъздушни сили“ като катедра „Военновъздушни 
сили и противовъздушна отбрана“ през 2008 г.

катедра „зенитна артилерия“

Периодът 1958 – 1977 г. е най-трудният, защото тогава се създават и 
утвърждават катедрите „Зенитна артилерия“ и „Радиолокация“ в условията 
на оскъдна учебно-материална база и отсъствие на подготвен учебен фонд. 
Още през февруари 1918 г. по предложение на полк. Раковски, след посещение 
в Германия, започва подготовката на всички офицери от ПА артилерия в 
краткосрочни курсове с продължителност 15 дни, провеждани до юли във 
Военния клуб в София. От 13 април 1918 г. курсът се преименува в Проти-
воаеропланно училище, като учебните занятия се провеждат в градското 
казино. Открита е и измервателна школа, в която преминават курс телеме-
тристите (далекомеристите).

През 1928 г. Междусъюзническата контролна комисия отменя ограниче-
нията за българската войска, наложени от Версайския договор. Създадена е 
четвърта армейска област, легализира се съществуващият „тайно“ щаб на 
флота. Реорганизира се и гражданското въздухоплаване. В Министерството 
на войната е създадена и служба ПВО, но войскови части не са сформирани. 
През 1935 г. е създаден 1-ви армейски орляк, към който е предвидена и ПВ 
рота. 

В щатовете за бюджетната 1937 г. вече са предвидени две ПВ артиле-
рийски отделения – едното от щата на артилерийската инспекция на гар-
низона в Казанлък (сформирано на 8 март 1937 г.) и второто – по щата на 
артилерийската школа в София и подчинено на артилерийската инспекция 
(21 януари 1937 г.). 

През 1940 г. настъпват значителни изменения в развитието на ПВА. По 
щата се предвиждат четири ПВ артилерийски отделения: 1-во – в София; 
2-ро – в Казанлък; 3-то – в Ямбол, и 4-то – в Дупница. По щата за 1941 г. 
ПВ артилерията е обособена в отделен род войска и подчинена на Въздуш-
ните войски.

Подготовката на офицери за нуждите на ПВА започва през 1933 г., кога-
то артилерийската инспекция организира в София първия петмесечен курс 
по ПВ дело. Подготовката се води от изтъкнати артилерийски инженери. 
Лекциите по ПВ стрелба се изнасят от майор инж. Ив. Стефанов. Заня-
тията се водят само теоретично, тъй като материалната част още не е 
закупена.

През 1937 г. във военната фабрика в Казанлък се провежда курс за прек-
валификация на офицери от пехотата, инженерните войски и конницата с 
продължителност 2 месеца. В 1939 г. курсове се провеждат в артилерийска-
та школа и във 2-ро ПВА отделение в Казанлък. 
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Във Военното училище профил ПВА не е имало. От 1939 г. при завърш-
ване на всеки випуск са отделяни по 4-ма артилеристи и са изпращани в 
ПВ частите след няколкомесечна подготовка в първи ПВ полк. По време на 
Втората световна война подготовката на отделни офицери се извършва в 
Германия. След войната, отчитайки потребността от младши офицерски 
кадри за нуждите на ПВО, през 1948 г. със създаването на Артилерийското 
училище започва подготовката на офицери от зенитната (ПВА) арти- 
лерия.

Развитието на българската армия от следвоенния период показва, че се 
засилва необходимостта от създаването на самостоятелен орган за уп-
равление на зенитната артилерия (щаб на ПВО). Това изисква голям брой 
висококвалифицирани офицери със зенитно академично образование. Тъй като 
по това време Военна академия „Георги Стойков Раковски“ не е в състоя-
ние да подготвя необходимите офицери за родовете войски, през 1951 г. 
командването на БНА създава Военнотехническата академия, към чийто 
артилерийски факултет е включено и класно отделение зенитен профил за 
подготовка на командно-щабни офицери за нуждите на щабовете на ПВО 
и зенитните части. За подготовката на слушателите зенитчици не е съз-
дадено самостоятелно преподавателско учебно звено, а преподавателите са 
включени в състава на катедра „Земна артилерия“. Първите преподаватели 
по тактика са полковник Воин Янков, а по теория на стрелбата – полковник 
Панко Славов. До 1954 г. за нуждите на обучението са назначени полковник 
Борислав Пчеларов и о.з. подполковник Димитър Димитров – по тактика на 
ЗА, и подполковник Петър Рангелов – по стрелба със ЗА.

През 1955 г. след пенсионирането на офицерите зенитчици, служили в 
старата армия, са назначени майорите Иван Генов и Никола Христов за 
преподаватели по тактика, а по стрелба – майор Васил Патарински. След 
натрупан тригодишен опит преподавателите зенитчици поставят пред ко-
мандването въпроса за създаването на самостоятелна зенитна катедра. 

През есента на 1958 г. с решение на командването на БНА се извършва 
сливането на съществуващите дотогава академии. В новия щат на обедине-
ната Военна академия със Заповед № 0484 от 29 септември 1958 г. е вклю-
чена самостоятелна катедра „Зенитна артилерия“. Щатът на катедрата 
е 8 души и включва началник и заместник-началник, двама старши препода-
ватели (един по тактика – майор Генов, и един по стрелба – подполковник 
Патарински); трима преподаватели (двама по тактика – майор Христов и 
една вакантна длъжност, един по стрелба – капитан Маринов) и лаборант – 
Георги Христов. При създаването на катедрата началник не е назначен. За 
временно изпълняващ тази длъжност е назначен подполковник Патарински, а 
за заместник-началник – майор Христов. Към катедрата има двама редовни 
аспиранти – капитан Стоян Пенков и старши лейтенант Георги Георгиев. 
След успешна защита на дисертация през 1959 г. Пенков е назначен в кате-
драта за преподавател по тактика.

 През есента на 1959 г. за титуляр началник на катедрата е назначен 
подполковник Михаил Паунов. През същата година преподавателите в ка-
тедрата предлагат в учебните планове и програми да бъдат включени за 
изучаване от слушателите техниката и тактиката на използване на ЗРК. 
Подготовката на учебния материал по тактика е възложена на подполко-
вник Христов, а по теория на стрелбата – на майор Маринов. 

През 1961 г. катедрата продължава да е в състав 8 души, основната част 
от преподавателите се утвърждават като добри методисти, а катедрата 
е стабилно учебно звено. През същата година във войските учебният център 
на ПВОс, готвещ офицери за нуждите на ЗРВ, е закрит. Създадените зенит-
норакетни съединения и части се нуждаят вече от офицери с академично 
образование – специалност „ЗРВ“.
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В щата за учебната 1962 – 1963 г. катедрата се нарича „ПВО“, а зенитни-
ят профил слушатели също е преименуван на „ПВО“. На катедрата е възло-
жено да обучава слушателите си по разширена програма, както по тактика, 
така и по стрелба със ЗА и ЗУР. Това води до ново увеличение на часовете 
на катедрата. За попълване на разкритите 3 щатни бройки са назначени 
подполковниците Иван Пехливански и Михаил Йотов.

През 1966 г. за началник на катедрата е назначен полковник Куни Ди-
нев. По негово време тя достига най-високия си количествен състав и се 
утвърждава като една от много добрите общовойскови катедри в Акаде-
мията. Обучават се вече отделен профил слушатели за нуждите на ЗРВ. 
Развръща се учебно-материалната база.

От 1970 г. катедрата започва да преподава дисциплината „Тактика на 
РТВ“. По съгласие с командването на ПВО занятията по тактика на РТВ 
се водят временно от майор Димитър Петров, който служи в щаба на РТВ. 
От 1972 г. той е назначен за редовен преподавател.

През 1973 г. катедрата се състои от три звена – „ПВО(в)“ с началник 
полковник Георгиев, „ПВО(с)“ с началник полковник Пехливански и „Стрелба 
в ЗА и с ЗУР“ с началник полковник Патарински. След пенсионирането на 
полковник К. Динев през 1975 г. за началник на катедрата е назначен генерал-
майор Стоян Шиндаров.

През 1977 г. катедрата по щат се състои от 13 души: началник, замест-
ник-началник. 9 старши преподаватели, един преподавател и един лаборант-
старшина. Организационно тя е сведена в три звена: „Тактика на ПВОв“, 
„Тактика на ЗРВ“ и „Стрелба в ЗА и ЗРВ“.

катедра „радиолокация“

Изграждането на системата за наблюдение на територията на България 
започва с издаването на Заповед № 107 от 13 август 1942 г., в която коман-
дирът на Въздушните войски разпорежда да се създаде въздушно-предупреди-
телна служба. Сформират се три предупредителни роти с щабове в София, 
Стара Загора и Варна. Развитие системата получава през 1941 г., когато 
за първи път на територията на България е разположена радиолокационна 
техника, използвана от немската армия.

От 1943 г. предупредителната служба вече се включва в състава на ПВО. 
Развръщането на нейните постове се осъществява по предупредителни об-
ласти (Софийска, Старозагорска, Търновска и Плевенска), имащи собствени 
централи. Германските поделения в България организират далечна предупре-
дителна служба за свои нужди с централа при село Бояна.

За далечно разузнаване са използвани радиолокационните станции „Фрея-
8Г“ и „Фрея-8А“, разположени на четири места в България: с. Чибаовци — 
Софийско, с. Деветаки — Ловешко; Сливен и в с. Франгата — Варненско. 
През 1943 г. за бойното използване и експлоатация на радиолокационната 
техника е привлечен български личен състав от сформираната тежкоизме-
рителна радиопредупредителна рота.

Единственият специалист с висше инженерно образование през този пе-
риод е инж. Данаил Маринов – главен инспектор по командите, наблюдател-
ните и измервателните уреди към щаба на противовъздушната артилерия 
(по-късно щаб на ПВО), получил подготовката си в Германия. След войната 
наличната радиолокационна техника е извадена от строя и само малка част 
от нея е възстановена за експлоатация.

През 1952 г. настъпва коренна промяна в техниката на полковете от 
системата ВНОС, когато на въоръжение постъпват нови РЛС. Значително 
нарастват обемът и сложността на дейността по бойното използване, 
експлоатацията и ремонта, което изисква съответните специалисти, вклю-
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чително с висше образование. Проблемът е решен с набирането на инженери, 
завършили у нас Държавната политехника, а по-късно и Висшия машинно-
електротехнически институт в Чехословакия, по близки с радиолокацията 
специалности (радио- и електроинженери). 

От 1952 г. първоначално във Военновъздушното техническо училище, а 
от 1954 г. и в Народното военно-артилерийско училище се обучават офицери 
със среднотехническа квалификация по профил „Радиолокация“. От 1955 г. 
ограничен брой слушатели се обучават във военни академии в СССР.

През 1959 г. нуждата от военни специалисти в областта на радиолока-
цията с инженерна квалификация довежда до решението за разкриване във 
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ на инженерен профил „Ради-
олокация“ с петгодишен срок на обучение и съответно за създаването на 
катедра „Радиолокация“ (Заповед № 0523 от 15 септември 1959 г.). На нея 
е възложена отговорността за подготовката и провеждането на обуче- 
нието. 

Катедра „Радиолокация“ влиза в състава на Артилерийския факултет на 
Военната академия. При нейното създаване тя е в състав: началник – ма-
йор инж. Кирил Кирков, заместник-началник – капитан инж. Атанас Дончев, 
преподаватели: капитан инж. Атанас Чергиланов, капитан инж. Драган Дра-
ганов, капитан инж. Атанас Петров, капитан инж. Иван Петров, капитан 
инж. Ради Везиров и капитан Цанко Банев. През първата учебна година (1959 – 
1960) за преподаватели са назначени допълнително капитан Илия Илиев и 
капитан инж. Кольо Калчев.

Особен период е учебната 1959 – 1960 г., тъй като към катедрата са 
прикрепени три едногодишни академични курса в състав по 20 курсисти със 
специалност „Радиолокация“ за офицерския състав съответно от радиотех-
нически войски, зенитна артилерия и земна артилерия.

С постъпването на въоръжение на зенитноракетна техника и автома-
тизирани системи за управление в системата на ПВО на катедра „Радиоло-
кация“ е възложена подготовката на инженери в тези области. Внесени са 
изменения в учебните планове още на първия випуск. Съществено е засилена 
тежестта на дисциплини, като елементи на автоматиката, теория на ав-
томатичното регулиране, радиоуправление на безпилотни обекти, електрон- 
ноизчислителни машини (цифрови и аналогови) и др. Характерен момент 
е, че поради липсата на материална част по АСУ на ПВО в момента на 
завършване на първия випуск през 1964 г. група слушатели преминават част 
от обучението си, в продължение на 3 месеца, в Киевското висше инженерно 
радиотехническо училище в СССР.

Особеностите на обучението в профил „Радиолокация“ определят появя-
ването на дисциплината „Инженерно-изчислителни машини“. В учебния план 
на профила за първи път в рамките на Военната академия са включени ча-
сове по тази дисциплина, която се води от катедрата.

Равнището на учебния процес на катедра „Радиолокация“ се определя от 
изграждането на съвременна материална база. През 1959 г. катедрата насле-
дява една-единствена лаборатория. През 1960 г. към катедрата е създаден 
Учебен център, който изгражда 8 лаборатории, 2 кабинета и една работил-
ница. За времето си това може би е най-добрата база за научни и учебни из-
следвания в областта на радиотехниката и радиолокацията у нас, изградена 
с усилията на целия преподавателски и личен състав на учебния център и 
активното съдействие на ръководството на Академията. Учебният център 
щатно включва началник (офицер), трима офицери, четирима старшини и 
четирима лаборанти (цивилни).

В съответствие с настъпилите изменения в специализацията на катедра 
„Радиолокация“, през 1969 г. тя е преименувана в катедра „Радиолокация и 
техническа кибернетика“.
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През 1971 г. за началник на катедрата е назначен подполковник Атанас 
Дончев, а за заместник-началник – подполковник Георги Тодоров.

През годините броят на щатния преподавателски състав на катедрата 
се изменя, достигайки до 21 души.

През 1973 г., във връзка с решението за закриване на инженерните про-
фили във Военната академия, преустановява съществуването си петгодиш-
ният профил „Радиолокация“. Още две години съществува профил „Радиоло-
кация“ с двегодишен срок на подготовка, в който се включват слушатели 
от службите на главните инженери на ЗРВ и РТВ от ПВОс, от ПВО за 
войските и от военните бази и заводи, завършили военните училища с инже-
нерна квалификация. Подобни решения съществено засягат характера на дей-
ността на катедрата и обема на нейното учебно натоварване. Основното 
натоварване се определя от учебните дисциплини, свързани с въоръжението 
в ПВО, поради което през 1975 г. катедрата е преименувана в „Радиолокация 
и въоръжение на ПВО“.

 Решението за закриване на инженерните профили във Военната акаде-
мия води до структурни промени. Закрити са катедрите „Общотехническа“ 
и „Радиоелектроника“. През 1976 г. катедрите „Свързочна техника“, „Ин-
женерно-строителна“ и „Математика“ се сливат съответно с катедрите 
„Свързочни войски“, „Инженерни войски“ и „Управление на войските“. 

Година по-късно, през 1977-а, е прекратено самостоятелното съществу-
ване на катедра „Радиолокация и въоръжение на ПВО“. Обсъждат се възмож-
ности за нейното сливане с катедра „ПВО“ и „Инженерно-артилерийска“. 
Надделява мнението за създаването на катедра „Противовъздушна отбрана 
и радиолокация“, като един от основните аргументи е възможността за 
по-добър контакт с основния контингент слушатели за дисциплините, пре-
подавани от катедра ‚Радиолокация“, профил ПВО.

катедра „Противовъздушна отбрана и радиолокация“

При обединяването на двете катедри се оптимизира структурата на 
бъдещата катедра, като е разформировано звеното „Стрелба“, а катедрата 
получава наименованието „Противовъздушна отбрана и радиолокация“. Тя 
има в състава си три звена – „ПВОсв“, „ПВОс“ и „Радиолокация“. За неин 
началник е назначен генерал-майор Стоян Шиндаров, а за заместник-начал-
ник – полковник доц. Атанас Дончев.

В звено „ПВОсв“ основните учебни дисциплини, които се водят, са „Так-
тика на ПВОсв“, „Управление на огъня и стрелба“ и „Методика на такти-
ческата подготовка“.

В звено „ПВОс“ основните учебни дисциплини са „Тактика на РТВ“, „Так-
тика на ЗРВ“, „Тактика и оперативно изкуство на ПВОс“, „Стрелба и упра-
вление на огъня“, „Методика на тактическата и специалната подготовка“, 
„Средства за въздушно нападение на противника“ и „Щабна служба в ПВО“.

В звено „Радиолокация“ основните дисциплини, които се водят, са „Прин-
ципи на построение на системите на въоръжение в ПВО“, „Устройство 
и бойно използване на системите на въоръжение в ПВО“, „АСУ в ПВО“ и 
„Системи на въоръжение в ПВОсв“. Това звено води техническата подго-
товка на двата профила.

През есента на 1978 г. за началник на катедрата е назначен полковник 
Марко Узунов на мястото на излезлия в пенсия генерал Шиндаров.

През 1983 г. полковник доц. Атанас Дончев е преведен на служба в БАН, 
а за заместник-началник на катедрата е назначен полковник проф. Делчо 
Наплатанов. През 1987 г. той е назначен за началник на Научния отдел  
на Академията и една година неговата длъжност в катедрата остава ва-
кантна.
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През 1988 г. за заместник-началник на катедрата е назначен полковник 
доц. Димитър Петров.

През 1989 г. в пенсия излизат полковник доц. Марко Узунов, полковник 
доц. Димитър Петров и полковник доц. Николай Ценов. За началник на ка-
тедрата е назначен полковник доц. Павел Коцев, а за заместник-началник 
– подполковник доц. Петър Петров.

катедра „Бронетанкова и автомобилна техника“

Катедра „Бронетанкова и автомобилна техника“ (БТАТ) на Военна ака-
демия „Георги Стойков Раковски“ е част от създадената през 1951 г. Во-
еннотехническа академия (ВТА). Първоначално тя не е обособена като са-
мостоятелна катедра, а нейните преподаватели са включени към катедра 
„Бронетанкови и механизирани войски“ (БТМВ) на факултет „Бронетанкови 
и механизирани войски“ и към катедра „Тилово-техническа“ на Тиловия фа-
култет.

През 1955 г. във Военнотехническата академия се отделят две самос-
тоятелни катедри: „Инженерно-експлоатационна“ към факултет „Броне-
танкови и механизирани войски“ и „Автотракторна техника“ към Тиловия 
факултет. Началник на катедра „Инженерно-експлоатационна“ е полковник 
Витомир Напетов, а общият състав на катедрата е 9 преподаватели.

През 1956 г. Тиловият факултет на Военнотехническата академия е раз-
формирован. Част от преподавателите от катедра „Автотракторна тех-
ника“ (АТТ) се приобщават към катедра „Инженерно-експлоатационна“ на 
факултет „Бронетанкови и механизирани войски“. С другата част от препо-
давателите е формирана катедра „Общотехническа“. 

Началник на катедра „Инженерно-експлоатационна“ продължава да бъде 
полковник Напетов, а за заместник-началник е назначен подполковник Иван 
Златанов. Съставът на катедрата включва 9 преподаватели. Началник на 
катедра „Общотехническа“ е полковник Л. Барутчиев, а преподавателите в 
нея са четирима.

От състава на катедра „Инженерно-експлоатационна“ са изведени двама 
преподаватели по танко-техническо и автотракторно осигуряване и прех-
върлени към катедра „Тактика на бронетанкови и механизирани войски“ към 
факултет „Бронетанкови и механизирани войски“.

През 1957 г. във Военнотехническата академия е създаден факултет „Бро-
нетанкова и автомобилна техника“. Към този факултет се прехвърля и ка-
тедра „Инженерно-експлоатационна“. Неин началник е подполковник Камен 
Писков, а заместник – подполковник Иван Златанов. Общият състав на 
катедрата е шестима преподаватели и един началник на лаборатория. 

Промени в катедра „Общотехническа“ не са предприети. В този си със-
тав двете катедри съществуват до август 1958 г. Тогава, след обединението 
на военните академии, на базата на двете катедри от Военнотехническата 
академия, във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ към факултет 
„Автобронетанков“ са създадени три нови катедри: „Бронетанкова техни-
ка“, „АТТ“ и „Общотехническа“. 

Началник на катедра „Бронетанкова техника“ е полковник Стефан Цо-
нев, а заместник-началник – подполковник Борис Кръстев. Катедрата има 
общо петима преподаватели. В следващите две години тя увеличава състава 
си на 12 преподаватели. Назначен е и началник на танкова лаборатория. 

Началник на новосформираната катедра „АТТ“ е полковник Камен Писков, 
а негов заместник – полковник Иван Златанов. Катедрата е с общ състав 
от петима преподаватели. До 1961 г. личният състав се увеличава с още 
един преподавател. През 1962 г. дотогавашният началник на катедрата на-
пуска и за временно изпълняващ длъжността е назначен полковник Златанов.
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При образуването на новите три катедри в състава на факултет „Авто-
бронетанков“ към Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за началник 
на катедра „Общотехническа“ е назначен подполковник Христо Кортенски. 
Общият състав на катедрата е 9 преподаватели. През 1959 г. тя излиза от 
състава на факултет „Автобронетанков“. 

През 1963 г. във връзка със структурни промени във Военната академия 
на базата на Автобронетанковия факултет е създаден факултет „Инже-
нерен“. На основата на трите катедри („Бронетанкова техника“, „АТТ“ 
и „Общотехническа“) възникват 4 нови катедри: „АБТ и ИТ“ („Автобро-
нетанкова и инженерна техника“), „ДВГ и енергетика“, „Общотехническа“ 
и „Технология на машиностроенето и ремонта на автобронетанкова тех-
ника“.

Началник на катедра „АБТ и ИТ“ е полковник инж. Стефан Цонев. Об-
щият състав е 11 преподаватели, като в катедрата са създадени две звена: 
„Бронетанкова техника“ и „АТТ и ИТ“. Заместник-началник на катедрата и 
началник на звено „Бронетанкова техника“ е полковник инж. Танчо Танчев. 
Съставът на звеното е от общо петима преподаватели. Началник на звено 
„АТТ и ИТ“ е подполковник инж. Цветан Найденов. Съставът му включва 
общо петима преподаватели.

Началник на катедра „ДВГ и енергетика“ („Двигатели с вътрешно горене 
и енергетика“) е полковник инж. Иван Златанов, а заместник-началник – ка-
питан инж. Александър Тасев. Общият състав на катедрата е от трима 
преподаватели.

Началник на катедра „Общотехническа“ е подполковник Лило Лилов. Об-
щият състав е от 9 преподаватели, като 8 от тях са цивилни.

Началник на катедра „Технология на машиностроенето и ремонта на 
автобронетанкова техника“ е полковник инж. Христо Кортенски, а замест-
ник-началник – полковник инж. Жельо Стефанов. Общият състав на кате-
драта включва четирима преподаватели. 

Двамата преподаватели по танко-техническо и автотракторно осигуря-
ване остават към катедра „Тактика на танковите войски“.

През 1964 г. се променя броят на преподавателите в катедри „АБТ и ИТ“ 
и „ДВГ и енергетика“, като втората катедра е преименувана на „Двигатели 
и автомобили“.

В катедра „АБТ и ИТ“ звеното „АТТ и ИТ“ („Автотракторна и инженер-
на техника“) става „ИТ“. Преподавателите по АТТ са прехвърлени в кате-
дра „Двигатели и автомобили“. По този начин общият състав на катедра 
„АБТ и ИТ“ намалява от 11 на 8 преподаватели. Началник на звено „ИТ“ е 
подполковник инж. Костадин Цветков.

В катедра „Двигатели и автомобили“ общият състав се увеличава на 7 
преподаватели, като един от тях е и началник на специална лаборатория.

През 1965 г. катедра „АБТ и ИТ“ е преименувана в катедра „Бронетанко-
ва техника“. Общият състав на новата катедра е запазен на 8 преподавате-
ли, като по същество е разширено бившето звено „Бронетанкова техника“. 
Преподавателите от звено „ИТ“ напускат катедрата.

Структурни промени в другите три катедри не са извършвани. За за-
местник-началник на катедра „Двигатели и автомобили“ е назначен подпол-
ковник Йордан Филчев.

През 1970 г. четирите катедри („Бронетанкова техника“, „Двигатели 
и автомобили“, „Общотехническа“ и „Технология на машиностроенето и 
ремонта на автобронетанкова техника“) се обединяват отново в една ка-
тедра – „Автобронетанкова техника“ (АБТТ). Неин началник е полковник 
проф. Иван Златанов. Общият състав на катедрата е от 15 преподаватели, 
а в нея са изградени три звена – „Бронетанкова техника“, „Двигатели и ав-
томобили“ и „Ремонт на автобронетанкова техника“. Заместник-началник 
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на катедрата, той и началник на звено „Бронетанкова техника“ си остава 
полковник инж. Цонев. Съставът на звеното е от петима преподаватели. 

Звено „Двигатели и автомобили“ с началник полковник инж. Ж. Стефанов 
е в състав от петима преподаватели, а звено „Ремонт на автобронетан-
кова техника“ е с началник полковник инж. Пано Троплев и състав от 4-ма 
преподаватели.

През 1967 г. двамата преподаватели по техническо осигуряване са прех-
върлени от катедра „Тактика на танковите войски“ към катедра „Тил“. 
От 1973 г. те се присъединяват към катедра „Автобронетанкова техника“. 
През същата година се извършват структурни промени в катедрата, свър-
зани с опитното преминаване към двегодишен курс на обучение във Военна-
та академия на слушателите от профил „Автобронетанков“.

Началник на катедра „Автобронетанкова техника“ е полковник доц. 
Цвятко Козарски. Общият състав е от 13 преподаватели, като в катедра-
та се създават три звена. Заместник-началник на катедрата и началник на 
звено „Бронетанкова техника“ е полковник доц. Д. Михайлов, а подчиненото 
му звено е в състав от петима преподаватели. 

Звено „Двигатели и автомобили“ е с началник подполковник Фердинанд 
Йоцов – кандидат на техническите науки (дн. доктор), и е с общ състав от 
четирима преподаватели. Звено „Техническо осигуряване“ с началник полко-
вник Васил Христов е в състав от трима преподаватели. 

Съставът на катедрата през 1973 г. е както следва: полковник доц. Ц. 
Козарски – началник на катедрата, полковник доц. Д. Михайлов – заместник-
началник, той и началник на звено „Бронетанкова техника“, подполковник 
доц. И. Шипков – старши преподавател по експлоатация на бронетанкова 
техника, полковник инж. Я. Пеянков – старши преподавател по устройство 
и конструкция на бронетанкова техника, майор инж. П. Стефанов – препо-
давател по теория на танка, капитан инж. В. Младенов – преподавател по 
ремонт на бронетанкова техника, майор инж. Ф. Йоцов – началник на звено 
„Двигатели и автомобили“, полковник инж. Ц. Найденов – старши препода-
вател по експлоатация на автомобилно-танкова техника, подполковник инж. 
Г. Станев – старши преподавател по конструкция на автомобилно-танкова 
техника, полковник В. Ценов – началник на звено „Техническо осигуряване“, 
полковник В. Велчев – старши преподавател по техническо осигуряване, ка-
питан инж. И. Кравайков – преподавател по техническо осигуряване.

През годините последователно катедрата напускат полковник инж. Най-
денов (1974 г.), полковник инж. Пеянков (1975 г.), полковник доц. Шипков 
(1978 г.) и полковник Велчев (1979 г.). На тяхно място в катедрата постъп-
ват майор инж. И. Рашков (1974 г.) – старши преподавател по експлоатация 
на автомобилно-танкова техника; майор инж. Г. Бинев (1975 г.) – преподава-
тел по устройство и конструкция на бронетанкова техника; майор инж. Й. 
Георгиев (1975 г.) – старши преподавател по електрооборудване и автома-
тика на автомобилно-танкова техника; капитан инж. Д. Данков (1975 г.) – 
преподавател по конструкция на автомобилно-танкова техника, и капитан 
инж. С. Радев (1979 г.) – преподавател по техническо осигуряване.

През 1982 г. настъпват нови промени в състава на катедрата. Полко-
вник доц. инж. Ц. Козарски става началник на катедра, полковник проф. 
инж. Д. Михайлов – заместник-началник и началник на звено „Бронетанкова 
техника“, подполковник доц. инж. И. Шипков – старши преподавател по екс-
плоатация на бронетанкова техника, подполковник П. Стефанов – старши 
преподавател по експлоатация на автобронетанкова техника, подполковник 
инж. В. Младенов – старши преподавател по ремонт на бронетанкова тех-
ника, майор инж. К. Миланов – старши преподавател по бойна ефективност 
на бронетанковата техника, полковник доц. Ф. Йоцов – началник на звено 
„Двигатели и автомобили“, полковник доц. Г. Станев – старши преподава-
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тел по електрооборудване и автоматика на автобронетанкова техника, 
подполковник инж. Д. Данков – старши преподавател по конструкция на 
автомобилно-танкова техника, подполковник инж. И. Кравайков – началник 
на звено „Техническо осигуряване“, подполковник М. Михайлов – старши пре-
подавател по техническо осигуряване, майор инж. С. Радев – старши препо-
давател по техническо осигуряване, майор инж. Д. Русев – преподавател по 
техническо осигуряване.

През 1985 г. катедрата напуска полковник доц. Г. Станев, а на негово 
място е назначен капитан инж. К. Богданов. През следващата година напуска 
подполковник инж. В. Младенов, а в катедрата се връща полковник инж. Г. 
Бинев.

През 1987 г. напускат началникът на катедрата полковник доц. инж. Ц. 
Козарски и зам.-началникът полковник проф. инж. Д. Михайлов. През съща-
та година за началник на катедрата е назначен полковник проф. Фердинанд 
Йоцов, доктор на техническите науки. За заместник-началник на катедрата 
и началник на звено „Техническо осигуряване“ е назначен полковник инж. И. 
Кравайков. За началник на звено „Бронетанкова техника“ е назначен полко-
вник инж. П. Стефанов, а за началник на звено „Двигатели и автомобили“ – 
полковник инж. Д. Данков.

Съставът на катедра „Автобронетанкова техника“ през 1987 г. се със-
тои от 12 преподаватели: полковник проф. Ф. Йоцов – началник на катедра, 
полковник инж. И. Кравайков – заместник-началник на катедра и началник на 
звено „Техническо осигуряване“, полковник инж. П. Стефанов – началник на 
звено „Бронетанкова техника“, полковник инж. К. Миланов – старши препо-
давател по бойна ефективност на бронетанковата техника, полковник инж. 
Г. Бинев – старши преподавател по ремонт на автобронетанкова техника, 
полковник инж. Д. Данков – началник на звено „Двигатели и автомобили“, 
майор инж. К. Богданов – старши преподавател по електро и автоматика на 
автобронетанкова техника, полковник М. Михайлов – старши преподавател 
по техническо осигуряване, полковник инж. С. Радев – старши преподавател 
по техническо осигуряване, полковник инж. Д. Русев – старши преподавател 
по техническо осигуряване, и капитан инж. В. Георгиев – преподавател по 
техническо осигуряване.

През 1991 г. преподавателите по техническо осигуряване полковник инж. 
С. Радев и капитан инж. В. Георгиев напускат катедрата и се прехвърлят 
към звено „Материално и техническо осигуряване“ на катедра „Тил“. На 
вакантното място постъпва майор инж. М. Маринов – преподавател по 
техническо осигуряване. Същата година напускат полковник инж. С. Радев и 
полковник инж. Д. Русев.

През 1992 г. катедра „Автобронетанкова техника“ напускат и полковник 
проф. инж. Ф. Йоцов, полковник инж. И. Кравайков, полковник инж. П. Сте-
фанов, полковник инж. Г. Бинев, полковник инж. М. Михайлов. Постъпва нов 
преподавател – майор инж. Д. Златков. През същата година поради наложила 
се реформа в структурата на Военна академия катедра „Автобронетанкова 
техника“ е разформирована. Създадена е катедра „Въоръжение и техника“ с 
началник полковник доц. Аврам Аврамов и общ състав от 13 преподаватели. 
Заместник-началник на катедрата и началник на звено „Бронетанкова и ав-
томобилна техника“ е полковник инж. Красимир Миланов. Звеното е в общ 
състав от 7 преподаватели, а звено „Въоръжение“ е с началник полковник 
доц. Тодор Петков и общ състав от петима преподаватели.

В личния състав на звено „Бронетанкова и автомобилна техника“ влизат 
полковник инж. Красимир Миланов – заместник-началник на катедрата и 
началник на звено „Бронетанкова и автомобилна техника“, полковник инж. 
Данаил Данков – старши преподавател по ефективност на автомобилната 
техника, подполковник инж. Кольо Богданов – старши преподавател по елек-
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тро и автоматика на автобронетанковата техника, подполковник инж. Л. 
Загорски, който временно изпълнява длъжността преподавател по експлоа-
тация на автобронетанкова техника, майор инж. Д. Златков – преподавател 
по ремонт на бронетанкова и автомобилна техника, подполковник инж. М. 
Маринов – старши преподавател по техническо осигуряване, майор инж. В. 
Георгиев – старши преподавател по техническо осигуряване.

През 1993 г. отново са променени структурата и името на катедра-
та – „Бронетанкова и автомобилна техника“. В нея са изградени две зве-
на – „Бронетанково техническо и автомобилно техническо осигуряване“ и 
„Ефективност на бронетанковата и автомобилната техника“. Началник 
на катедрата е полковник доц. Марин Андреев, кандидат на техническите 
науки. Заместник-началник на катедрата и началник на звено „Бронетанково 
техническо и автомобилно техническо осигуряване“ е полковник инж. К. Ми-
ланов. Звеното е в общ състав от четирима преподаватели – подполковник 
инж. М. Маринов, майор инж. Д. Златков и майор инж. В. Георгиев. Второто 
звено е „Ефективност на бронетанковата и автомобилната техника“. То е 
с общ състав от трима преподаватели – началник, полковник инж. Д. Данков 
и подполковник инж. К. Богданов. 

През 1994 г. катедрата напуска полковник инж. Д. Данков, при което 
за началник на звено „Ефективност на бронетанковата и автомобилната 
техника“ е назначен подполковник К. Богданов. В катедрата постъпва като 
временно изпълняващ длъжността асистент майор инж. Румен Пенчев. 

На следващата година след конкурс той е назначен като асистент на 
постоянен трудов договор заедно с майор инж. К. Георгиев, който остава в 
катедрата само една година. През 1996 г. на неговото място е назначен за 
временно изпълняващ длъжността асистент подполковник Г. Илиев.

През 1997 г. след конкурс на постоянен трудов договор като асистент е 
назначен майор инж. Л. Димитров, при което съставът на катедрата добива 
вида: полковник доц. д-р Марин Андреев – началник на катедра „Бронетанкова 
и автомобилна техника“, полковник инж. Красимир Миланов – заместник-
началник на катедра, той и началник на звено „Бронетанково-техническо и 
автотехническо осигуряване“ (БТАТОс), подполковник инж. М. Маринов – гла-
вен асистент в звено БТАТОс, майор инж. В. Георгиев – главен асистент в 
звено БТАТОс, майор инж. Д. Златков – главен асистент в звено БТАТОс, 
майор инж. Л. Димитров – асистент в зено БТАТОс, полковник инж. К. Богда-
нов – началник на звено „Ефективност на бронетанковата и автомобилната 
техника (ЕфБТАТ), майор инж. Румен Пенчев – асистент в звено „ЕфБТАТ“. 

През 1998 г. катедрата напуска подполковник инж. В. Георгиев. В този 
състав тя се слива с „Тил“ и „Въоръжение“ в нова катедра „Материално-тех-
ническо и тилово осигуряване“.

катедра „въоръжение“

Обучението на офицери специалисти по артилерийско въоръжение има 
дълбоки исторически корени и традиции. Инженерно-артилерийската кате-
дра води началото си от юни 1951 г. с техническия цикъл „Артилерийско 
въоръжение“ към катедра „Артилерия“ във Военнотехническата академия. 
Неин началник е полковник Апостол Дядов, завеждащ цикъла е подполковник 
инж. Атанас Атанасов. В техническия цикъл са петима преподаватели: под-
полковник инж. Атанас Атанасов – старши преподавател по балистика, ма-
йор Васил Колев – старши преподавател по артилерийска материална част, 
подполковник Георги Стоев – старши преподавател по стрелково оръжие, 
полковник Филип Филипов – старши преподавател по боеприпаси, и старши 
лейтенант Петър Веризов – преподавател по прибори за управление на ар-
тилерийския зенитен огън (ПУАЗО) и радиолокация. 
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С това ядро през 1952 г. е създадена катедра „Артилерийско въоръжение“. 
Нейните основни задачи са да подготвя кадри за експлоатацията, ремонта 
и съхранението на въоръжението и боеприпасите в Българска народна армия 
(БНА), за планирането и снабдяването на армията с въоръжение и бойни 
припаси. Провеждани са занятия по специални дисциплини – теоретична и 
материална част, със слушателите от специалност „Артилерийско въоръже-
ние“. Провеждат се занятия с редовните слушатели от инженерните, инже-
нерно-командните, командните и политическите факултети по изучаването 
на артилерийската техника в съответствие с техните учебни планове.

През октомври 1952 г. на мястото на починалия при злополука майор 
Васил Колев е назначен за старши преподавател подполковник Гочо Гочев, а 
излезлият в пенсия подполковник Георги Стоев е заместен от майор Весел 
Чушков – назначен за преподавател по артилерийски материални части. За 
изнасяне на лекции се привличат и преподаватели от управление „Артиле-
рийско въоръжение“ на Министерството на народната отбрана (МНО). 
Следващата година на мястото на излезлия в пенсия полковник Ф. Филипов 
е назначен за преподавател по артилерийски боеприпаси майор Христо Мара-
джиев, а подполковник инж. Илия Иванов е назначен за старши преподавател 
в катедрата. 

През 1954 г. подполковник Иванов е назначен за началник на катедрата, 
а подполковник инж. А. Атанасов остава като старши преподавател по ба-
листика. Назначени са също подполковник Васил Петров (преподавател по 
„Организация на служба „Артилерийско въоръжение“ и ремонт на артилерий-
ски материални части и стрелково оръжие“) и подполковник Васил Кънчев 
(преподавател по „Оптика“ и завеждащ кабинети). В края на годината под-
полковник инж. А. Атанасов се пенсионира. През същата година със Заповед 
№ 90/29.03.1954 г. на началника на Военнотехническата академия катедрата 
е преименувана на „Инженерно-артилерийска“. 

През юни 1955 г. в нея е назначен за старши преподавател капитан инж. 
Неделчо Георгиев, а се пенсионира полковник Гочо Гочев. През ноември с.г. 
се пенсионират и подполковниците Весел Чушков, Васил Кънчев, Христо 
Мараджиев, капитан Петър Веризов. В катедрата са назначени майор инж. 
Стефан Хитров – началник на катедрата, капитан инж. Минчо Минчев – 
преподавател по „Боеприпаси“, а дотогавашният началник подполковник 
инж. Илия Иванов е назначен за старши преподавател по артилерийски ма-
териални части.

През 1956 г. за преподавател по ПУАЗО е назначен капитан Цанко Бонев, 
за преподавател по „Радиолокация“ – старши лейтенант инж. Георги Слаба-
ков. За старши преподавател по артилерийски материални части е назначен 
майор Цветан Цветанов. Подполковник инж. Илия Иванов преминава на 
работа към Научния отдел на Академията.

През 1957 г. за първи път са приети слушатели със срок на обучение 5 
години, като при завършването си получават и званието „инженер“. За пре-
подавател по „Радиолокация“ е назначен подполковник инж. Никола Пангелов, 
а старши лейтенант Георги Слабаков е освободен от армията. Полковник 
Васил Петров преминава като преподавател в катедра „22“ на тогавашния 
Висш машинно-електротехнически институт (дн. Технически университет – 
София). 

През 1958 г. Военнотехническата академия се слива с Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“ и катедрата преминава към Артилерийския фа-
култет под наименованието „Инженерно-артилерийска“. В нея са назначени 
старши лейтенант инж. Драган Драганов (преподавател по „Радиолокация“), 
старши лейтенант Георги Божилов (преподавател по „Ремонт на артиле-
рийски материални части и стрелково оръжие“), капитан Пенчо Михов (пре-
подавател по „Организация на служба „Артилерийско въоръжение“, отчет и 
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отчетност на въоръжението“). През есента на същата година подполковник 
инж. Никола Пангелов е назначен за началник на новообразуваната катедра 
„Радиоелектроника и свързочна техника“ и напуска катедра „Инженерно-ар-
тилерийска“.

В началото на 1959 г. е назначен като преподавател по „Радиолокация“ 
старши лейтенант инж. Атанас Дончев, който през есента на същата годи-
на преминава в новосъздадената катедра „Радиолокация“. В същата катедра 
преминават и преподавателите старши лейтенант инж. Драган Драганов и 
майор Цанко Бонев.

През 1960 г. за преподавател по „Ракетна техника“ е назначен старши 
лейтенант инж. Дешо Младенов. През 1961 г. са назначени майор инж. 
Богдан Драгански – преподавател по „Боеприпаси“, майор Никола Бинев – 
преподавател по „Зенитна материална част“, майор Славчо Симеонов – 
преподавател по „Ракетна техника“, и капитан Крачун Петков – препода-
вател по „Основи на устройството на артилерийски материални части“. 
Катедрата напуска капитан инж. Дешо Младенов, който преминава в ка-
тедра „Радиолокация“.

Динамиката на 1962 г. е белязана с нови промени. Назначени в катедрата 
са подполковник Стефан Димитров по „Организация и тактика на служба 
„Артилерийско въоръжение“, майор инж. Иван Георгиев – преподавател по 
ракетна техника, капитан инж. Кирил Благоев – преподавател по „Основи на 
устройството на стрелковото оръжие“, капитан инж. Младен Целов – пре-
подавател по „Ремонт на артилерийски материални части и стрелково оръ-
жие“, капитан Христо Андонов – преподавател по „Артилерийски материал-
ни части“, и майор Стефан Николов – преподавател по „Ракетна техника“.

През 1963 г. катедрата напуска капитан Андонов, а на негово място като 
преподавател по „Основи на ракетната техника“ е назначен подполковник 
инж. Никола Андреев. През същата година катедрата напуска и подполков- 
ник Васил Банев.

1966 година е белязана с преминаването в пенсия на полковник Цветан 
Цветанов и преминаването на работа в Учебния отдел на Академията на 
подполковник инж. Минчо Минчев. Като нови преподаватели са назначени 
полковник инж. Ангел Тодоров – заместник-началник на катедрата, подпол-
ковник инж. Крум Ячовски – преподавател по „Външна балистика“, подпол-
ковник инж. Александър Черкезов – преподавател по „Ракетна техника“ и 
майор инж. Тодор Котупов – за преподавател по „Ремонт на АМЧ и СО“.

В периода 1967 – 1968 г. катедрата е напусната от подполковник инж. 
Пенчо Михов, а като нови преподаватели през 1968 г. са назначени полковник 
Георги Петков (по „Организация и тактика на служба „Артилерийско въоръ-
жение“) и подполковник инж. Тодор Гурлев, кандидат на техническите науки 
(преподавател по „Боеприпаси“).

През 1969 г. катедрата напускат полковник инж. Крачун Петков и пол-
ковник Станчо Симеонов, които преминават на работа в Учебния отдел на 
Академията. Напуска и подполковник Младен Целов, който е прехвърлен в 
друго поделение на БНА. 

Началник на катедрата е полковник С. Хитров. От нейното създаване 
до 1 януари 1970 г. са издадени 6 пособия, направени са 16 рационализации и 
изобретения, 30 теоретични разработки. В катедрата има един кандидат 
на техническите науки (дн. доктор) и петима аспиранти (дн. докторанти). 
Тя разполага със 7 специализирани кабинета – 4 по режимна техника и 3 по 
класическо въоръжение. 

Първоначално обучението на офицери от специалността „Артилерийско 
въоръжение“ е с продължителност три години. От 1957 до 1973 г. те се обу-
чават в петгодишен инженерен курс. Причина за това са количествените и 
качествените промени, настъпващи във въоръжението и бойната техника, 
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които изискват за кратко време да се подготвят необходимите за правил-
ната им експлоатация офицери с висше инженерно образование. 

През 1973 г. се преминава отново към двегодишен срок на обучение, което 
е резултат от отчитането на по-високия образователен ценз на постъп-
ващите офицери слушатели. Обучението с продължителност две години се 
осъществява до 1999 г. През този сравнително дълъг период настъпват 
съществени промени в учебните планове и програми за по-целесъобразно 
съчетаване и взаимно допълване на оперативно-тактическата, тактико-
специалната и специалната подготовка. През това време не са предприе-
ти съществени структурни промени в катедра „Инженерно-артилерийска“. 
Важно място и роля в процесите имат заемалите длъжността началник 
на катедра „Инженерно-артилерийска“ („Въоръжение“) офицери от резерва 
полковник Хитров, полковник доц. Черкезов, полковник доц. Аврамов. Дълго-
годишни преподаватели в тези катедри са офицерите от резерва полковник 
доц. Андреев, полковник проф. Гурлев, полковник проф. Котупов, полковник 
доц. Ячовски, полковник доц. Цонев, полковник доц. Петков, полковник доц. 
Въгов.

За учебната 1992 – 1993 г. катедрата е обединена с катедра „Автоброне-
танкова техника“ (АБТТ) в новосъздадената катедра „Въоръжение и тех-
ника“, но само година по-късно следва разделянето им и е създадена катедра 
„Въоръжение“. Към този момент началник на катедрата е полковник доц. д-р 
Аврам Аврамов, а преподаватели са полковник доц. д-р Тодор Петков, полко-
вник доц. Стефан Цонев, полковник Въгов, подполковник Димитър Минчев и 
подполковник Людмил Хараланов. Последните двама през 1996 г. са назначени 
на работа в структури на Генералния щаб на Българската армия. За допо-
пълване на щата на катедрата след конкурс са назначени подполковниците 
Пламен Селнички и Иван Попов, а през 1997 г. и майор Мирослав Димитров. 

След 1998 г. в съответствие с коренно изменилите се военно-политиче-
ски условия в регионален и световен мащаб и произтичащите от тях нови 
задачи за Българската армия подготовката на офицерите специалисти по 
артилерийско въоръжение преминава към обучение от година и половина. По-
следният випуск с диференцирано обучение на кадрите по тази специалност 
завършва през 2001 година.

катедра „тил“

След Освобождението поетапно се създава Земската войска на Княже-
ство България. На 21 ноември 1885 г. със Заповед №184 на Военното ведом-
ство е обявен 25-членен състав на Централната комисия по продоволстви-
ето и правилник за нейната работа. Тя е и първият организиран централен 
тилов орган на българската армия. В следващата Заповед № 185 също от 21 
ноември 1885 г. на Военното ведомство се обявяват и първите нормативни 
документи, свързани с дейността на тила. Ето защо 21 ноември се смята 
за рождена дата на тила и тиловите органи в Българската армия. И до днес 
всяка година на този ден се чества празникът на тила. 

За начало на подготовката на тилови офицери може да се приеме откри-
ването със Заповед на Военното министерство № 377 от 1 октомври 1907 г. 
на Интендантски курс. Основна част от курсистите са от администра-
тивния отдел на военното ведомство. Продължителността на обучение 
е 4 месеца. Успешно завършилите курса са назначавани в интендантското 
ведомство на длъжностите завеждащ прехрана, ковчежник, полкови интен-
дант, командир на нестроева рота и др. 

През 1947 г. в армията е въведена длъжността „началник на тила“, кой-
то е пряко подчинен на министъра на народната отбрана и на началника на 
Генералния щаб (мобилизационно и методически). Създаден е и щаб на тила 
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с тилови отдели по основните направления: военно-санитарен, автомобилен, 
интендантски, военна промишленост, ветеринарен, търговско-снабдително 
и квартирно-строително отделение. Логично възниква необходимостта от 
високоподготвени офицери за заемане на съответните тилови длъжности в 
щабовете и войските. Обучението по тилова подготовка на общовойскови-
те и тиловите офицери слушатели започва още при първия випуск на Военна 
академия „Георги Стойков Раковски“ (1947 – 1949). То се провежда от група 
преподаватели към катедра „Обща тактика и оперативно изкуство“. 

През 1948 г. е създадена катедра „Тил и снабдяване“, която първоначално 
наброява 7 души. За неин началник е назначен полковник Георги Дилчовски, 
който преди това заема длъжността началник щаб на тила на армията.

Назначени са преподаватели по специалността „Организация на войсковия 
и оперативен тил“ – о.з. полковник Дилчовски, о.з. полковник Ф. Калицин, 
о.з. полковник Ц. Цеков и о.з. полковник К. Георгиев. По видовете снабдя-
вания (продоволствено, вещево, гориво-смазочни материали – ГСМ, и др.) 
са назначени о.з. подполковник Х. Кушев, о.з. подполковник Доневски и о.з. 
подполковник Златанов. 

Курсът за обучение на слушателите е две години. През втората половина 
на 1949 г. в катедрата е назначен полк. Мамаев – съветник от Съветската 
армия. Впоследствие в катедрата работят и съветските тилови офицери 
полковник Казаков, полковник Пугач, полковник Анисимов, полковник Лю-
бимов. Техните общи усилия са насочени към укрепване на катедрата и 
усвояване на съветския боен и тилов опит. С тяхна помощ в катедрата е 
създаден необходимият учебен и лекционен фонд. Провеждат се целенасочени 
методически занятия, съставят се тилови задачи, разширява се и учебно-
материалната база.

През 1950 г. катедрата е преименувана в „Тил“. Следващата година за неин 
началник е назначен о.з. полковник Крум Георгиев. През септември 1951 г. 
при създаването на Военнотехническата академия почти целият състав на 
катедра „Тил“ влиза в нейния състав. Към Военна академия „Георги Стойков 
Раковски“ остава само група от четирима преподаватели по тилово осигу-
ряване на войските от Българската народна армия (БНА). С малки промени 
в състава си тези две тилови катедри просъществуват до сливането им 
през 1958 г.

Най-широко развитие катедрата получава през 1951 – 1955 г. в бившата 
Военнотехническа академия. Нейният състав се увеличава до 43-ма души. 
Офицерите слушатели се обучават по следните тилови специалности: „Опе-
ративно-щабна служба на тила“, „Интендантско (продоволствено и вещево) 
снабдяване“, „Снабдяване с гориво-смазочни материали“, „Военни съобщения“ 
(ВОСО), „Автомобилна и пътна служба“, „Въздушен и морски тил“. Кате-
драта разполага с 6 кабинета и лаборатории. Преподавателите са различни 
специалисти – командно-тилови, автомобилни, инженери, железничари и др.

С увеличаването на личния състав в този период катедра „Тил“ прераст-
ва в самостоятелен тилов факултет. По-изявени преподаватели през този 
период са о.з. подполковник Ангел Стоянов, о.з. подполковник Георги Горанов, 
о.з. подполковник Танчо Стоянов, о.з. подполковник Стоян Караджов, о.з. 
подполковник Нено Кунев, о.з. капитан II ранг Йорданов, о.з. полковник Виде-
лов, о.з. полковник Дуковски, о.з. подполковник Димитров, о.з. подполковник 
Пандуров, о.з. подполковник Белошинов, о.з. подполковник Попов, о.з. полко-
вник Габровски, о.з. полковник Мянков, полковник Златанов, о.з. полковник 
Писков, полковник Георгиев, полковник Цветков и др. 

Всеки период има своите трудности. В този ранен етап на създаване и 
съществуване на катедра „Тил“ проблемите са от различен характер, но 
главно се състоят в това, че трябва да се изградят и подготвят тилови 
специалисти, които не съществуват до това време в българската армия. 
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Трябва да се създават специализирани учебни планове и програми и да се обу-
чават тилови специалисти, без каквито и да е учебни пособия и литература. 

Съставът на преподавателите с незначителни изключения е качествен. 
Повечето имат добра подготовка и опит, проявяват голямо трудолюбие, 
изключителна издръжливост, съзнание и отговорност в работата. Отделя 
се много извънработно време, за да се пише учебно съдържание, лекционен 
фонд и др. за планираните учебни занятия. За преодоляването на трудности-
те при поставяне основите на тиловата подготовка и осигуряване в БНА 
немалка заслуга имат и руските съветници, които помагат на катедрата. 
По този начин към края на 1955 г. в катедрата има вече качествени учебни 
материали, лекционен фонд и др. по всички теми от учебните планове и 
програми. 

След Женевските споразумения от края на 1955 г. много офицери от 
българската армия, включително преподаватели от Военната академия, са 
съкратени. За това пише в началото на 1970 г. началникът на катедра „Тил“ 
полковник Крум Георгиев. През 1953 г. към катедрата е открита редовна 
аспирантура с две щатни места за редовни адюнкти (аспиранти, докторан-
ти). За такива са назначени полковниците Ст. Недев и Димитър Попов.

През 1955 г. за началник на катедрата е назначен о.з. полковник Гр. Гри-
горов. В този период част от специалностите са закрити, а част от препо-
давателите се отделят в техническа катедра с началник полковник Камен 
Писков. В нейния състав влизат нови преподаватели – о.з. полковник Васи-
левски, който е и заместник-началник на катедрата, полковник Е. Матеев, 
о.з. полковник Боян Стоянов, полковник Ст. Недев и др. До лятото на 1958 г. 
обучението на слушателите се извършва в тиловата и техническите кате-
дри. 

През втората половина на 50-те години се изостря военното противопос-
тавяне, което ускорява процеса на превъоръжаване на българската армия с 
качествено ново оръжие, бойна техника, както и с нови средства за осигуря-
ване на бойните действия. Съществени промени настъпват в схващанията 
за воденето на въоръжената борба, както и в организацията и управлението 
на всестранното осигуряване на войските. Възниква необходимостта от 
нови форми и методи за обучение на офицерските кадри. Тези нови условия 
и изисквания не са по силите и възможностите на отделните две академии, 
което налага тяхното обединяване. Със Заповед № 00544 от 1 юли 1958 г. на 
началника на Военнотехническата академия е обявено нейното разформиро-
ване и сливане с Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

При сливането катедра „Тил“ се запазва в състав от 17 души. За неин 
началник е назначен полковник Димитър Гачев, а за заместник-началник – 
Васил Василевски. Преподаватели в катедрата остават полковник Борис 
Матеев, полковник Асен Илиев, о.з. полковник Стоян Караджов, о.з. подпол-
ковник Димитър Пандуров, о.з. полковник Боян Стоянов, полковник Георги 
Георгиев, полковник Либкнехт Димитров и о.з. подполковник Джалъзов. През 
следващата година са назначени о.з. полковник Дамян Масърски и полковник 
Стойко Недев. 

В този състав тя просъществува до края на 1960 г. Тогава за началник 
е назначен полковник Петко Костов, а заместник-началник е полковник Бо-
рис Матеев. Включени са и новите преподаватели полковник Б. Палуков, 
полковник Илия Генчев, полковник Д. Николов, полковник Цанев, полковник 
Стойновски, полковник Деспотов, полковник Грозев, капитан Георгиев, под-
полковник И. Ганчев и полковник Д. Ангелов. 

През 1966 г. в състава се включват и преподавателите по техническо 
осигуряване полковник Васил Ценов, а по-късно и полковник Владимир Белчев. 
През 1969 г. е назначен и полковник Алексиев. Катедрата продължава своята 
дейност в състав от 17 души.
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В тези години катедра „Тил“ играе важна роля във военното обучение и 
възпитание на офицерите слушатели, защото тилът на въоръжените сили 
като цяло се е превърнал в съставна част на стратегията, оперативното 
изкуство и тактиката на войските. Важно условие за добрата подготовка 
на тиловите специалисти тогава играят подборът и наличието на знаещи, 
можещи и способни кадри с преподавателски и слушателски потенциал.

Преподавателите са с много добра военна, специална и обща култура, 
отлични методисти и педагози. Те водят полезен за слушателите учебен 
процес, организиран на високо равнище. Всички преподаватели, работили в 
катедра „Тил“ през годините, са били всеотдайни, организирани специалисти 
с високо чувство на отговорност. Всеки в направлението си и областта на 
преподаване разработва специфичните учебни материали, лекции, учебници, 
групови упражнения и др. Целенасочено и задълбочено се готвят те за про-
веждане на планираните учебни занятия. Мнозина от тях влагат неимове-
рен, всеотдаен труд и завидни умения в течение на години. Отделят много 
време, воля и енергия за постигането на успех в своята преподавателска и 
научна подготовка. Всички преподаватели от катедра „Тил“ проявяват от-
говорност, интерес и упорита работа за повишаване на подготовката си за 
провеждане на качествен учебен процес.

В динамично променящите се условия за водене на война през 50-те и 
60-те години преподавателският състав на катедра „Тил“ своевременно се 
преустройва и в същото време продължава обучението в най-съвременните 
теоретични постановки за тилово осигуряване на войските. От друга стра-
на, като колективна структура в катедрата се провеждат обсъждания на 
всички разработки, учебни материали, лекции и др. за качествено провеждане 
на учебния процес и научноизследователската работа. 

В периода 1970 – 1975 г. в състава на катедрата има ново обновление. За 
неин началник е назначен полковник Атанас Атанасов. На работа постъп-
ват новите преподаватели полковник Славчо Горанов, полковник Михаил 
Михайлов, полковник Злати Петров, полковник Илия Шишков, полковник Ва-
сил Угърчински, полковник Евстатиев, подполковник Александър Казанджиев, 
майор Йордан Стоименов, майор Иван Иванов.

След преминаване към двегодишен срок на обучение по специалността 
„Тил“ през 1978 г. е въведена задочната форма на обучение с тригодишен 
срок. Приоритет се дава на тактико-специалната и тактико-тиловата под-
готовка на слушателите. През втората половина на 70-те години в катедра 
„Тил“ са приети за редовни аспиранти капитан Стефан Стефанов и капитан 
Трифон Трифонов. След успешна защита те са назначени за преподаватели. 

В началото на 90-те години, до края на съществуването на катедра „Тил“ 
полковник доц. д-р Трифон Трифонов е неин началник, а заместник-началник 
е полковник доц. д-р Стефан Стефанов.

През всички години на съществуване на катедра „Тил“ голяма част от 
преподавателите имат различно кариерно развитие. Едни от тях постъп-
ват в катедрата от високи позиции, заемани в тила на БНА. Например 
първият началник на катедрата полковник Георги Дилчовски преди това 
заема длъжността началник-щаб на тила на армията. Генерал-майор Петър 
Радулов постъпва в катедрата, след като заема престижната длъжност 
заместник-началник тил на армията. Полковник доц. Любомир Иванов е бил 
началник на продоволствения отдел при тила на армията, а подполковник 
Иван Калоянов – интендант на Първа армия. Много други преподаватели 
също постъпват в катедрата със солиден опит от войските. 

Преподавателите полковник Атанас Атанасов, полковник доц. Любомир 
Иванов, подполковник Иван Калоянов преподават оперативно-тилово изку-
ство след изучаване на богатата теория и практика в Академия „Тил и 
транспорт“ в Ленинград (дн. Санкт Петербург). Част от преподаватели-
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те след определен период на творческа дейност в катедрата преминават 
на командни тилови длъжности. Например полковник Атанасов, полковник 
Митко Стоянов и полковник Бончо Бонев стават заместник-началници на 
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по тила, а полковник Радион 
Колев – заместник-началник по тила на Военна болница. 

При полковник Атанасов е построен новият преподавателски корпус, съе-
динен с щаба на Военната академия. Строят се общежития за 300 слушатели 
в района на Окръжна болница в София – дн. квартал „Полигона“. По този 
начин е решен въпросът с настаняването на слушателите и техните семей-
ства. 

По свой специфичен път на развитие преминава службата на препода-
вателя подполковник Живко Михайлов. След завършване на Генералщабна 
академия в Париж той преминава през различни тилови длъжности във вой-
ските. Произведен е в звание бригаден генерал и е назначен за директор на 
дирекция „Логистика“, която оглавява от 2010 до 2014 г. След това отно-
во се завръща в катедрата като цивилен преподавател. Мнозина от пре-
подавателите всеотдайно работят на преподавателското поприще чак до 
пенсионирането си – полковник Злати Петров, полковник Илия Шишков, 
полковник Васил Угърчински, полковник Евстатиев, полковник Александър 
Казанджиев, полковник Йордан Стоименов, полковник Иван Иванов, полко-
вник Трифон Трифонов, полковник Стефан Стефанов и др. 

Естествено е през дългия период на съществуването на катедрата мно-
гократно да са извършвани съществени промени в учебните планове и про-
грами за по-целесъобразно съчетаване и взаимно допълване на оператив-
но-техническата, тактико-специалната и тиловата подготовка. Няколко 
са основните задачи, решавани от катедра „Тил“ през годините. Основна 
е задачата по подготовката на тилови офицери за армейския и войсковия 
тил. Ежегодният випуск от тилови слушатели е в състав 15 – 25 души, а 
от задочните – около 10 – 12. Повишава се общотиловата подготовка на 
офицерите слушатели от командните, политическите и инженерните класни 
отделения. 

Преподготовка се осъществява и на тиловите офицери в ежегодните 
тилови академични курсове. Провежда се научноизследователска работа за 
обогатяване на тиловата теория и практика, необходима на войските, ти-
ловите щабове и органи. В катедрата се обучават редовни и задочни аспи-
ранти. Непрекъснато се развива и усъвършенства учебно-материалната база 
за нуждите на учебния процес в Академията. Подобряват се и се обогатяват 
учебно-методическата и специалната подготовка на преподавателския със-
тав.

Катедра „Тил“ просъществува под това наименование до края на 90-те 
години на миналия век. Началници на катедрата през годините са офицерите 
полковник Георги Дилчовски (1947); полковник Васил Угърчински и заместник-
началник полковник Борис Евстатиев (1975 – 1986); полковник Димитър Хри-
стов – заместник-началник на катедрата от 1982 г.; полковник доц. Петко 
Костов и заместник-началник полковник Борис Матеев; полковник Атанас 
Атанасов и заместник-началник полковник доц. Димо Петров, който от 
1984 г. изпълнява функциите на началник на катедрата; полковник Димитър 
Христов (1984 – 1986); полковник доц. Любомир Иванов и заместник-начал-
ник на катедрата полковник Иван Иванов (1986 – 1993); полковник доц. д-р 
Трифон Трифонов и заместник-началник полковник Митко Стоянов, а след 
него е назначен за заместник-началник полковник доц. Стефан Стефанов (от 
1993 г.).

През годините на съществуването в отделните учебни звена на кате-
драта са работили следните офицери: В звено „Оперативен тил“: полковник 
Матеев, полковник Недев, полковник Стойновски, полковник Атанасов, пол-
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ковник доц. Стоименов, д.в.н., полковник Иванов, полковник Палуков, пол-
ковник Грозев, полковник Генчев, полковник Минчев, полковник Казанджи-
ев, полковник Горанов и др. В звено „Войскови тил“: полковник Масърски, 
полковник Филцов, полковник Николов, полковник Георгиев, полковник Мар-
ков, полковник Стоянов, полковник доц. Трифонов, д.в.н., полковник Бонев, 
полковник Георги Василев, майор Живко Михайлов, подполковник д-р Иван 
Иванов, подполковник Вихър Константинов, майор Радион Колев, полковник 
доц. Иван Калоянов и др. В звено „Продоволствено, вещево и осигуряване с 
ГСМ“: полковник доц. Стефанов, полковник Злати Колев, полковник Недял-
ков, полковник Митев, полковник Шишков, майор Илиян Стефанов, капи-
тан Пепелджийски. По медицинско осигуряване: полковник д-р Ганчев, майор 
Кънев, полковник доц. д-р Николай Колев и др. В звено „Тилово осигуряване 
войските на ПВО и ВВС и силите на флота“: полковник доц. Димо Анге-
лов, д.в.н., майор Йовчев, полковник Методи Марков, полковник доц. Иван 
Калоянов и др. В звено „Преподготовка на запасните тилови офицери“: ге-
нерал-майор Петър Радулов, полковник Георги Иванов, полковник Стоичков, 
полковник Любомир Митов, полковник Атанас Атанасов, полковник Петър 
Недев, полковник Косев.

 В различните периоди на обучение в катедрата са изучавани и други 
учебни дисциплини в зависимост от потребностите на тиловите служби и 
войските – военни превози, механизация на товаро-разтоварните работи, 
войскови контрол и отчет на материалните средства, методика на такти-
ческата и тиловата подготовка, счетоводство, стокознание на хранителни-
те продукти и вещевото имущество. Още от своето създаване и през целия 
период на съществуване катедра „Тил“ реализира значителна научна дейност. 
Нормално е първоначално в нейния състав да има само един доцент, един 
кандидат на военните науки, двама задочни и двама свободни аспиранти. 
През годините излизат от печат много техни научни трудове, учебници, 
учебни помагала, публикации, статии и други, като „Организация на тила и 
материално-техническото осигуряване на Първа армия в Отечествената 
война“ от о.з. полковник Дилчовски, „Армейският тил в Отечествената 
война“ – дисертационен труд на полковник Недев, „Управление на войсковия 
тил“ – дисертационен труд на полковник Димитър Попов, „Тилово осигу-
ряване армейската настъпателна и отбранителна операция в началото на 
войната“ от полковник доц. Костов, „Организация на подвоза в армейската 
операция“ от полковник Стойновски. Освен това са публикувани редица на-
учни статии във военните списания и в ръкопис в Академията. Разработени 
са много учебни пособия, от които в момента действащите наброяват над 
18. Разработени са и редица учебници. От рационализациите и изобретения-
та могат да се посочат изчислителният кръг на подполковник Светозаров, 
номограмата на полковник Георгиев и други.

В областта на военнонаучната работа в годините успешно разработват 
и защитават дисертации чрез самостоятелна и задочна аспирантура офице-
рите от катедрата полковник Димо Ангелов, подполковник Трифонов, пол-
ковник Стоименов, полковник Любомир Иванов, полковник Стефанов, полко-
вник Иван Калоянов, полковник Николай Гунчев от Института на тила на 
БНА и полковник Иван Павлевски от катедра „Тил“ при Националния военен 
университет „Васил Левски“ – Велико Търново. За повишаване на методиче-
ската и специалната подготовка, както и за запознаване с работата и про-
блемите на войските значителна част от преподавателите от катедрата 
са изпращани на стаж за 30 – 45 дни в тиловите щабове на съединенията и 
обединенията. 

Част от старшите преподаватели участват ежегодно като посредници и 
наблюдатели в провежданите дивизионни и бригадни учения с участието на 
войски. Малка част от тях са изпращани на обучение и краткосрочни курсове 
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в Академия „Тил и транспорт“ в Ленинград и във Военновъздушната акаде-
мия в Монино – СССР.

Развитието на учебно-материалната база в катедрата е свързано преди 
всичко с издаването на учебници и учебни пособия, разработване на лекции, 
КЩУ и летучки, показни схеми, диапозитиви и др. Създадени са над 40 учебни 
филма за онагледяване на учебния процес през различните периоди в зависи-
мост от специалностите и срока на обучение. Катедрата разполага с образ-
цов кабинет по войскови и оперативен тил с изградена компютърна мрежа, 
учебен тилов пункт за управление (ТПУ) с компютърна мрежа в учебния 
команден пункт на Академията и лаборатория за изследване на гориво-сма-
зочни материали. 

През есента на 1992 г. в катедрата постъпват майорите Иван Иванов 
и Вихър Константинов, капитан Илиян Стефанов. Нейното последно обно-
вяване е през следващата 1993 г., когато след конкурс за преподаватели са 
приети капитан Димитър Пепелджийски и подполковник Иван Калоянов. 

През 1998 г. катедрата се обединява с „Бронетанкова и автомобилна тех-
ника“ и „Въоръжение“ в общата катедра „Материално-техническо и тилово 
осигуряване“. През 2001 г. и 2002 г. завършват последните класни отделения 
по специалност „Тил“.

катедра „свръзки“

Докъм края на 40-те години на миналия век, когато са създадени кате-
дрите „Обща тактика“, „Оперативно изкуство“, „Тактика на артилерия-
та“, „Тактика на бронетанковите войски“, „Тактика на конницата“, „Тил“ 
и „Основи на марксизма“, свързочната подготовка се преподава от отделни 
офицери, включени в тези катедри. Самостоятелната катедра „Свръзки“ с 
началник и двама преподаватели възниква вследствие на Министерска запо-
вед № 114 от 13 март 1951 г., с която е обявена новата структура на Акаде-
мията. За началник на катедрата е назначен полковник Тодор Остриков, а за 
преподаватели – полковник Георги Максимов и полковник Георги Киров. Един 
от двамата първи асистенти на бойното знаме на Академията, връчено с 
Указ на Президиума на Народното събрание № 215 от 1952 г., е свързочникът 
майор Захари Христанков.

В периода 1950 – 1954 г. съветник към катедра „Свръзки“ е полковник 
Степан Загоруйко, който оказва методическа помощ при изготвянето на 
учебните планове, програми и други документи и материали, необходими за 
учебния процес. Учебните планове в този период са съгласувани с началника 
на Свързочно управление към Генералния щаб на Българската народна армия.

През 1958 г. са сформирани две катедри – „Организация на свръзките“ 
с началник полковник Трифон Киров и „Електротехника и радиотехника“, 
преименувана през 1960 г. на „Радиоелектроника“, с началник полковник Илия 
Лилов. От 1963 г. от катедра „Радиоелектроника“ се отделя нова катедра – 
„Свързочна техника“, с началник полковник Казанджиев. По-късно двете тех-
нически катедри отново са обединени в обща катедра „Свързочна техника“ 
с началник полковник Казанджиев.

До 1958 г. дисциплината „Организация на свръзките“ се преподава на 
всички слушатели в Академията. Обхватът на лекциите е от батальон 
до общовойскова армия. Слушателите получават знания по организацията, 
структурата и състава на свързочните поделения, както и за тактико-тех-
ническите данни на свързочните средства и за практическото им използване 
при управлението на войските.

През 1958 г. за онагледяване на преподавания материал е устроен кабинет 
по организация на свръзките, оборудван със схеми, макети, табла и други на-
гледни материали. В края на обучението освен полаганите държавни изпити 
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слушателите разработват и дипломни работи, в които задължително има и 
част по организация на свръзките.

В периода след 1958 г. към катедрата е изградена солидна учебно-ма-
териална база. Оборудвани са всички необходими учебни зали и кабинети, 
отговарящи на съвременните изисквания и технологични постижения и на 
изискванията на учебните програми.

В периода след 1970 г. във Военната академия съществуват три свър-
зочни катедри – „Организация на свръзките“ с началник генерал-майор Ка-
лоянов, кандидат на техническите науки; катедра „Радиоелектроника“ под 
ръководството на полковник доц. Лилов и катедра „Свързочна техника“ с 
началник полковник проф. Казанджиев. Впоследствие двете технически кате-
дри се сливат, а по-късно към тях се присъединява и тактическата катедра. 
Ръководител на новата катедра е единственият по това време професор в 
Академията – Казанджиев.

Сериозно подобрение на учебните планове е направено в началото на 80-
те години, когато от тях отпада материалът, изучаван във военното учи-
лище. От учебните програми отпадат класическите свързочни дисциплини 
„Телефонна и телеграфна техника“ и „Радиотехника, радиопредавателни и 
приемни устройства“. По този начин Академията се превръща във военно 
учебно заведение, даващо следваща образователна степен, надграждаща тази 
от военните училища. В програмите са включени нови дисциплини, отговаря-
щи на съвременните постижения в областта на свръзките, като „Теоретич-
ни основи на свързочните системи“, „Теория на полето, разпространението 
на радиовълните и антенно-фидерни системи“, „Радиорелейни и тропосферни 
системи“, „Засекретяваща апаратура на свързочните канали“. 

Поддържат се тесни контакти със сродните катедри от другите висши 
военни учебни заведения във Велико Търново, Шумен, Долна Митрополия и 
Варна. Особено продуктивна е връзката с катедрата на професор Хр. Шинев 
от ВМЕИ – София и с академиците от БАН Кирил Серафимов и Димитър 
Мишев.

Едно от основните направления за изследване е осигуряването на елек-
тромагнитната съвместимост между електронните средства за свръзка и 
други електромагнитни излъчватели. За целта е сформиран колектив от спе-
циалисти от Военната академия, ВМЕИ – София, МВР, Министерството 
на съобщенията и други институции. Създадена е подвижна лаборатория за 
изследване на ЕМС. С нея са проведени изследвания на стационарни и полеви 
пунктове за управление по време на големи учения. 

Изследвани са електромагнитните смущения в диапазона на ултракъсите 
вълни (УКВ) от автомобилите през 1971 г. в Копривщица и София. Резул-
татите са докладвани на УСВ-ГЩ и на научна конференция в Германската 
демократична република. Част от тях намират място при разработването 
на дисертациите на полковниците Стефан Николов и Илия Лилов.

През този период ежегодно са приемани по две класни отделения за ре-
довна форма на обучение в състав от 10 – 12 души и едно класно отделение 
от 12 – 14 души в задочна форма на обучение. Изучаваните дисциплини са 
„Организация на свръзките“, „Теоретични основи на свързочните системи“, 
„Радио, радиорелейни и тропосферни системи за свръзка“, „ЗАС техника“, 
„Свързочна техника“ – за неспециалисти, „Автоматизирани системи за опо-
вестяване“ (АСО), „Теория на свързочните системи“ – за слушателите от 
специалност „Автоматизирани системи за управление на войските“ (АСУВ).

В периода 1977 – 1990 г. в катедра „Свързочни войски“ се извършва по-
степенно подмладяване на преподавателския състав. Като аспиранти, а след 
това и на преподавателски места постъпват подполковник Нелко Газиба-
ров – кандидат на техническите науки, подполковниците Владимир Хлибов, 
Стайко Костов и Тодор Тодоров, капитан ІІІ ранг Данко Милков, майор 
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Христо Цацов, подполковник Иван Пашев, майорите Иван Иванов и Йордан 
Пунчев. 

През 1987 г. след конкурс от войските постъпват майорите Манол Мле-
ченков и Данчо Григоров и защитилият през 1986 г. дисертационен труд 
майор Стефан Трендафилов, кандидат на военните науки. В следващите 
няколко години на асистентски длъжности са назначени майорите Иля Хри-
стов и Антоанет Симеонов, защитили дисертации в Свързочната академия 
в Ленинград.

Показател за отговорното отношение на слушателите свързочници към 
изучавания учебен материал независимо от неговата сложност е относител-
но големият брой завършили с пълно отличие и златен медал Академията. 
Със златен медал през 1974 г. завършват двама офицери свързочници – ка-
питан Александър Ковачев (по-късно началник на Свързочно управление на 
Генералния щаб) и капитан Иван Мукарев (по-късно началник на Свързочно 
управление – КСВ). През 1976 г. златен медалист е капитан Динко Стефа-
нов – по-късно началник на катедра „Свръзки и електроника“. Техния пример 
следват Иван Кьосев (1978 г.); Георги Кузманов (1984 г.), по-късно началник 
на учебен отдел във военновъздушното училище в Долна Митрополия; капи-
тан Митев (1994 г.), командир на свързочно съединение. 

катедра „Управление на войските“

В средата на 60-те години на миналия век в Българската народна армия 
все по-осезаемо навлизат постиженията на научно-техническия прогрес. Раз-
витието на армията налага да се търсят качествено нови форми и методи 
за управление на войските, основани на точни математически методи и 
средства за автоматизация. Ето защо с Министерска заповед № 00276 от 
8 август 1966 г. във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е създадена 
катедра „Управление на войските“. Тя се състои от звено „Автоматизация 
на управлението“ (със състав 9 офицери и двама военни служители) и звено 
„Щабна служба“ (с 4-ма офицери). Началник на катедрата е полковник Ди-
митър Григоров. За преподаватели в звено „Автоматизация на управление-
то“ са назначени офицери от другите катедри в Академията, утвърдили се 
като добри методисти и с добра математическа подготовка. С конкурс са 
назначени офицерът Димитър Ганев и Начо Василев – главен асистент по 
математика.

Още със създаването на катедрата през 1966 г. двама преподаватели са 
изпратени на 10-месечен курс по автоматизация на управлението във Во-
енносвързочната академия на СССР в Ленинград, а двама – във Военната 
академия в Бърно (дн. Република Чехия). През следващата учебна година още 
8 преподаватели завършват курса за преподготовка в Ленинград. С тези 
курсове се слага началото на системната подготовка на офицерските кадри 
в българската армия по въпросите на автоматизацията на управлението на 
войските. В тях се изучават основно методи за изследване на операциите и 
програмиране.

През 1967 г. е купена и инсталирана първата за системата на отбраната 
електронноизчислителна машина „Минск-22“ във Военно-изчислителния цен-
тър при Министерството на народната отбрана, който по това време се 
намира на територията на Академията. През май 1968 г. на базата на този 
център е създаден Военният научноизследователски институт на Генерал-
ния щаб с изчислителен център (ВНИИ – ГЩ). Преподавателите и обучае-
мите вече имат достъп до машината и с това се предоставя възможност 
на практика да се проверят съставените от тях програми.

От ноември 1968 г. се провежда първият шестмесечен курс по автома-
тизация на управлението, в който подробно се изучава дисциплината „Про-
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грамиране на електронноизчислителни машини (ЕИМ)“ , включваща програ-
миране на машинен език „Минск-22“, „Алгол-60“ и автокод „Инженер“. Кур-
совете продължават до 1978 г. С това Военната академия става първото 
висше училище след Математическия факултет на Софийския университет, 
в което се изучават информационни технологии.

В началото на 80-те години в подготовката на слушателите започва да се 
прилага програмно-целевото обучение с използване на електронноизчислителни 
машини, което издига учебния процес в Академията на ново, по-високо равнище.

През 1972 г. във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е създаден 
изчислителен център с ЕИМ „Минск-22“. Това значително повишава качест-
вото на подготовката на обучаемите по програмиране. В изчислителния 
център започва разработването на алгоритми и програми за нуждите на 
обучението по оперативно-тактическа и специална подготовка на слушате-
лите, както и на система за ръководство и управление на учебния процес.

През 1979 г. в изчислителния център е монтирана ЕИМ от единната 
серия ЕС-1020, която е с по-големи възможности по отношение на памет и 
бързодействие от ЕИМ „Минск-22“. Слушателите и обучаемите от шест-
месечните курсове започват да изучават алгоритмичните езици FORTRAN 
и PL_1.

През учебната 1984 – 1985 година е разкрита специалността „Автома-
тизация на управлението на войските“ (АУВ) и започва обучението на едно 
класно отделение в редовна форма. С това е поставено началото на профе-
сионалната подготовка в областта на автоматизацията на управлението на 
офицери за работа в Изчислителния център на Българската народна армия, 
Военния научноизследователски институт, отделите по автоматизация на 
управлението на войските на видовете въоръжени сили и на Генералния щаб. 
Началник на катедрата е полковник Васил Калоянов.

През 1984 г., е създадено и ново звено „Полева автоматизирана система 
за управление на войските“ (ПАСУВ). Министерството на народната от-
брана купува два комплекта ПАСУВ. Единият е развърнат в свързочния полк 
в Ямбол, а другият, в състав от 13 машини, е предоставен на Военната 
академия за нуждите на учебния процес. Изграждат се 6 гараж-кабинета и 
от учебната 1984 – 1985 г. започва изучаването на полевата автоматизирана 
система за управление на войските от всички слушатели в Академията. В 
кратковременни курсове по ПАСУВ се обучават всички преподаватели от 
Академията и част от ръководния състав на Министерството на народ-
ната отбрана. Полага се началото на научните изследвания по въпросите, 
свързани с управлението на войските и използването на ПАСУВ. Във връзка 
с това от учебната 1985 – 1986 г. за редовен докторант в катедрата е 
зачислен капитан Павел Демиров, който през 1989 г. успешно защитава док-
торска дисертация по научната специалност „Автоматизирани системи за 
обработка на информация и управление“.

През учебната 1985 – 1986 г. е обзаведен първият микрокомпютърен ка-
бинет, а през следващата година са изградени още два. В учебните програми 
по дисциплината „Програмиране“ се включва изучаването на 8-битовите 
микрокомпютри и на езика „Бейсик“. Усилено се провеждат и краткосрочни 
(едноседмични) курсове с почти всички преподаватели в Академията. В два 
от кабинетите са изградени и локални изчислителни мрежи тип Tennet.

Актуализирани са учебните програми и в тях се появява дисциплината 
„Информатика“, чрез която започва изучаването на съвременните инфор-
мационни технологии. Обучаемите от Академията започват да изучават 
дисковата операционна система (ДОС), текстовия редактор и „Бейсик“ за 
микрокомпютър „Правец-16“, а слушателите от специалността „Автома-
тизация на управлението на войските“ – системите за управление на база 
данни dBASE-3 и Clipper, системата за таблични изчисления МИКРОПЛАН 
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и локалните компютърни мрежи. Офицерите Иван Йосифов и Петър Стой-
ков са избрани за доценти по „Автоматизирани системи за обработка на 
информацията и управление“.

От учебната 1987 – 1988 г. с офицери и цивилни служители от Генерал-
ния щаб и Министерството на народната отбрана започват ежегодно да 
се провеждат 45-дневни курсове за изучаване на информационните системи 
и технологии, използвани в административно-управленската дейност, както 
и едномесечни курсове за изучаване на системното и технологичното оси-
гуряване на автоматизираните системи в българската армия. Това налага 
привличането на специалисти в тази област и след конкурс през 1988 г. в 
състава на катедрата са назначени като главни асистенти двама научни 
сътрудници от Военния научноизследователски институт по информатика 
към Генералния щаб – Стефка Ненова и Пламен Филев. Година по-късно за 
старши асистент е избран и назначен д-р Николай Пенев.

В периода 1987 – 1994 г. съставът на катедрата се обновява и с петима 
млади офицери – Иван Иванов (1987 г.), Мирко Мирков и Николай Чакалов 
(1991 г.), Костадин Костадинов (1992 г.), Трайко Стойков (1995 г.) и Йонко 
Крачунов (1996 г.). 

През 1989 г. катедрата има нов началник – полковник доцент Начо Васи-
лев. Той я ръководи и след нейното обединяване с катедра „Свързочни вой-
ски“ в новата катедра „Комуникационни и информационни системи“, която 
оглавява и е неин началник няколко години. 

През 1992 г. звеното „Теория на управлението и щабна служба“ излиза от 
състава на катедрата, а тя е преименувана в „Автоматизация на управле-
нието“. Катедрата е в състав 15 преподаватели и включва две звена: „Ав-
томатизирани системи за управление на войските и моделиране на бойните 
действия“ и „Изследване на операциите и информатика“. 

За нуждите на учебния процес се разработват нови учебни пособия и учеб-
ници, а през февруари 1996 г. за обучението по информатика на слушателите 
от факултет „Командно-щабен“, както и за повишаване на квалификацията 
на висшия административен персонал на Министерството на отбраната 
чрез курсове, е създаден нов компютърен кабинет с компютри Арtiva 486/
DХ, свързани в мрежа с технология „клиент-сървър“. 

В програмите по информатика за курсовете и редовните слушатели е 
включено изучаването на продуктите на Майкрософт (Windows, Word, Excel). 
Обучаемите от специалността „Автоматизирано управление на войските“ 
започват да изучават програмните езици Pascal и Delphi. Катедрата запазва 
структурата си от две звена до 1998 г., когато става част от новата ка-
тедра „Комуникационни и информационни системи“.

катедра „инженерни войски“

Катедра „Инженерни войски“ е създадена със Заповед на началника на Во-
енна академия „Георги Стойков Раковски“ № 9 от 9 февруари 1949 г. В нея 
се разпределят преподавателите за летните занятия с учебните групи от 
редовния курс. За началник на катедрата е назначен полковник о.з. Димитър 
Янков.

През 1950 г. със Заповед на началника на Академията № 186 от 5 септем-
ври за временно изпълняващ длъжността началник на катедрата е назначен 
генерал-майор Пею Старибратов. С нова Заповед на началника на Военната 
академия № 217 от 31 октомври 1950 г. и съгласно Министерска заповед 
№ УК-43 от 2 октомври 1950 г. в интерес на службата той е назначен от 
началник на управление „Инженерни войски“ за началник на катедра „Инже-
нерни войски“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

Със Заповед на началника на Военната академия № 391 от 29 септември 
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1973 г., на основание Министерска заповед № УК 0340 от 20 юни 1973 г. на 
министъра на народната отбрана, е прието първото самостоятелно класно 
отделение изцяло от офицери от Строителни войски. През 1984 г. със Запо-
вед на министъра на транспорта № ОК 028 от 26 юни 1984 г. в Академията 
са зачислени редовни слушатели в специалност „Командно-щабна, оператив-
но-тактическа – Войски на Министерството на транспорта (ВМТ)“. 

Катедра „Инженерни войски“ преминава през различни периоди на раз-
витие, определено от навлизането на нова техника, тактика и документи 
във войските. Сменят се много началници на катедрата, като всеки оставя 
светла диря в развитието на военноинженерното изкуство.

В своя път на развитие в катедра „Инженерни войски“ непрекъснато 
се уточняват нови специалности за обучение на офицерския състав на опе-
ративно-тактическо и оперативно-стратегическо ниво, въвеждат се нови 
форми на обучение, установяват се задължителните, избираемите и факул-
тативните учебни дисциплини и се определят основните параметри в орга-
низацията на учебния процес.

В първата Наредба за единните държавни изисквания от 1999 г. все още 
съществуват 18 отделни специалности за обучение само във факултет „Опе-
ративно-тактически“ на Академията, където основно получават образова-
нието си и офицерите от инженерните и строителните войски и войските 
на Министерството на транспорта. 

По три от тези 18 специалности дотогава обучението се провежда в 
катедра „Инженерни войски“. Тези специалности са: командно-щабна, опера-
тивно-тактическа – Инженерни войски; командно-щабна, оперативно-так-
тическа – Строителни войски; командно-щабна, оперативно-тактическа – 
Войски на Министерството на транспорта. 

В Наредбата от 1999 г. те са формулирани по нов начин:
а) организация и управление на оперативно-тактическите формирования 

от Инженерни войски;
б) организация и управление на оперативно-тактическите формирования 

от Строителни войски;
в) организация и управление на оперативно-тактическите формирования 

от Войските на Министерството на транспорта. 
За успешното реализиране на трите специалности в катедрата се во-

дят занятия по 20 различни дисциплини. Тематиката, видът и обемът им с 
течение на времето и измененията в изискванията за обучението също се 
променят. От 2000 г. вече не се приемат за обучение отделни учебни групи 
с офицери от Инженерните войски и от войските за ядрена, химическа и 
биологична защита (ЯХБЗ) и екология, както и останалите родове и специ-
ални войски.

катедра „Химически войски“

В края на 1952 и началото на 1953 г. за първи път в областта на вoенно-
академичното образование в България е създадена секция „Военно-химическа 
подготовка“ с началник капитан Васил Николов. По-късно, през 1954 г. във 
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ са назначени двама преподава-
тели към звеното „Атомно и химическо оръжие“ на катедра „Обща так- 
тика“.

През 1958 г. са обединени Военнотехническата академия и Военна ака-
демия „Георги Стойков Раковски“. Тогава на базата на звеното „Атомно 
и химическо оръжие“ и секция „ВХП“ от ВТА се сформира самостоятелна 
катедра „Оръжия за масово поразяване“. Това е и началото на летоброене-
то на катедрата с началник подполковник Петко Стойков. Този колектив 
преподава атомно оръжие, химическо оръжие, средства за химическа защи-
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та, обща химия, химия на отровните вещества и техника на химическото 
въоръжение. За целта са оборудвани необходимите кабинети и лаборатории. 
През 1960 г. е добавена и дисциплината „Дозиметрия и дозиметрическа апа-
ратура“.

От 1965 г. катедрата подготвя химици с инженерно-технически профил 
(5-годишен курс). Тя е преименувана в катедра „Защита от ОМП“ и се пре-
структурира в две звена: оперативно-тактическо и инженерно-техническо. 
Към нея са назначени нови преподаватели. Специфичните дисциплини тех-
нология на пластмасите, процеси и апарати в химическата промишленост, 
технология на каучука се четат от хонорувани преподаватели от Висшия 
химико-технологичен институт в София.

През 1967 г. за началник на катедрата е назначен полковник доц. Еленко 
Мановски. Впоследствие тя се оглавява и ръководи от полковник Веселин 
Момеров. 

През 1977 г. катедрата е преименувана на „Химически войски“. От учеб-
ната 1978 – 1979 г. курсът на обучение в Академията става двегодишен.

През 1982 г. за заместник-началник на катедрата е назначен полковник 
инж. Стефан Аврамов, а през 1991 г. за началник – полковник доцент Георги 
Тихов.

От 1992 г. катедрата е с нови функции на звената „Химическо осигурява-
не на боя и операцията и защита от ОМП“ и „Военноспециална подготов-
ка“. Тя се оглавява от полковник доцент д-р Йордан Йорданов до нейното 
обединяване с катедра „Инженерни войски“ под наименованието „Инженер-
но осигуряване и ЯХБЗ и Е“.
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Общи положения

„Военен журнал“ е едно от първите научни списания в България. В своята 
над 100-годишна история то винаги е било водещо в областта на научните 
изследвания и пример за коректност и откритост за критика, алтернатив-
ни идеи и иновативни подходи. Водещите принципи за него са обективност, 
безпристрастност и научност към разглеждането на всяка тема.

Главното в дейността на списанието е публикуването на теории, концеп-
ции и постижения в обучението и образованието в областта на сигурността 
и отбраната, разпространението на знание и на резултатите от научните 
изследвания в тази сфера.

Списанието е издание на Министерството на отбраната. Финансира се 
изцяло от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и е предназначено да 
се използва само за целите на образованието и научните изследвания. То не 
може да бъде използвано за търговски цели или реклама независимо под каква 
форма.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и редакционната колегия се 
придържат към най-високите стандарти на етично поведение във всички 
етапи на публикационния процес. Крайъгълните камъни на нашата политика 
са – без плагиатство, без нападки и изопачаване на данни, точно цитиране 
на използваните източници и справочна литература, никаква толерантност 
към публикуването на материали, които вече са били публикувани или пред-
ложени за публикуване в друго списание.

Отговорности на редакционната колегия (борд)

Членовете на редакционната колегия са отговорни за всеки материал, 
който се публикува в списанието. От тях се очаква да:

• приемат или отхвърлят предложените за публикуване статии;
• публикуват материали, които са в помощ на процеса за образование и 

обучение в областта на сигурността и отбраната;
• направят списанието достъпно за обществото и да осигурят получава-

нето на обратна информация за публикуваните материали;
• осигурят публикуването само на качествени материали;
• осигурят свобода на изразяване на мненията на авторите;
• поддържат почтеността в академичните среди;
• предотвратяват опитите на бизнес средите да компрометират  на-

учността;
• бъдат готови да публикуват коригиращи бележки или извинения, когато 

това се налага;
• запазват анонимността на рецензентите и конфиденциалността на 

бележките;
• не допускат конфликт на интереси или плагиатство;
• повишават и насърчават обективността и отговорното поведение в 

процеса на оценяване на материалите.
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Отговорност на авторите на статии

• Авторите трябва да декларират, че предлаганите материали не са пуб-
ликувани, не предстои да бъдат публикувани в друго списание или да посочат 
онези части, които вече са били вече използвани в друга тяхна публикация.

• Авторите са отговорни за коректното цитиране и използване на ли-
тературните източници.

• Авторите са длъжни да пазят данните за предадените за публикуване 
материали и при необходимост да ги предоставят на списанието.

• Авторите са длъжни да не допускат плагиатство в своите статии.
• Авторите трябва да декларират случаите, които могат да бъдат раз-

глеждани като конфликт на интереси при публикуването на даден материал.

Отговорности на рецензентите

• Рецензентите трябва да бъдат обективни в своите отзиви.
• Рецензентите трябва да декларират случаите, в които е възможно да 

се породи съмнение за конфликт на интереси при рецензирането.
• Рецензентите трябва да се уверят, че използваните данни са коректни 

и цитирани правилно, а ако се наложи, да искат потвърждение за автентич-
ност.

• Да се осигури анонимност на рецензиите. 

Действия в случай на констатирано неетично поведение

• Случаи на плагиатство, конфликт на интереси, изопачаване на данни 
или всяко друго забелязано неетично поведение могат да бъдат съобщавани 
на редакционната колегия (борд) от всекиго и по всяко време.

• За неетично поведение може да се смята всеки случай, който не е в 
съответствие с общите положения или отговорностите, посочени в пре-
дишните раздели.

• Анонимните сигнали няма да бъдат толерирани и ще остават без от-
говор.

• В случай на необходимост разследването може да бъде инициирано от 
главния редактор на сп. „Военен журнал“ и проведено от Етичната комисия 
на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

• Не се допуска обвинение, преди да има доказателства.
• Ако неетичният автор е от състава на Военната академия, се при-

лага Етичният кодекс на Академията, а ако авторът е външен – той бива 
уведомяван, че негови материали повече няма да се публикуват в сп. „Военен 
журнал“.
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General overview of the journal’s philosophy of existence

“Military Journal“ is one of the first scientific journals in Bulgaria. In its long his-
tory, more than 100 years of existence, it has always been the leader in the scientific 
area and an example of correctness and openness to criticism, alternative ideas and 
innovative approaches. The leading principles are objectivity, impartiality and scien-
tific approach to any topic.

The major intention of the journal is the intention of spreading knowledge and 
results from the scientific research work, theories, concepts and achievements in 
education and training in the area of defence and security sector.

The journal is funded and fully supported by “G. S. Rakovski“ National Defence 
College and it can be used only for scientific and educational purposes. It cannot be 
used for commercial purposes or advertising whatsoever.

The  National Defence College and the editorial board are committed to meeting 
and upholding standards of ethical behaviour at all stages of the publication process.  
The cornerstones of our policy are - no plagiarism, no fraudulent data, correct cita-
tion of sources of information and references, zero tolerance to publishing a research 
in our journal if it has already been published somewhere else.

Responsibilities of the editorial board

Editorial board is responsible for everything published in the journal. The mem-
bers of the editorial board are expected to:

• accept or reject articles;
• publish materials in support to education and training in the area of security 

and defence;
• make the journal accessible for the society and open for feedback;
• ensure the quality of the material they publish;
• provide academic freedom of expression;
• maintain the integrity of the academic record;
• preclude business needs from compromising intellectual standards;
• always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies 

when needed;
• treat reviewers articles confidentially and keep their anonymity;
• make sure that there is no conflict of interest or plagiarism;
• enhance and encourage the objectivity and accountability of the peer reviewing.

Author’s responsibilities

• authors must declare that the material provided has not been published in 
another journal, where portions of the content overlap with published or submitted 
content, to acknowledge and cite those sources;

• authors are responsible for the correct citations and usage of references and 
sources;

• authors are responsible for maintaining accurate records of data associated 
with their submitted manuscript, and to supply or provide access to these data, on 
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reasonable request;
• authors are responsible for keeping their articles free of plagiarism;
•  authors must declare any potential conflicts of interest.

Responsibilities for the reviewers

• Reviewers should be objective in their judgments;
• State any potential conflict of interest that might influence their judgment;
• Reviewers must be sure that the data has been used correctly, cited appropri-

ately and if necessary to require proof for authenticity;
• Reviewers’ articles should be treated confidentially.

Dealing with unethical behavior

• Cases of plagiarism, conflict of interest, data fraud or any other unethical 
behavior may be identified and brought to the attention of the editorial board and 
publisher at any time, by anyone;

• Unethical behavior should be considered any case which is not in line with the 
overall philosophy of existence of the journal or responsibilities defined above;

• Anonymous signals are not tolerated and will be left without any consequences;
• Investigation is initiated by the chief editor and conducted by the ethical board 

to the Academic council of the National Defence College;
• No allegation is allowed before having sound proof and evidence;
• If the unethical author is a member of the academic community of the National 

Defence College the ethical code of the college is applied. If the author is not from 
the college he/she is informed not to send articles for publishing in the “Military 
Journal“ any more
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