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ЗНАНИЕТО ИСКА ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Генерал-майор Тодор Дочев 
началник	на	Военна	академия	„Г.	С.	Раковски“

За	мен	е	привилегия	–	от	името	на	ръководството	на	
Военна	академия	„Георги	Стойков	Раковски”	и	от	свое	име,	в	
качеството	на	домакин,	да	ви	приветствам	с	„Добре дошли!” 
на	конференцията	на	тема	„110 години – знания, умения и 
традиции”.	

Научният	форум	се	организира	от	Военна	академия	
„Георги	Стойков	Раковски”	и	фондация	„Български	ВВС”	и	
се	реализира	от	катедра	„Военновъздушни	сили	и	противо-
въздушна	отбрана”.	

Това	е	една	от	формите	за	отбелязване	на	празника	на	българската	ави-
ация	и	ВВС	и	е	елемент	от	традиционната	„Среща на поколенията“.

„Среща на поколенията“	е	целева	инициатива	за	публично	честване	
на	16-и	октомври	–	Празника	на	българската	авиация	и	Военновъздушните	
сили.	От	самото	си	възникване,	целта	на	инициативата	е	по	време	на	отбеляз-
ване	на	годишнините	да	се	популяризират	славната	история	и	достиженията	
на	вида	въоръжени	сили	сред	възможно	най-голяма	обществена	група.	Ме-
роприятията	не	се	ограничават	единствено	до	традиционните	срещи	между	
ветерани	и	действащи	кадри,	а	се	разрастват	до	събития	с	участието	на	уче-
ници,	студенти,	слушатели,	курсанти	и	преподаватели.

Идеята	за	подобен	формат	се	заражда	през	2012	г.,	по	време	на	чествания-
та	на	100-годишнината	на	Военновъздушните	сили,	когато	командир	на	ВВС	е	
генерал-майор	Константин	Попов,	а	началник	на	катедра	„ВВС	и	ПВО“	е	полк.	
проф.	д.н.	Димитър	Недялков.	Заедно	с	председателя	на	Фондация	„Български	
ВВС“	о.з.	бригаден	генерал	Спас	Спасов,	те	стигат	до	решение	да	се	положат	
усилия	за	популяризирането	на	честванията,	особено	сред	младите	българи.	

Тригодишен	труд	довежда	до	практическото	осъществяване	на	идеята,	
когато,	като	естествен	пристан	за	реализиране	на	инициативата,	се	приема	
Военна	 академия	 „Георги	Стойков	 Раковски“.	Досега	 срещата	 е	 откривана	
от	Командирите	на	ВВС	–	генерал-майор	Румен	Радев,	генерал-майор	Цанко	
Стойков	и	генерал-майор	Димитър	Петров.	

Началото	на	конферентната	част	от	традиционната	среща	на	поколе-
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нията	 е	 поставено	 през	 2018	 г.	 и	 оттогава	 тя	 се	 превръща	 в	 традиционен	
форум,	на	който	се	дискутират	въпроси	и	проблеми,	свързани	с	военното	и	
гражданското	въздухоплаване,	представят	се	и	се	популяризират	научните	
постижения	в	авиационната	индустрия,	развитието	на	гражданско-военни-
те	 отношения	при	ползването	на	 единното	 европейско	пространство	и	 се	
почитат	значими	исторически	събития	и	личности	в	славната	ни	история.	

Нужно	е	да	се	отбележи,	че	Академията	е	дългогодишен	партньор	на	ВВС	
и	традиционен	домакин	на	научни	форуми,	сред	които	и	проведения	през	месец	
април	2022	г.	първи	по	рода	си	Европейски	симпозиум	за	въздушен	транспорт,	
организиран	от	Европейската	агенция	по	отбрана	съвместно	с	българските	ВВС.	

През	2022	г.	срещата	на	поколенията	е	под	надслов	„Подкрепа на мла-
дежкия, професионалния и научен авиационен и космически устрем“.	Тя	
е	посветена	на	празника	на	българската	авиация	и	военновъздушните	сили	
–	16	октомври,	на	110-годишнината	на	българска	бойна	авиация,	на	110-го-
дишнината	на	Военна	академия	„Г.	С.	Раковски“	и	на	25-годишнината	от	съз-
даването	на	фондация	„Български	военновъздушни	сили“.

Убеден	 съм,	 че	 конференцията	 предоставя	 възможност	 за	 обмен	 на	
знания,	опит	и	добри	практики	по	актуални	въпроси.	Подготвените	доклади	
предизвикват	размяна	на	мнения	и	оценки,	а	в	хода	на	дискусиите	се	достига	
до	съществени	изводи	и	обосновани	предложения.	Всичко	това	спомага	да	
се	погледне	 задълбочено	в	 сферата	на	Военновъздушните	сили	и	противо-
въздушната	 отбрана	и	пътищата	 за	 тяхното	оптимизиране,	 съобразени	 със	
съвременните	тенденции	за	развитие.

В	заключение	бих	искал	да	подчертая,	че	активното	включване	на	науч-
ноизследователския	потенциал	от	научните	структури	за	сигурност	и	отбрана	
е	добра	основа	за	предлагане	на	рационални	решения	на	управленските	нива.

Знанието	иска	последователи,	каквито	сте	вие!	Това	е	генезисът	на	мисията	
на	Академията.	Блажен	е	оня,	който	чете,	и	онези,	които	слушат	и	пазят	познанието.	

Науката	е	двигател	на	прогреса	на	обществото,	а	военната	наука	е	тур-
бина	за	развитието	на	въоръжените	сили	и	техните	способности	за	защита	на	
националната	сигурност	и	териториалната	цялост.

Подобна	конференция	е	безкористно	народополезно	дело.	Науката,	об-
разованието,	културата,	иновациите	и	технологиите	са	стълбовете	за	проспе-
ритет	на	обществото	и	държавата.

Военна	академия	се	стреми	да	бъде	храм	на	знанието	за	войната	и	ар-
мията	и	крепост	на	патриотичния	дух	и	възпитание.

KNOWLEDGE NEEDS FOLLOWERS

Major General Todor Dochev
Commandant	of		Rakovski	National	Defence	College

Sofia,	Bulgaria
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ВИНАГИ С ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА

Генерал-майор Димитър Петров
Командване	на	българските	ВВС

Уважаеми	генерали,	офицери,	курсанти,	сержанти,	
войници	 и	 цивилни	 служители,	 скъпи	 ветерани,	 драги	
студенти,	дами	и	господа,

За	мен	е	удоволствие	да	ви	поздравя	с	настъпващия	
Ден	на	авиацията	и	Празник	на	българските	Военновъз-
душни	сили!	Срещата	на	поколенията	се	превърна	в	едно	
от	 традиционните	 събития,	 с	 които	 всяка	 година	 заедно	
отбелязваме	16	октомври.

Благодаря	на	колегите	от	катедра	„Военновъздушни	
сили	и	противовъздушна	отбрана“	и	фондация	„Български	Военновъздушни	
сили“	за	прекрасната	организация	на	срещата	и	през	настоящата	година!

През	настоящата	година	отбелязваме	110	години	българска	бойна	ави-
ация.	Преди	110	години	разперихме	криле,	не	за	да	сме	първи,	а	за	България.	
Пътят	ни	беше	и	славен,	и	труден.	Път,	осеян	с	дни	на	шеметни	възходи	и	бляс-
кави	победи,	но	и	с	дни	на	трагични	обрати	и	лишения.	Път,	по	който	свои	и	
чужди	рязаха	крилата	ни,	но	ние	никога	не	се	примирихме.	Ние	неизменно	въз-
кръсвахме	още	по-силни,	още	по-решителни	и	винаги	с	воля	за	победа.	Винаги	
посветени	на	каузата	да	пазим	чисто	святото	небе	на	България.

Точно	преди	110	години	е	създадена	и	Военна	академия	„Г.	С.	Раковски“.	
Използвам	случая	лично	да	поздравя	нейния	началник	–	генерал-майор	Тодор	
Дочев,	както	и	целия	личен	състав.	През	последните	110	години	Военна	ака-
демия	„Г.С.	Раковски“	затвърди	ролята	си	като	единствена	национална	инсти-
туция	за	висше	образование,	квалификация	и	научно-приложни	изследвания	
в	областите	на	военния	аспект	на	националната	сигурност,	стратегическото	
ръководство	на	отбраната	и	оперативното	командване	на	въоръжените	сили.	
И	днес	тук	се	подготвят	стратегически	лидери	за	ръководството	на	национал-
ната	сигурност,	отбраната	на	страната	и	въоръжените	сили	в	 съответствие	
със	славните	военни	и	академични	традиции	на	България,	съвременните	све-
товни	тенденции	и	стандартите	на	Европейския	съюз	и	НАТО.	Бъдете	здрави	
и	продължавайте	да	вдъхновявате	с	труда	и	знанията	си!

През	2022	г.	четвърт	век	навършва	фондация	„Български	военновъз-
душни	сили“.	От	името	на	Военновъздушните	сили	и	лично	от	свое	име,	
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поздравявам	о.з.	бриг.	 ген.	Спас	Спасов	и	неговите	колеги	от	фондацията	
за	ползотворната	и	добронамерена	работа	през	последните	25	години	за	ук-
репването,	развитието	и	издигането	на	престижа	на	българските	Военно-
въздушни	сили.

Пожелавам	още	дълги	съвместна	работа!
Срещата	 на	 поколенията	 тази	 година	 е	 под	 надслов	 „Подкрепа	 на	

младежкия,	професионалния	и	научния	авиационен	и	космически	устрем“.	
Именно	в	младежкия	устрем	и	неизменния	професионализъм	на	поколения	
български	летци	и	авиационни	специалисти	се	крие	ключът	към	преодоля-
ването	на	всички	трудности	в	110-годишната	история	на	българската	бойна	
авиация.	Днес	сме	изправени	пред	нови	предизвикателства,	но	съм	убеден,	че	
с	общи	усилия	отново	ще	ги	преодолеем.	На	всички	нас	–	мъжете	и	жените	
от	различните	родове	авиация,	професионалистите	от	зенитно-ракетни	и	ра-
диотехнически	войски,	от	логистиката	и	комуникационно-информационните	
дейности,	се	пада	историческата	отговорност	да	съхраним,	възродим	и	по-
вишим	способностите	на	българските	Военновъздушни	сили.	Да	изпълним	
дълга	си	пред	Отечеството	с	успех,	достойнство	и	чест.	Да	работим	за	цялост-
ната	модернизация	и	преоборудване	на	българските	Военновъздушни	сили,	
и	в	същото	време	–	за	поддържането	на	необходимите	бойни	способности	с	
наличните	типове	авиационна	и	наземна	техника,	системи	и	оборудване.

Фундаментът,	върху	който	градим	способности	в	авиацията,	е	прием-
ствеността.	Тя	е	изключително	важна	в	нашата	работа.	Срещата	на	поколе-
нията	 е	 прекрасен	 израз	 на	 тази	 приемственост.	 За	 да	 имат	ВВС	по-добро	
бъдеще,	сме	длъжни	да	предадем	опита	си	на	тези	след	нас.

Бъдете	здрави,	упорити,	всеотдайни	и	успешни	в	името	на	България!

ALWAYS WITH THE WILL TO WIN

Major General Dimitar Petrov
Commander	of	The	Bulgarian	Air	Force

Sofia,	Bulgaria
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ  
У ПИЛОТИТЕ ОТ ЩУРМОВАТА АВИАЦИЯ

Майор Радостин Люцканчев
Военно	формирование	26030	-	Безмер

Изграждането	на	професионалните	умения	на	пилота	
от	щурмовата	авиация	започва	от	момента	на	постъпването	
му	на	служба	в	 авиобаза	Безмер.	Многогодишният	опит	и	
трупани	знания	и	умения	от	поколенията	летци,	усвоили	и	
използвали	самолет	Су-25К	както	в	ежедневната	летателна	
дейност,	така	и	в	десетки	учения	на	трите	вида	въоръжени	
сили	от	БА	водят	до	това,	младият	летателен	състав	да	по-
падне	в	строго	специфична	среда	от	авиационни	специали-
сти	(летателен	и	технически	състав).	Полети	на	малки	и	пре-
делно	малки	височини	над	равнинни,	хълмисти	и	планински	местности,	полети	
над	водна	повърхност	на	отдалечение	80	–	100	км	от	бреговата	ивица	без	нейното	
визуално	наблюдение,	използване	на	реални	боеприпаси	за	поразяване	в	трени-
ровъчната	дейност,	а	по	време	на	учения	и	при	наличието	на	жива	сила	на	земята,	
явяване	в	заповядан	район	с	точност	до	5	–	10	секунди	от	заповяданото	време,	са	
само	част	от	спецификите	на	работата	на	пилота	от	щурмовата	авиация.	

Както	обичам	да	се	изразявам	–	Безмер	е	школа!!!
Новият	живот	на	Су-25	започва	през	2020	–	2021	г.	след	капитално-въз-

становителни	работи	и	модернизация	в	Авиоремонтно	предприятие	в	Репу-
блика	Беларус.	Самолетите	са	с	изцяло	нова	цифрова	авионика	и	повишени	
бойни	възможности,	както	и	с	нов	дигитален	камуфлаж,	който	„работи“,	до-
казано	по	време	на	ученията	в	които	участваме.	Извършени	са	осъвременява-
не	на	оборудването	и	доработки	с	цел	повишаване	на	бойните	възможности	
със	запазване	на	всички	пилотажно-технически	характеристики	на	прототи-
па,	което	се	реализира	с	въвеждане	на	няколко	нови	системи.

Постоянно	 изменящата	 се	 геополитическа	 обстановка,	 понякога	 по-
раждаща	или	съпътствана	от	военни	конфликти,	изисква	от	страната	ни	как-
то	самостоятелно,	така	и	като	част	от	колективната	система	за	сигурност	на	
НАТО,	да	поддържа,	развива	и	увеличава	военния	си	потенциал.	Като	част	
от	осъществяването	на	тази	задача,	пред	ВВС	стои	предизвикателството	да	
запази	своите	способности	и	да	ги	надгради	чрез	придобиване	на	нови	плат-
форми	летателни	апарати.
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Настоящата	 сложната	 икономическа	 обстановка	 налага	 своите	 огра-
ничения	и	нашия	опит	от	модернизацията	на	самолета	доказва,	че	с	инвес-
тирането	на	неголеми	средства	в	модернизацията	на	съществуващи	военни	
самолети,	може	да	се	постигне	значително	увеличаване	на	бойните	им	въз-
можности	и	те	да	продължат	да	служат	до	момента	на	изтичане	на	жизнения	
им	цикъл	или	до	замяната	им	с	нови.	80	милиона	за	8	самолета.

Призванието	да	бъдем	бойни	пилоти	може	да	бъде	обяснено	не	само,	
чрез	любовта	и	стремежа	ни	към	полета,	но	и	с	отговорността	да	браним	Ро-
дината,	когато	е	необходимо,	дори	и	с	цената	на	собствения	си	живот.	Себе-
отрицанието	е	 съпътстващ	момент	от	живота	на	всеки	боен	пилот,	 защото	
каузата	на	която	сме	се	посветили	е	най-висшата,	а	именно	–	да	служим	на	
България!

BUILDING THE PROFESSIONAL SKILLS  
OF ATTACK AVIATION PILOTS

Major Radostin Liutskanchev
Military	unit	26030
Bezmer,	Bulgaria
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РИСКОВЕТЕ В ПРОФЕСИЯТА „ПИЛОТ-ИЗТРЕБИТЕЛ“

Майор Георги Филипов
Военно	формирование	22800	–	Граф	Игнатиево

Всеки	ден	от	нашия	живот	ние	рискуваме	по	нещо,	
дори	и	да	не	му	отдаваме	голямо	значение.	Във	всеки	един	
момент	от	животa	сме	изправени	пред	избор	–	дали	да	се	
придържаме	към	стереотипа,	 обичайния	начин	по	който	
изпълняваме	плана	или	да	опитаме	нов	подход,	нов	начин	
за	решаването	на	даден	проблем	или	задача.	До	каква	сте-
пен	сме	готови	да	рискуваме?	Можем	ли	цял	живот	да	хо-
дим	по	ръба?	В	какви	граници	трябва	да	бъде	рискът?	Има	
ли	неоправдан	риск	и	къде	е	границата?

Авиацията	 е	 необятна	 сфера	 на	 рисковете,	 които	
човечеството	с	изследвания,	усъвършенстване	и	практика	се	стреми	да	по-
стави	в	приемливи	за	човешкото	разбиране	граници.	В	авиационното	еже-
дневие	ефективното	и	безопасното	управление	на	процеси	и	дейности	е	ре-
зултат	от	акуратна	работа	с	документи	и	взаимодействие	между	крайните	
изпълнители	–	хората.	В	много	летателни	апарати	 за	намаляване	или	от-
страняване	на	рисковете	се	разчита	на	взаимодействието	между	пилотите,	
на	стриктно	спазване	на	процедурите	от	тях,	на	взаимното	подпомагане	и	
проверката	на	системи,	действия,	резултати.	С	годините	на	усъвършенства-
не	на	работата	в	екип,	паралелно	се	подобрява	и	средата	на	работа	за	лета-
телните	апарати.

Един	род	авиация	във	въоръжените	сили	на	много	държави	е	изправен	
пред	предизвикателствата	да	изпълнява	 задачи	извън	 зоната	на	 „благопри-
ятната“	оперативна	среда	за	повечето	ЛА	и	това	е	изтребителната	авиация	и	
пряко	свързаните	с	нея	летци-изтребители.	Техните	дейности са	свързани	със	
задачи	в	критична	въздушна	среда,	в	която	другите	не	могат	или	не	искат	да	
попадат	поради	ограничения	и	излизане	от	техните	граници	на	предварител-
но	оценен	риск	–	за	самите	тях	и	за	летателните	апарати.	Изискванията	към	
изтребителя	са	да	може	да	достигне	височини	на	полета,	по-големи	от	тези	
на	останалите	самолети,	да	бъде	по-бърз	от	тях,	като	едновременно	с	това	е	
способен	да	изпълнява	бойни	задачи	във	враждебна	среда:	в	зона	на	противо-
въздушна	отбрана	на	противника,	зона	за	въздушен	бой,	зона	на	радио-елек-
тронна	война	и	др.
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Решаването	на	задачи	във	враждебна	среда	за	ограничен	период	от	вре-
ме	повишава	неимоверно	риска.	За	да	го	познаваме,	е	необходимо	да	познава-
ме	неговите	източници,	да	анализираме	на	основата	на	изградени	критерии,	
чрез	методи	и	симулации,	да	оценяваме	заплахата	и	да	предприемаме	съот-
ветните	мерки	за	елиминирането	или	контролирането	на	нежеланото	съби-
тие.	Познавайки	метода	за	управление	на	риска,	трябва	да	се	стремим	да	го	
контролираме	в	границите	на	допустими	норми,	позволяващи	ни	успешно	и	
безопасно	да	продължим	изпълнението	на	задачата.

В	ежедневието	на	летеца-изтребител	би	било	много	трудно	да	се	опре-
дели	броят	на	рисковете.	В	самолета	той	трябва	да	управлява,	да	контролира,	
да	работи	с	въоръжението	в	условия	на	ограничено	време,	да	взема	адекват-
ни	решения,	отговарящи	на	враждебната	среда,	в	процесите	и	действията	си	
да	предвижда	и	преодолява	неограничен	брой	нежелани	случайни	събития	в	
системите	и	заобикалящата	го	среда.

THE RISKS IN THE “FIGHTER PILOT” PROFESSION

Major Georgi Filipov
Millitary	Unit	22800

Graf	Ignatievo,	Bulgaria
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110 ПРИЧИНИ ДА СТАНА БОЕН ПИЛОТ

сержант курсант Живко Хинов, сержант курсант Васил Дошков
ВВВУ	„Г.Бенковски“	–	Долна	Митрополия

Детската мечта
На	първо	място,	колкото	и	да	е	банално,	е	сбъдването	на	детската	меч-

та.	Няма	момче,	или	защо	пък	не	и	момиче,	което	да	не	си	е	мечтало	как	някой	
ден	ще	лети	с	изтребител,	или	ракета,	да	не	си	е	представяло	как	пронизва	
въздуха	със	скорост,	как	се	носи	необезпокоявано	из	небесния	простор	и	как	
покорява	космическата	безкрайност.	Децата	много	се	влияят	от	 заобикаля-
щата	ги	среда.	В	XXI	в.	наблюдаваме	широкото	използване	на	авиацията	и	
постоянно	прелитащите	над	нас	самолети.	На	големия	екран	аеропланите	са	
неизменна	част	от	филмовата	индустрия,	а	в	компютърните	игри	дори	има	
възможност	да	се	изпробва	управлението	на	самолет,	на	ракетите	и	оръдията	
му,	да	се	поразява	противника.	Историите,	разказвани	от	дядовците	ни	за	По-
кришкин,	Кожедуб,	Ерих	Хартман	(със	забележителните	352	свалени	само-
лета)	и	Барон	фон	Рихтхофен	са	показателни	за	смелостта	и	настървеността	
на	бойните	пилоти,	правещи	силно	впечатление	в	младия	и	неизпипан	дет-
ски	ум,	завихрящи	въображението	и	засилващи	желанието	да	станат	пилоти.	
Обаче	идва	моментът	когато	детето	пораства,	започва	да	разбира	света	около	
себе	си,	осъзнава	и	проумява	основните	човешки	битовизми	и	премеждия.	
В	този	момент	се	появяват	два	варианта	–	или	преследва	мечтата,	или	се	от-
казва	и	си	намира	нова.	Отказът	от	мечтата	да	бъде	пилот,	едно	дете	може	да	
направи	на	базата	на	страх	от	различно	естество	–	страх	от	височината,	страх	
от	машината,	страх	от	незнанието	и	страха,	че	няма	да	успее	да	се	справи.

Дългът към родината
Тази	 черта	 различава	 гражданската	 от	 военната	 авиация.	Желанието	

да	служиш	на	своя	народ	и	своята	Родина	не	е	вродено	у	всеки	и	противно	на	
твърденията,	да	си	кажем	честно	–	не	може	да	се	възпита	тъй	лесно	у	човека.	
Да	бъдеш	отдаден	на	военната	професия	изисква	състояние	на	душата	раз-
лично	от	нормалното,	състояние	благородно	и	необикновено.	

Не	е	лесно	да	подариш	младостта	си	на	войнската	чест,	да	бъдеш	далеч	
от	майка	и	баща,	от	близки	и	приятели.	Най-добрата	утеха	за	военнослуже-
щия	в	трудните	му	моменти	е	разбирането	от	близките	за	него	хора.
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Разчитането на себе си
Колкото	и	добре	да	могат	да	работят	в	екип,	пилотите	са	в	стихията	си	

когато	 са	 сами,	 когато	 знаят,	 че	 в	полет	 всичко	 зависи	от	 техните	решения	и	
действия	и	че	те	са	хората,	които	ще	донесат	крайния	резултат.	Не	е	трудно	да	
забележим,	че	всеки	боен	пилот	е	индивидуалист	в	една	или	друга	форма.	И	в	
това	няма	нищо	лошо,	а	напротив	–	изключително	полезно	е	в	тяхната	професия.

Да бъдеш откъснат от всичко и всички 
Всеки,	който	е	имал	възможността	да	лети	насаме	с	машината,	може	да	

разбере	в	пълния	смисъл	красотата	на	това	да	си	сам	сред	птиците.	Да	бъдеш	
на	няколко	километра	от	забързания	свят,	от	егоизма,	от	примитивността	на	
хората	и	от	техните	вълнения	и	проблеми,	е	едно	от	най-добре	отразяващите	
се	на	съзнанието	усещания.	А	когато	в	ръцете	си	имаш	подчинена	една	голя-
ма	метална	птица,	и	вие	двамата	се	носите	във	въздуха,	свързани	с	физическа	
и	дори	душевна	симбиоза	–	удоволствието	нараства	многократно!

Да наричаш себе си офицер
В	миналото	думата	„офицер“	е	била	символ	за	интелект,	начетеност,	

джентълменство	и	пример	за	подражание.	Неслучайно	първородните	синове	
на	аристократи,	търговци	и	хора	от	по-горните	общества	са	били	офицери	от	
българската	армия.	Възпитанието,	което	са	получавали	във	военното	учили-
ще	е	било	гарант,	че	тези	мъже	ще	бъдат	част	от	елита	на	обществото	и	ще	им	
се	сваля	шапка	навсякъде,	където	отидат!	Истинският	офицер	през	цялата	си	
служба	е	гонил	самоусъвършенстване,	повишаване	на	морала	и	образование-
то.	Нашата	цел	не	е	с	нищо	по-различна	от	тази	на	едновремешните	носители	
на	кортика,	а	именно	–	да	бъдем	пример	за	тези	след	нас!	

110 REASONS TO BECOME A FIGHTER PILOT

Cadet Sergeant Zhivko Hinov, Cadet Sergeant Vasil Doshkov
“Georgi	Benkovski”	Bulgarian	Air	Force	Academy

Dolna	Mitropolia,	Bulgaria

сержант  
курсант  
Живко Хинов

сержант  
курсант  

Васил Дошков
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110 ГОДИНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ

полковник доц. д-р Росен Димитров
Военна	академия	„Георги	Стойков	Раковски“

Резюме:	За	създаване	на	необходимите	и	достатъчни	условия	за	
постигането	на	определените	цели	 е	необходимо	дадена	организация	
(система)	непрекъснато	да	се	адаптира	към	динамиката	на	измененията	
в	средата	на	нейното	функциониране.	В	доклада	се	разглежда	именно	
необходимостта	от	придобиване	на	нови	способности	на	въоръжените	
сили,	чрез	внедряване	на	технологии	базирани	на	безпилотни	летател-
ни	системи,	както	и	необходимите	знания,	умения	и	компетентности,	
които	трябва	да	притежават	екипажите	опериращи	с	тези	системи.

Ключови думи: безпилотен	летателен	апарат;	безпилотна	лета-
телна	система;	знания;	умения;	компетенции

Великото изкуство да се научи много
 е да се започне с малко

 Джон	Лок

Нарушаването	на	баланса	на	интересите	в	глобален	и	регионален	ма-
щаб	води	до	нарастване	на	динамиката	в	средата	за	сигурност,	което	опреде-
ля	и	необходимостта	от	непрекъснато	придобиване	на	нови	и	адаптиране	на	
наличните	способности	на	националните	въоръжени	сили	към	съвременните	
предизвикателства.	

Създаването	на	условия	 за	 гарантиране	на	успешното	изпълнение	на	
задачите,	 поставени	 пред	 въоръжените	 сили	 на	 Република	 България	 е	 от	
стратегическо	 значение,	 и	 в	 пряка	 зависимост	 от	 воденето	 на	 постоянна	 и	
непрекъсната	подготовка	на	състава,	както	и	от	обслужването	на	наличната	
и	придобиването	на	нова	техника	и	оборудване	с	цел	поддържане	на	необхо-
димия	набор	от	способности.	Всеки	дефицит	на	способности	води	до	намаля-
ване,	а	в	някои	случаи	и	до	невъзможност	за	постигане	на	стратегическите,	
оперативните	 и	 тактически	цели.	Едно	 от	 възможните	 решения	 за	 усъвър-
шенстване,	допълване	или	изграждане	на	нови	военни	способности	е	непре-
къснатото	развитие,	внедряване	и	използване	на	съвременни	военни	техноло-
гии,	базирани	на	роботизирани	платформи.	

Военните	конфликти	от	началото	на	века	и	особено	последните	годи-
ни	доказват,	че	наличието	на	безпилотната	авиация	и	възможностите,	кои-
то	тя	предоставя	на	военния	инструмент,	придобиват	ключово	значение	при	
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противоборството	във	всички	домейни	от	бойното	пространство.	Характер-
но	е,	че	съвременните	безпилотни	системи	много	бързо	се	адаптират	по	на-
чини,	 които	 им	 позволяват	 да	 бъдат	 използвани	 в	 целия	 спектър	 от	 кризи	
и	военни	конфликти.	Високата	ефикасност	и	ефективност	която	се	доказва	
при	оперативното	използване	на	безпилотната	авиация,	както	при	разузна-
ване,	целеуказване	и	коригиране	на	огневото	въздействие,	така	и	при	самото	
огнево	въздействие	от	въздуха	(при	наличие	на	борда	на	безпилотния	летате-
лен	апарат	на	средства	за	въздействие	или	тип	„Камикадзе“)	е	предпоставка	
българските	въоръжени	сили	задължително	да	придобиват	и	развиват	такива	
способности.

Набора	от	предимства	при	използването	на	безпилотна	авиация	е	го-
лям,	но	безспорен	лидер	е	съхраняването	и	опазването	на	човешкия	потен-
циал	–	 възможност	 за	постигане	на	поставените	 тактически,	 оперативни	и	
стратегически	цели	в	опасна/враждебна	среда	без	пряко	използване	на	хора,	
както	и	осигуряване	на	информация	необходима	в	процесите	на	планиране	и	
на	защита	на	силите.

Използвайки	аналогията	от	преди	около	век,	с	появата	на	пилотируе-
мата	авиация	и	нейните	предимства	довели	до	редица	промени	във	военното	
дело	и	военното	изкуство	–	 	 	в	този	аспект	все	по-широкото	използване	на	
безпилотна	авиация	води	до	осезаемо	нарастване	на	тяхното	значение	за	бъ-
дещото	развитие	на	въоръжената	борба.	

Изграждането,	развитието	и	използването	на	въоръжените	сили,	както	
и	ролята,	мисиите	и	задачите	им	се	дефинират	и	формулират	в	приетите	на-
ционални	стратегии	и	концепции.	Първият	писмен	документ	регламентиращ	
въвеждането	и	използването	на	безпилотни	летателни	системи	в	родните	въ-
оръжени	сили	е	Концепция	 за	 въздушно	наблюдение	и	разузнаване	 с	БЛА	
от	въоръжените	сили	на	Република	България.1	По	този	документ	така	и	не	се	
случва	нищо	в	продължение	на	около	десет	години.	В	духа	на	актуализира-
нето	на	концептуалната	база	във	въоръжените	сили	от	2020	г.	насам,	работен	
екип	назначен	със	заповед	на	министъра	на	отбраната	в	продължение	на	по-
вече	от	година	работа	създава	нова	Концепция	за	използване	на	безпилотни	
летателни	системи	във	въоръжените	сили	на	Република	България2,	която	към	
настоящия	момент	е	в	процес	на	утвърждаване.	В	нея	се	дефинира	единното	
разбиране	за	използването	на	безпилотната	авиация	в	българските	въоръже-
ни	сили.	

Създаването	и	развитието	на	всяка	нова	способност	е	съпътствано	наред	
с	придобиването	на	техническите/технологичните	ресурси	и	с	необходимост-
та	от	придобиване	на	нови	знания	и	умения,	и	изграждане	на	необходимите	
компетентности	 за	 пълноценното	използване	на	новопридобитите	 ресурси.	
Именно	целта	на	настоящия	доклад	е	да	запознае	аудиторията	с	официалните	
национални	разбирания	и	дефиниции	в	областта	на	безпилотната	авиация,	и	
да	разкрие	какви	са	необходимите	компетенции	за	персонала,	експлоатиращ	
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безпилотни	летателни	системи	(БЛС).	На	тази	база	да	се	изведат	наличности-
те	и	липсите	в	областта	на	безпилотната	авиация.

Наличието	на	множество	различни	наименования	на	платформата,	на-
мираща	се	във	въздуха,	като	–	безпилотен	летателен	апарат	(БЛА),	безпилот-
но	 въздухоплавателно	 средство	 (БВС),	 дистанционно	 управляем	 летателен	
апарат	 (ДУЛА),	 авиационен	комплекс	 с	 дистанционно	управление	 (АКДУ)	
или	най-често	срещано	наименование	ДРОН,	говори	за	големия	набор	от	раз-
нозначни	преводи	на	практически	едно	и	също	понятие.	За	правилното	раз-
биране	на	тези	понятия	е	подходяща	следната	дефиниция:	БЛА/БВС/ДУЛА/
ДУВС/АКДУ летателен апарат (ЛА)/въздухоплавателно средство (ВС)/авиа-
ционен комплекс (АК), на борда на който няма човек-оператор и се управлява 
дистанционно (от разстояние) чрез използването на различни нива (степе-
ни) на автоматизирани функции,	сили2.

Казано	с	други	думи,	това	е	физическа	платформа	без	човек	на	борда,	
намираща	 се	 във	 въздушното	 пространство,	 която	 се	 управлява	 автомати-
зирано	от	разстояние.	Когато	към	тази	платформа	добавим	и	техническото	
земно	оборудване,	обслужващият/експлоатиращ	персонал	и	комуникацион-
ните	мрежи	вече	говорим	за	система,	съответно	-	безпилотна	летателна	сис-
тема	 (БЛС),	 система	 безпилотни	 въздухоплавателни	 средства	 (СБВС),	 дис-
танционно	 управляема	 летателна	 система	 (ДУЛС),	 система	 дистанционно	
управляеми	въздухоплавателни	средства	(СДУВС)	или	система	авиационни	
комплекси	с	дистанционно	управление	(САКДУ)	и	др.

За	единение	на	тези	названия	се	приема	дефиницията	че:	БЛС/СБВС/
ДУЛС/СДУВС/САКДУ - система, чиито компоненти включват един или ня-
колко БЛА/БВС/ДУЛА/ДУВС/АКДУ, поддържащата комуникационна мрежа, 
цялото необходимо оборудване и личен състав, необходим за тяхното упра-
вление (контрол)2.

В	правните	норми	на	гражданското	въздухоплаване	съществуват	три	
категории	безпилотни	летателни	системи:	 „неограничена“,	 „специфична“	и	
„сертифицирана“,	 като	 за	 всяка	 категория	има	дефинирани	определени	из-
исквания	и	правила	за	тяхната	експлоатация.	

Категория	„неограничени“	са	всички	БЛС	с	маса	по-малка	от	25	кило-
грама	и	не	подлежат	на	регистрация	и	предварително	разрешение.	За	тяхната	
експлоатация	е	необходимо	да	са	изпълнени	определени	изисквания	(полет	на	
височини	до	120	м	над	земната	повърхност,	да	не	превозва	опасни	товари,	да	
се	намира	на	безопасно	разстояние	от	хора	и	др)	(Reglament	2019).

За	категория	„специфични“	е	необходимо	специално	разрешение	за	екс-
плоатация,	което	се	издава	от	компетентен	орган.	Когато	БЛС	от	предходната	
категория	не	отговаря	на	някое	от	изискванията	то	попада	в	тази	категория.

При	 „сертифицираната“	 категория	 е	 необходимо	 сертифициране	 на	
БЛС,	сертифициране	на	оператора,	както	и	лицензиране	на	дистанционно	уп-
равляващия	пилот	(DR	2019).	При	всички	случаи	когато	експлоатацията	се	
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извършва	над	места	където	има	множество	хора,	превозват	се	хора	или	пасни	
товари	на	борда	на	ВС	същото	попада	в	тази	категория.

В	Концепцията	за	използване	на	БЛС	във	въоръжените	сили	на	Репу-
блика	България2	е	дефинирана	класификацията	възприета	от	страните	член-
ки	на	НАТО	(таблица	1)	

Таблица 1
Клас Категория Приложение Височина на 

полета
Радиус на 

полета
Кого

поддържа

Клас І
(<	150	кг)

Микро
(<	66	J)3

Тактическо	
ниво

до	200	ft
(~60	м)	AGL 4

до	5	км
(LOS)5

взвод
отделение

Мини
(<	15	кг)

Тактическо	
ниво

до	3000	ft
(~900	м)	AGL

до	25	км
(LOS)

рота,	
взвод	
отделение

Малки
(>	15	кг)

Тактическо	
ниво

до	5000	ft
(~1520	м)	AGL

до	50	км
(LOS)

батальон
полк

Клас ІІ
(150-
600	кг)

Тактически Тактическо	
ниво

до	18	000	ft
(~5500	м)	AGL

до	200	км
(LOS)

бригада

Клас ІІІ
(>	600	кг)

СВГПП
(MALE)6

Оперативно	
ниво

до	45	000	ft
(13	 716	
м)	MSL7

Неограничен
(BLOS)8

КОМСС9

ГВГПП
(HALE)10

Стратегическо	
ниво

до	65	000	ft
(19	800	м)	MSL

Неограничен
(BLOS)

КОМСС

Ударен	/	
Боен

Стратегическо	
ниво

до	65	000	ft
(19	800	м)	MSL

Неограничен
(BLOS)

КОМСС

Клас	І	са	малки	по	размер,	преносими	и	самостоятелно	опериращи	на	
малки	височини	на	полета	до	нивото	за	координация.	При	БЛС	от	категории	
микро	и	мини,	обикновено	единствено	пилота	наблюдава	и	добиваните	изо-
бражения	на	дисплея	на	контролната	станция.	Операциите	на	тези	системи	са	
ограничени	в	границите	на	линията	на	„пряката	видимост“.

Клас	ІІ	обикновено	притежават	комуникационно-информационни	под-
системи,	осигуряващи	използването	им	в	или	извън	предела	на	линията	на	
„пряката	видимост“	посредством	релейни	или	сателитни	линии	за	обмен	на	
данни.	Широко	 приложение	 в	 тези	 системи	 намира	 специфично	 оборудва-
не,	позволяващо	разпространение	в	реално	време	на	информационни	потоци	
между	различни	ползватели.	

Клас	ІІІ	са	средновисочинни	с	голяма	продължителност	на	полета	
(MALE),	височинни	с	голяма	продължителност	на	полета	(HALE)	и	удар-
ни	 БЛС.	Управлението	 им	 се	 извършва	 чрез	 сателитен	 контролен	 линк,	
сателитна	връзка	 (BLOS	-	Beyond	Line	of	Sight)	с	възможност	да	се	пре-
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програмира	мисията,	да	се	прехвърли	управлението	от	една	на	друга	ба-
зова	станция.	Същите	разполагат	с	голям	логистичен	елемент	и	система	
за	поддръжка.

В	ежедневната	употреба	съществува	двусмислие	при	използването	на	
понятието	„оператор	на	БЛС“.	В	правния	мир	на	гражданското	въздухопла-
ване	под	оператор	на	БЛС	се	разбира,	че	това	е	всяко	юридическо	или	фи-
зическо	лице,	което	експлоатира	или	възнамерява	да	експлоатира	една	или	
повече	БЛС	(Reglament	2019).	Физическото лице, което отговаря за безопас-
ното провеждане на полета на БЛА, като управлява ръчно неговите органи 
за управление или когато БЛА лети в автономен режим, следи неговия курс 
и по всяко време е в състояние да се меси и променя курса, се дефинира като 
дистанционно управляващ пилот (DR	2019). 

Съгласно	същия	документ	дистанционно	управляващия	пилот	на	по-го-
лемите	класове	БЛС	трябва	да	притежава	редица	компетентности,	по-важни-
те	от	които	са:	

l Способност	за	прилагане	на	експлоатационни	процедури;
l Способност	за	управление	на	аеронавигационните	комуникации;
l Управление	на	полета;
l Лидерство,	работа	в	екип	и	самоуправление;
l Вземане	на	решения	и	разрешаване	на	проблеми;
l Ситуационна	осведоменост;
l Координиране	и	предаване	на	данни	и	др.
Известно	е,	че	компетентностите	се	формират	на	база	знания,	умения,	

нагласи	и	поведение.
По	отношение	на	знанията	необходими	за	екипажите,	които	ще	опе-

рират	с	различните	класове	БЛС,	може	да	се	твърди	че	този	познавателен	
процес	 е	 доста	 продължителен	 и	 е	 необходима	 целенасочена	 подготовка	
(образование	 и	 обучение).	 Придобитите	 знания	 в	 образователния	 процес,	
не	рядко	в	практиката	се	допълват	(придобиват	се	нови	знания)	чрез	прежи-
вяване,	т.е.	при	оперирането	с	БЛС	екипажите	се	сблъскват	със	ситуации,	
които	не	са	описвани	до	този	момент.	Именно	тяхното	анализиране	и	разре-
шаване	е	свързано	с	натрупването	на	нови	познания,	които	трябва	да	бъдат	
описани	и	 документирани	 за	 да	 се	 избягват	 негативни	 явления	 от	 същия	
характер.

Умението	 е	 способността	 за	 извършване	 на	 дадено	 нещо	 (вещина).	
Личността	се	нуждае	от	широк	спектър	от	умения,	чрез	които	да	допринася	
за	 създаването	на	 принадена	 стойност	 във	 всяко	начинание.	В	 съвместно	
проучване	на	Association	for	Talent	Development	на	САЩ	и	Министерството	
на	труда	на	САЩ	е	доказано,	че	чрез	технологиите	работното	място	непре-
къснато	се	променя	и	идентифицират	16	основни	умения,	които	служители-
те	трябва	да	имат,	за	да	могат	да	се	адаптират	своевременно	(Publications).	В	
друго	изследване,	резултатите	от	което	са	приложими	за	екипажите	опери-
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ращи	с	БЛС	се	предлагат	три	широки	категории	умения,	които	са	дефини-
рани	като	технически,	човешки	и	концептуални	(Sommerville	2007,	p.	328).	
За	по	 голяма	разбираемост	човешките	умения	могат	 да	 бъдат	 заменени	 с	
личностни	умения.

Нагласите	по	своята	същност	са	психологическо	състояние	на	пред-
разположеност	на	 субекта/организацията	 към	определено	поведение	 в	 да-
дена	 ситуация.	Нагласите	могат	 да	 бъдат	 положителни,	 отрицателни	 или	
неутрални.	

Когато	натрупаните	знания	и	придобитите	умения	ги	обвържем	с	на-
гласите	на	индивида/персонала	се	формира	поведението	на	личността/орга-
низацията.	Поведението	е	набор	от	действия,	които	се	проявяват	във	връзка	с	
измененията	на	средата	на	тяхното	проявление.	Иначе	казано	знанията,	уме-
нията	и	нагласите	стоят	в	основата	на	правилното	поведение	при	определена	
ситуация,	с	което	се	постигат	целите	на	организацията.	Поведението	може	да	
бъде	съзнателно/несъзнателно,	доброволно/принудително,	открито/прикрито	
и	т.н.	Независимо	от	класификацията	на	поведението,	когато	то	е	адекватно	
на	изменящата	се	среда	се	казва,	че	личността/персонала	притежава	необхо-
димите	компетентности.	В	практиката	често	се	бъркат	таланта	и	дарбата	с	
компетенциите.	Това	са	различни	понятия,	тъй	като	компетенциите	се	при-
добиват	и	 се	развиват	непрекъснато	 за	да	бъде	 адекватно	поведението	при	
промяна	на	външната	среда,	докато	първите	две	са	вродени	и	могат	само	да	се	
доразвиват	в	практиката.	

Компетенциите	 винаги	 са	 в	 динамика	 и	 перманентно	 се	 доказват,	 те	
могат	да	се	измерват	и	оценяват	в	практиката,	т.е.	те	са	показател	за	способ-
ността	на	личността/организацията	да	се	справя	с	дадена	задача	при	точно	
определени	проявления	на	външната	среда.	

Компетенцията	е	способност	да	се	действа	успешно	при	решаването	на	
практически	задачи	и	проблеми,	които	възникват	в	различни	ситуации	и	про-
цеси	на	работното	място.	Тя	е	израз	на	способността	на	индивида	да	съчетава	
и	интегрира	успешно	в	поведението	си	на	работното	място	различни	елемен-
ти	на	притежаваните	от	него	знания,	умения,	опит,	професионални	качества	
и	други	личностни	черти	и	характеристики.	

Когато	 екипажите	 притежават	 определеното	 ниво	 на	 компетент-
ност	за	опериране	с	дадена	БЛС	и	проявяват	рутинно,	регулярно	и	мно-
гократно	едно	и	също	поведение	при	еднотипни	външни	условия	вече	се	
говори	за	изградени	навици.	Именно	придобитите	полезни	навици	стоят	
в	основата	на	професионалното	изграждане	на	екипажите	(дистанцион-
но	управляващите	пилоти)	на	БЛС.	Основните	навици,	които	трябва	да	
изграждат	пилотите	на	БЛС	по	подобие	на	необходимите	за	това	умения,	
са	 групирани	 в	 две	 основни	 групи	 теоретични	и	 личностни	професио-
нални	навици,	представени	схематично	в	таблица	2	(Getsov,	Hubenova	&	
Sotirov	2014).



7     

110 Years of Knowledge, Skills, Competencies

Таблица 2

В	техническите	професионални	навици	попадат	моторните	и	процеду-
рните,	както	и	навиците	за	поддържане	на	придобитите	и	добиване	на	нови	
знания.	В	групата	на	личностните	професионални	навици	попадат	организа-
торските	умения,	способността	за	комуникативност	и	решителност,	както	и	
адаптивността	на	членовете	на	екипажа	на	БЛС.	Предложената	класифика-
ция	има	индикативен	характер	и	може	да	се	допълва	и	доразвива.

В	заключение	може	да	се	твърди,	че	към	настоящият	момент	в	българ-
ските	въоръжени	сили	са	налични	сериозни	дефицити	(практически	липсва)	
от	способности	за	опериране	на	БЛС.	

На	национално	ниво	е	наличен	капацитет	от	знания,	умения	и	нагласи	
за	 	изграждане	на	способности	генерирани	от	безпилотни	летателни	систе-
ми	–	национално	производство,	тъй	като	съществуват	множество	национални	
производители/любители	на	БЛА	(БЛС),	които	са	в	състояние	да	произведат	
необходимото,	стига	да	има	кой	да	го	поиска/заяви.	

За	да	тръгне	този	процес	е	необходимо	да	се	запълнят	редица	липси,	
както	в	гражданския,	така	и	в	държавния	сектор	на	националното	въздухо-
плаване,	а	именно	да	се  изгради необходимата правно-нормативна регу-
лация свързана с изискванията за регистрация и сертифициране на БЛА/
БЛС.	Също	е	необходимо	създаване	на	национален	орган	за	сертифициране	
на	БЛА	(граждански	и	държавни),	като	и	за	регистрация	на	БЛА	(граждански	
и	държавни)	и	редица	други	

Ниското	ниво	на	амбиция	(на	държавно	ниво)	да	се	създадат	условия	за	
изграждане	на	национални	способности	за	създаване,	производство	и	използ-
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ване	на	БЛС	стои	в	основата	на	технологичното	изоставане	на	националната	
индустрия	за	производството	и	на	въоръжените	сили	за	оперативното	използ-
ване	на	Безпилотните	авиационни	системи.

1.	Утвърдена	от	министъра	на	отбраната	на	Република	България	със	заповед	
N	ОХ-392/06.06.2012	г.

2.	Концепция	за	използване	на	безпилотни	летателни	системи	във	въоръжени-
те	сили	на	Република	България,	в	процес	на	утвърждаване.

3.	БЛС,	които	имат	енергия	на	удара	по-малка	от	66	J,	се	счита,	че	не	могат	да	
увредят	сериозно	човешкото	здраве	или	имущество,	не	е	необходимо	да	се	класи-
фицират	и	за	тях	не	е	нужно	да	се	прилагат	стандарти	за	сертифициране,	регулации	
и	изисквания	за	летателна	годност	и	т.н.,	освен	ако	апаратите	нямат	възможност	да	
пренасят	опасни	товари	(да	бъдат	снарядени	със	заряди	от	взривни,	токсични,	хими-
чески,	биологически	вещества	и	др.).

4.	Над	земната	повърхност	(Above	ground	level	-AGL).
5.	Линия	на	„пряка	видимост“	(Line	of	Sight).
6.	БЛС	за	средни	височини,	с	голяма	продължителност	на	полета	(СВГПП),	от	

английски	-	Medium	Altitude	Long	Endurance	(MALE).
7.	Средно	морско	ниво	(Mean	Sea	Level	-	MSL).	
8.	Отвъд	линията	на	„пряка	видимост“	(Beyond	Line	of	Sight).
9.	Командващ	на	съвместните	сили.
10.	БЛС	за	големи	височини,	с	голяма	продължителност	на	полета	(ГВГПП),	

от	английски	-	High	Altitude	Long	Endurance	(HALE).
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Abstract: In	order	to	create	the	necessary	and	sufficient	conditions	for	
the	achievement	of	the	defined	goals,	it	is	necessary	for	a	given	organization	
(system)	to	continuously	adapt	to	the	dynamics	of	changes	in	the	environment	
of	 its	 functioning.	The	 report	 examines	precisely	 the	need	 to	acquire	new	
capabilities	of	the	Armed	Forces,	through	the	implementation	of	technologies	
based	on	unmanned	aerial	systems.
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СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ОТБРАНИТЕЛНИ 
СПОСОБНОСТИ, БАЗИРАНИ НА ДИСТАНЦИОННО 

УПРАВЛЯЕМИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ

Полковник проф. д-р Петър Христов
Военна	академия	„Г.	С.	Раковски“

Резюме:	 В	 доклада	 са	 разгледани	 възможностите	 за	 създаване	
на	отбранителни	способности,	базирани	на	дистанционно	управляеми	
системи,	разработени,	произведени	и	усъвършенствани	от	българската	
авиационна	индустрия	в	тясно	сътрудничество	с	научния	потенциал	в	
страната.

Ключови думи: дистанционно	 управляеми	 летателни	 системи;	
безпилотни	 летателни	 системи;	 полети;	 зенитноракетни	 и	 радиотех-
нически	войски;	противовъздушна	отбрана;	комплекс	въздушна	обста-
новка;	катедра	ВВС	и	ПВО

Създаването	 и	 поддържането	 на	 национални	 отбранителни	 способ-
ности	във	време	на	ескалация	на	бойните	действия	в	Украйна	е	гаранция	за	
ограничаване	на	конфликта	и	неоспорим	принос	към	колективната	отбрани-
телна	мощ	на	НАТО	на	черноморския	театър.

Кризите	от	военен	характер	в	Либия,	Сирия,	Нагорни	Карабах,	Украй-
на	и	продължаващата	пандемия	налагат	промяна	в	процесите	по	планиране	и	
изграждане	на	устойчиви	структури,	гъвкаво	реагиращи	на	ресурсното	оси-
гуряване	в	областта	на	сигурността	и	отбраната.

Поддържането	на	национални	способности	в	области	като:	наука	и	об-
разование;	медицина;	 индустриална	 сигурност	и	 отбрана;	 и	финансова	 си-
гурност	са	ключови	за	гарантиране	на	балансирано	развитие	на	държавата	и	
са	предпоставка	за	ефикасно	ликвидиране	на	последствията,	предизвикани	
при	кризи	от	различен	характер.

Развитието	и	поддържането	на	способности	в	тези	области	гарантира	
намаляване	на	загубите	и	висока	адаптивност	на	държавните	институции.

Пандемията	разкрива,	допуснатите	дисбаланси	по	време	на	прехода	в	
развитие	на	стратегически	направления	като	вирусология,	подготовка	на	ин-
фекционисти,	закриване	на	инфекциозни	отделения	и	вирусологични	лабора-
тории	в	условия	на	възприетия	бизнес	модел	за	развитие	на	здравеопазването.

Дисбаланси	могат	лесно	да	се	открият	и	в	други	ключови	за	развитието	
на	страната	области.
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Развитието	на	информационните	технологии	в	края	на	миналия	век	
и	възможностите	за	предаване	и	приемане	на	информация	на	значител-
ни	 разстояния	 позволяват	 все	 по-често	 използването	 на	 дистанционно	
управление	 на	 сложни	 технологични	 процеси	 в	 индустрията	 и	 най-ве-
че	в	кризи	от	военен	характер	с	цел	намаляване	на	риска	при	действия	
в	 неблагоприятна	 среда.	 Масираното	 използване	 на	 дистанционно	 уп-
равлявани	летателни	системи	във	военните	конфликти	доказва	тяхната	
ефективност	 при	 изпълнение	 на	 широк	 спектър	 от	 задачи	 в	 зоната	 на	
провежданите	операции.	Значително	се	намали	рискът	от	загуба	на	пи-
лотируеми	авиационни	средства,	особено	при	добре	организирана	про-
тивовъздушна	отбрана.

В	началото	на	седемдесетте	години	на	XX	век	до	края	на	деветдесетте	
години	в	страната	ни	се	развиват	способности	за	производство	и	експлоата-
ция	на	БЛС,	предимно	за	създаване	на	мишенна	обстановка	на	формировани-
ята	от	ПВО,	а	от	1991	до	1997	година	–	и	за	ЗРВ,	които	провеждат	ТУБС	на	
полигон	ШАБЛА.	От	седемдесетте	години	на	XX	век	до	1998	г.	са	произведе-
ни	над	1000	броя	БЛА.

Освен	за	създаване	на	мишенна	обстановка	по	време	на	бойните	стрел-
би	на	наземно	базираните	средства	за	ПВО,	са	правени	експерименти	за	съз-
даване	на	електромагнитни	смущения.

Поради	настъпилите	обществени	промени	и	икономическата	криза	са	
изгубени	натрупаният	опит	и	потенциал	в	производството	и	експлоатацията	
на	БЛС	във	въоръжените	сили.

Ограничените	материални	и	най-вече	финансови	ресурси,	налагат	въ-
веждане	на	нови	подходи	за	подготовка	и	търсене	на	нови	възможности	при	
провеждане	на	индивидуалната	и	колективната	подготовка	на	формировани-
ята	от	ПВ	и	ПРО.

Във	Военна	академия	„Г.	С.	Раковски“	е	разработено	на	концептуално	
ниво	и	са	проведени	серия	от	летателни	изпитания	на	прототип	на	„Комплекс	
въздушна	обстановка“,	като	се	използват	потенциалът	и	постиженията	в	ин-
формационните	технологии,	симулационни	системи	и	програмни	продукти	
на	родната	индустрия	и	научният	потенциал	на	катедра	„ВВС	и	ПВО“	на	фа-
култет	„Командно-щабен“.

Създаването	на	концепция	за	използване	на	„Комплекс	въздушна	обста-
новка“,	разработването	и	провеждането	на	серия	от	летателни	изпитания	на	
ниво	прототип	са	осъществени	за	период	от	две	години,	на	основание	договор	
за	съвместна	дейност	от	екип	в	катедра	„ВВС	и	ПВО“	и	„Фрага	Х“	ЕООД.

При	проведените	летателни	изпитания	на	КВО	за	времето	от	07.09.2021	г.	
до	12.09.2021	г.,	като	неразделна	част	от	съвместни	експериментални	и	бойни	
стрелби	„Шабла	2021-2“,	е	констатирана	пълната	функционалност	на	компле-
кса	и	са	разкрити	възможности	за	перспективно	развитие	и	в	други	функцио-
налности.
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Проведените	експериментални	полети	потвърждават	ефективността	от	
внедряването	във	формированията	от	ПВО	на	комплекс	въздушна	обстанов-
ка	(КВО)	в	състав:	

–	наземна	станция;
–	дистанционно	управляеми	летателни	апарати	(3бр);
–	дистанционно	управляващи	пилоти	(един/двама).
С	придобиване	на	КВО	във	формированията	от	ПВО	ще	се	компенсира	

дефицитът	на	авиационен	ресурс	за	провеждане	на	пълноценни	тренировки	
с	 реално	обозначаване	на	целите.	Въвеждането	на	 комплекса	 за	повишава-
не	на	практическия	опит	ще	даде	възможност,	от	една	страна	за	пестене	на	
авиационен	ресурс	на	пилотируемата	ни	авиация,	а	от	друга	–	ще	се	повиши	
и	разшири	натренираността	на	екипажите	и	разчетите	по	откриване,	съпро-
вождане	и	унищожаване	на	дистанционно	управляеми	летателни	системи	от	
различен	клас.

По	време	на	проведените	летателни	изпитания	на	КВО	са	разкрити	въз-
можности	 за	 последващо	усъвършенстване	 на	 дистанционно	 управляемите	
системи	за	постигане	на	други	функционалности,	като:

–	комплекс	за	въздушно	наблюдение	(обективен	контрол,	разузнаване,	
целеуказване);

–	ударен	комплекс	(платформи	за	нанасяне	на	удари	от	въздуха,	упра-
вляеми	високоточни	поразяващи	боеприпаси);

–	комплекс	за	логистични	услуги	(Marinov	2016,	рр.	275	–	283);
–	комплекс	за	радиоелектронно	противодействие;
–	комплекс	за	ретранслация	на	бази	данни.
КВО	доказва,	че	може	да	се	използва	като	основа	за	изследвания	и	из-

питания	на	дистанционно	управляема	летателна	система	(ДУЛС)	за	нуждите	
както	на	формированията	от	въоръжените	сили,	така	и	на	бизнеса.

Разработената,	експериментирана	и	верифицирана	система	за	управле-
ние	в	КВО	може	да	се	прилага,	като	концептуална	база	 за	развитие	на	на-
ционална	система	за	контрол	на	безпилотни	въздухоплавателни	средства	и	
като	техническа	основа	за	създаване	на	национална	система	за	опознаване	на	
въоръжените	сили.

Състав	на	изследвания	КВО:
–	наземна	станция	(мобилна);
–	наземна	станция	допълнителна;
–	БЛА	„Таласъм-Х“	(D6	–	по	спецификация	на	„Фрага-Х“);
–	БЛА	„Скорпион-Х“	(D1);
–	БЛА	„Делта-Х“	(D2);
–	БЛА	„Асистент-Х“	(D3);
–	спомагателно	оборудване;
–	дистанционно	управляващи	инструктори	пилоти	(двама).
Унифицираната	наземна	станция	е	мобилен	тип	с	възможност	за	работа	
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9	–	12	часа	на	автономно	захранване,	както	и	работа	от	външен	12V	източник.
На	станцията	се	въвеждат	полетните	планове	на	БЛА,	изобразяват	се	

видео	данни	от	бордовата	камера,	приемат	се	и	се	изобразяват	на	дисплей	ос-
новните	параметри	на	полет	на	БЛА	и	местоположението	му	върху	цифрова	
подложка	на	района	за	изпълнение	на	задачата.

Чрез	нея	могат	да	се	управляват	всичките	БЛА	от	състава	на	КВО.

Фиг. 1. Унифицирана	наземна	станция,	развърната	за	работа

Фиг. 2. Екран	на	дистанционно	управляващия	пилот

БЛА	„Таласъм-Х“	(D6)	изпълнява	полетен	план	със	заходи	от	двадесе-
тия	до	десетия	километър	от	стартовите	позиции	на	комплексите	в	сектора	за	
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стрелба	на	височини	от	2500	м	до	5100	м,	за	полетно	време	от	1	час	и	04	мин.	
Пролетяни	километри	в	сектора	за	стрелба	235	при	средна	скорост	218	км/ч	
при	скорост	на	вятъра	17	м/с.	Постигнатата	от	„Таласъм-Х“	(D6)	височина	на	
полета	е	рекорд	за	български	БЛА.

Фиг. 3.	„Таласъм-Х“	(D6)	в	полет	на	височина	5100	м

БЛА	„Скорпион-Х“	(D1)	изпълнява	полетни	планове	(два)	със	заход	от	
седми	до	втори	километър	от	стартовите	позиции	на	комплексите	в	сектора	
за	стрелба	на	височини	от	800	м,	за	общо	полетно	време	от	50	минути.	Про-
летяни	километри	в	сектора	за	стрелба	94	при	средна	скорост	115	км/ч,	при	
скорост	на	вятъра	17м/с.

Фиг. 4. БЛА	„Скорпион-Х“	(D1)	в	полет	след	стартиране
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БЛА	„Делта-Х“	 (D2)	изпълнява	полетен	план	със	 заходи	от	десетия	
до	 петия	 километър	 от	 стартовите	 позиции	 на	 комплексите	 в	 сектора	 за	
стрелба	на	височини	от	1000	м,	за	полетно	време	от	57	минути.	Пролетяни	
километри	в	сектора	за	стрелба	67	при	средна	скорост	71	км/ч	при	скорост	
на	вятъра	17м/с.

Фиг. 5. БЛА	„Делта-Х“	(D2)	в	полет

БЛА	„Асистент-Х“	(D3)	функционално	е	предназначен	за	обучение	на	
дистанционно	управляващи	пилоти	и	се	използва	като	резервен	БЛА	в	полет-
ните	изпитания.

Фиг. 6. БЛА	„Асистент-Х“	(D3)	в	полет

На	08.09.2021	г.	за	времето	от	10:58	до	12:20	часа	чрез	КВО	с	три	раз-
нотипни	по	клас	БЛА	е	създадена	сложна	въздушна	обстановка	за	трениров-
ка	на	разчетите	на	зенитноракетните	и	радиотехническите	формирования	в	
сектора	за	стрелба	на	полигон	„ШАБЛА“,	като	едновременно	трите	БЛА	(за	
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първи	път	три	БЛА	едновременно	оперират	в	сектора	за	стрелба	на	полигон	
„ШАБЛА“)	изпълняват	полетните	си	планове	на	височини	от	800	до	5100	м	на	
разстояние	от	два	до	двадесет	километра	от	стартовите	позиции,	в	условия	на	
умерен	североизточен	вятър	със	скорост	17	м/с.

Фиг. 7. Съвместен	полет	на	„Делта-Х“	(D2)	и	„Асистент-Х“	(D3)

По	време	на	функционалните	изпитания	на	КВО	сумарно	за	трите	БЛА	
полетното	време	е	2	часа	и	51минути.	Общо	пролетяни	километри	–	396.

В	 рамките	 на	 съвместни	 експериментални	 и	 бойни	 стрелби	 „Шабла	
2021-2“	на	10.09.2021	г.	са	проведени	летателни	изпитания	на	КВО	с	един	БЛА	
за	определяне	на	способностите	за	откриване,	определяне	на	координатите	на	
стрелящи	пускови	установки	от	състава	на	ЗРВ	и	РВ.	Проведените	летателни	
изпитания	потвърждават	перспективата	за	развитието	на	КВО	в	комплекс	за	
наблюдение,	координиране	на	огневото	поразяване,	целеуказване	и	развитие-
то	му	в	ударен	комплекс	чрез	безпилотни	летателни	апарати	за	еднократно	
използване	(камикадзе).

Фиг. 8. Боен	ред	на	„противника“
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При	проведените	летателни	изпитания	 за	проверка	на	способностите	
на	КВО	и	експерименталното	му	използване	по	време	на	проверка	на	подго-
товката	на	разчетите	от	ЗРВ	за	допускане	до	бойни	стрелби	на	ТУБС	„Ша-
бла-2021“	са	разкрити	алтернативите	за	развитие	на	комплекса	и	е	потвърдена	
ефективността	му	за	създаване	на	реална	въздушна	обстановка	с	цел	компен-
сиране	на	дефицита	при	подготовка	на	формированията	от	ПВО	(ЗРВ,	РТВ	и	
ИА)	за	откриване,	съпровождане	и	огнево	въздействие	по	реални	обекти	във	
въздушното	пространство.	Успешно	е	създадена	напрегната	мишена	обста-
новка	при	провеждане	на	бойни	стрелби	със	зенитноартилерийски,	зенитно-
ракетни	и	изтребително-авиационни	формирования.

КВО	по	време	на	проведените	изпитания	показва	пълно	съответствие	с	
концептуалната	разработка	по	отношение	за	неговото	използване,	както	в	под-
готовката	на	формированията	за	бойна	работа	в	реална	въздушна	обстановка,	
така	и	за	проверка	състоянието	на	подготовка	на	екипажите	и	разчетите,	про-
верка	на	състоянието	на	техниката	и	въоръжението	в	РТВ,	ЗРВ,	ИА	и	ЗА,	така	и	
за	проверка	на	способностите	на	оперативните	центрове,	пунктовете	за	бойно	
управление	и	командни	пунктове	от	ПВО	за	осъществяване	на	централизирано	
бойно	управление	на	подчинените	формирования	от	ПВО	в	зоната	на	операци-
ята	чрез	създаване	на	сложна	въздушна	обстановка	в	рамките	на	провежданите	
тренировки	и	учения	по	управление	на	огъня	с	реално	обозначаване	на	целите.

Военна	академия	„Г.	С.	Раковски“	с	екип	от	преподаватели,	съвместно	
с	„ФРАГА-Х“	ЕООД,	участва	в	тактическото	учение	с	бойни	стрелби	на	авиа-
ционните	формирования	от	Военновъздушните	сили	„ВЪЗДУШЕН	СТРАЖ	
–	2022“,	проведено	от	04	до	09.06.2022	г.

По	време	на	учението	с	елементи	от	КВО	са	проведени	експерименти	
за	наблюдение	от	въздуха	с	два	прототипа	оптико-електронни	камери	с	цел	
подбор	на	подходяща	система	за	наблюдение	от	въздуха	и	избор	на	траекто-
рии	и	височини	на	полет,	позволяващи	с	висока	точност	да	бъде	определяно	
разсейването	на	попаденията	спрямо	мишената	при	удари	от	въздуха,	изпъл-
нявани	от	модернизираните	щурмови	самолети	Су-25.

Фиг. 9. Съпровождане	на	Су-25
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Фиг. 10. Заснемане	на	попадение	от	удар	на	Су-25

Фиг. 11. Съпровождане	на	Ми-17

По	време	на	ТУБС	„ВЪЗДУШЕН	СТРАЖ	–	22“	за	обективен	контрол	и	
коригиране	на	огневата	поддръжка	от	въздуха	са	проведени	полети	със	след-
ната	интензивност:

–	05.06.2022	г.	(Д7),	продължителност	1	час	и	10	минути,	изминати	105	
км,	Н	700	м;

–	06.06.2022	г.	(Д7),	продължителност	1	час	и	40	минути,	изминати	150	
км,	Н	700	м;

–	07.06.2022	г.	(Д7),	продължителност	1	час	и	15	минути,	изминати	120	
км,	Н	500	м;

Общо:	4	часа	и	5	минути	и	изминати	375	км.



19     

110 Years of Knowledge, Skills, Competencies

Фиг. 12. Заснемане на удар с четири авиобомби на Су-25

През	последния	ден	от	учението	–	08.06.2022	г.,	са	проведени	два	трени-
ровъчни	полета	на	полигон	ШАБЛА.

–	първи	полет	с	продължителност	20	минути,	изминати	30	км;
–	втори	полет	с	продължителност	15	минути,	изминати	20	км;
–	общо	35	минути	и	изминати	50	км.
През	 същия	 месец	 на	 16.06.2022	 г.	 академичният	 състав	 на	 катедра	

„ВВС	и	ПВО“	с	учебна	група	2221р	с	КВО	участват	в	тактическо	учение	на	
зрдн	 над	 хълмист	 терен	 и	 гориста	 местност.	 Проведоха	 се	 два	 полета	 със	
следните	характеристики:

–	първи	полет	с	продължителност	50	минути,	изминати	50	км,	Н	300	м;
–	втори	полет	с	продължителност	40	минути,	изминати	45	км,	Н	150	м;
–	общо	1	час	и	30	минути	и	изминати	95	км.
По	време	на	втория	полет	се	извършиха	общо	28	захода	към	позицион-

ния	район	на	зрдн.
Проведените	полетни	изпитания	през	2021	г.	и	лятото	на	2022	г.	доказ-

ват	възможното	създаване	и	развитие	на	национални	отбранителни	способ-
ности,	базирани	на	ДУЛС.

Придобиването	и	експлоатацията	от	формированията	на	въоръжените	
сили	на	проектирани,	произведени	и	поддържани	от	родната	индустрия	дис-
танционно	 управлявани	 комплекси	 с	 различно	 предназначение	ще	 намали	
значително	ресурсите,	свързани	с	гаранционното	обслужване,	експлоатация-
та,	осигуряването	с	резервни	части,	инструменти	и	консумативи,	заделяни	за	
периода	на	експлоатация.
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Осъществяването	 на	 кооперативни	 отношения	 между	 родната	 авиа-
ционна	 индустрия,	 висшите	 учебни	 институции,	 изследователски	 екипи	 и	
формированията	от	въоръжените	сили	би	допринесло	за	създаване,	усвоява-
не,	поддържане	и	усъвършенстване	на	дистанционно	управляеми	системи	за	
формиране	на	устойчиви	национални	бойни	способности.
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СИСТЕМАТА ЗА ПВО НА УКРАЙНА 
В КОНФЛИКТА С РУСИЯ

Полковник доц. д-р Светослав Славов
Военна	академия	„Г.	С.	Раковски“

Резюме:	В	статията	е	разгледана	системата	за	ПВО	на	Украйна	
преди	и	по	време	на	конфликта	с	Руската	федерация.	Обърнато	е	вни-
мание	как	са	се	справили	ЗРВ	с	отразяване	на	ракетно-авиационните	
удари	при	прикритие	на	обекти	и	войски	при	удари	от	въздуха.

Ключови думи:	противовъздушна	отбрана;	ЗРВ;	прикритие;	Ук-
райна;	Русия;	боен	ред

В	съвременни	условия	противовъздушната	отбрана	 (ПВО)	е	показа-
тел	на	икономическия	и	военен	потенциал	на	една	държава	и	отразява	ней-
ната	реална	способност	да	защити	населението,	административно-полити-
ческите	и	икономически	центрове,	групировките	на	сухопътни	войски	(СВ),	
военновъздушните	сили	(ВВС)	и	военноморските	сили	(ВМС)	от	удари	от	
въздуха.

За	изпълнение	на	поставените	им	задачи	 (в	указаните	 граници),	 вой-
ските	за	ПВО	от	ВВС,	във	взаимодействие	със	силите	и	средствата	за	ПВО	на	
другите	видове	въоръжени	сили	(ВС),	организират	ПВО.

За	разкриване	на	действията	на	системата	за	ПВО	на	Украйна	се	раз-
глеждат	 участващите	 зенитноракетни	 групировки,	 зенитноракетните	 ком-
плекси	(ЗРК)	на	въоръжение	и	особеностите	на	бойното	им	използване.	

Настоящият	доклад	е	разработен	на	базата	на	информация	от	открити	
източници.	Поради	факта,	че	войната	в	Украйна	продължава	и	страните	по-
дават	противоречива	информация	за	хода	на	операцията,	изнесените	факти	
подлежат	на	допълване	и	корекция.

През	1991	г.,	зенитноракетни	войски	от	8-а	армия	за	ПВО,	разположена	
в	Украйна,	включват	18	зенитноракетни	полка	и	зенитноракетни	бригади,	в	
състав	132	зенитноракетни	дивизиона.

В	Севастопол,	Одеса,	Василков,	Лвов	и	Харков	са	разположени	радио-
технически	бригади,	които	включват	радиотехнически	батальони	и	отделни	
радиотехнически	роти,	оборудвани	с	радиолокационни	станции	(РЛС)	и	ком-
плекси	от	различни	видове	и	модификации:

–	метров	обхват:	П-14,	П-12,	П-18;
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–	дециметров	диапазон:	П-15,	П-19,	П-35,	П-37,	П-40,	П-80,	5Н87;
–	радиовисотомери:	ПРВ-9,	ПРВ-1,	ПРВ-13,	ПРВ-16,	ПРВ-17.
След	разпадането	на	Съветския	съюз	в	началото	на	90-те	години	на	мина-

лия	век,	за	прикритие	на	обекти	от	критичната	инфраструктура	на	територията,	
Украйна	разполага	(Hramchihin	2022)	с	43	зенитноракетни	дивизиона	С-300ПТ/
ПС	(43.6	=	258	целеви	канала,	цк)	и	шест	зенитноракетни	дивизиона	С-300В	(36	
цк);	35	зенитноракетни	дивизиона	С-200,	23	зенитноракетни	дивизиона	„Бук“	(по	
4	батареи	–	общо	23.4	=	92	цк);	29	зенитноракетни	дивизиона	С-125;	37	–	С-75;	27	–	
„Круг“	(всеки	зрдн	е	с	по	3	зенитноракетни	батареи,	т.е.	81	цк);	4	зенитноракетни	
дивизиона	„Куб“	(по	4	зенитноракетни	батареи	–	общо	16	цк).	Вижда	се,	че	целе-
вите	канали	на	разположение	в	ПВО	на	страната	са	не	по-малко	от	600.

За	прикритие	на	формированията	във	всяко	от	оперативните	команд-
вания	 на	СВ	има	 по	 един	 зенитноракетен	 полк,	 всеки	 от	 които	 включва	 5	
зенитноракетни	батареи	„Оса-АКМ“	(по	4	бойни	машини	в	батареята),	общо	
до	150	зенитноракетни	комплекса	(150	цк).	Също	така	в	ПВО	на	войските	на	
въоръжение	 са	24	 зенитноракетни	комплекса	ТОР	 (24	бойни	машини,	 като	
всяка	е	двуканална	по	цел),	 за	които	се	предполага	че	се	възстановяват,	не	
по-малко	от	160	зенитноракетни	комплекса	„Стрела-10“	(бм	-160	цк),	до	сто	
зенитни	ракетно-артилерийски	комплекса	„Тунгуска“	(бм	–	100	цк),	стотици	
системи	за	противовъздушна	отбрана	„Шилка“	и	ЗУ-23-2	и	хиляди	преноси-
ми	зенитноракетни	комплекси	(ПЗРК)	от	различен	тип.

Дори	и	 да	 има	 незначително	 разминаване	 в	 информацията	 за	 налич-
ните	зенитноракетни	комплекси,	очевидно	е,	че	в	началото	на	90-те	години	
на	миналия	век	Украйна	притежава	силна	система	за	ПВО,	способна	да	при-
крива	основните	административно-политически	и	икономически	центрове	и	
райони	на	страната	и	групировките	на	войските	от	ударите	на	средствата	за	
въздушно	нападение	(СВН).

През	деветдесетте	години	на	XX	век,	вследствие	на	промените	и	лип-
сата	на	финансиране,	повечето	ЗРК	са	свалени	от	оперативно	дежурство,	кон-
сервирани	и	заведени	в	оперативен	резерв.	Започва	добре	познатият	и	у	нас	
процес	на	„канибализъм“,	т.е.	използване	на	части	от	консервираните	ЗРК	за	
поддържане	на	носещите	дежурство	зенитноракетни	дивизиони.

Критичната	ситуация	със	ЗРК	в	Украйна	в	хода	на	трансформацията	на	
ПВО,	налага	ракетните	комплекси	с	голям	обсег	С-300В1	и	със	среден	обсег	–	
„Бук-М1“	да	бъдат	включени	в	централизираната	система	за	ПВО.

В	средата	на	2012	г.	е	одобрена	Програма за възстановяване на боеспо-
собността на зенитноракетните войски на ВВС на Въоръжените сили на 
Украйна до 2017 г.,	 за	 изпълнение	 от	 „Укрооборонсервиз“,	 която	 предвиж-
да	ремонт	на	4	зенитноракетни	комплекса	С-300ПС	и	един	ракетен	комплекс	
„Бук-М1“	годишно	(Linnik	2022).

Програмата	за	модернизация	на	съществуващите	системи	за	противо-
въздушна	отбрана	е	стартирана	през	2015	г.	и,	въпреки	сериозните	труднос-
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ти,	Украйна	успява	да	възстанови	значителна	част	от	наличните	комплекси	
С-300ПС	и	С-300ПТ.

Към	началото	на	военната	операция	на	Русия	в	Украйна,	зенитноракет-
ните	войски	(ЗРВ)	от	ВВС	на	Украйна	са	разпределени	в	четирите	въздушни	
командвания,	посочени	на	фиг.	3,	както	следва	(Hramchihin	2022):

Фиг. 1. Пускова	установка	на	ЗРК	С-300ПС

В	състава	на Въздушно командване „Център“	са:
– 96-а зрбр	 (Даниловка;	 три	 дивизиона	 С-300ПС,	 два	 дивизиона	

С-300ПТ,	а	един	дивизион	С-300ПТ	е	консервиран);
– 156-а зрбр	(Золотоноша;	три	дивизиона	„Бук-М1“);
– 210-и зрп	(Уман;	два	дивизиона	С-300В).
В	състава	на Въздушно командване „Запад“ са	включени:
– 11-ти зрп	(Шепетовка;	четири	дивизиона	„Бук-М1“);
– 223-ти зрп	 (Стрий;	 три	дивизиона	 „Бук-M1“	и	 вероятно	 един	 зрдн	

„Стрела-10“);
– 540-ти зрп	 (Каменка-Бугская;	 два	 дивизиона	 С-300ПТ),	 още	 един	

зрдн	е	консервиран.
В	състава	на Въздушно командване „Юг“	влизат:
– 160-та зрбр	 (Одеса,	 Николаев;	 три	 дивизиона	 С-300ПС,	 вероятно	

един	дивизион	е	консервиран);
– 201-ва зрбр	(Первомайск;	от	два	до	пет	дивизиона	С-300ПС	и	вероят-

но	по	един	дивизион	С-300ПТ	и	С-300В);
– 208-ма зрбр	 (Херсон;	 два	 дивизиона	 С-300ПТ	 и	 два	 дивизиона	

С-300ПС,	а	един	дивизион	С-300ПТ	може	да	е	консервиран).
В	състава	на Въздушно командване „Изток“ са:
– 138-ма зрбр	(Днипро,	Харков;	пет-шест	дивизиона	С-300ПТ);
– 301-ви зрп	(Никопол;	три	дивизиона	С-300ПС).
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Фиг. 2.	Пускова	установка	на	ЗРК	С-300В

Към	началото	на	бойните	действия	(24.02.2022	г)	ПВО	от	ВВС	на	Ук-
райна	разполага	с	24	до	29	зенитноракетни	дивизиона	С-300П	(11	–	13	ПТ,	13	
–	16	ПС);	до	3	дивизиона	С-300В	и	10	–	12	дивизиона	„Бук-М1“.

Характерен	за	този	конфликт	е	фактът,	че	първоначалните	усилия	на	
Руската	 федерация	 са	 насочени	 не	 толкова	 към	 унищожаването	 на	 иконо-
миката,	инфраструктурата	и	комуникациите	на	Украйна,	а	към	подавяне	на	
системата	за	ПВО,	войсковите	групировки	и	военната	инфраструктура	в	из-
точната	и	североизточната	част	на	страната,	т.е.	не	са	нанасяни	удари	по	ко-
муникационната	система	като	пътна	инфраструктура,	железопътни	линии	и	
възли,	мостове,	електростанции	и	други.

От	военна	гледна	точка	това,	че	не	са	нанасяни	удари	по	обекти	от	кри-
тичната	инфраструктура,	може	да	се	приеме	за	грешка	на	оперативно	ниво,	
защото	позволява	управлението	и	придвижването	на	групировките	и	логис-
тичното	осигуряване.	

Със	заявените	цели	за	денацификация	и	демилитаризация	и	не	нанася-
не	на	удари	по	важни	държавни	и	военно-промишлени	обекти	за	снижаване	
на	военно-икономическия	потенциал	и	намаляване	на	волята	за	съпротива	на	
населението	на	страната,	вероятно	е	преследвана	стратегическа	цел	да	не	се	
насажда	омраза	към	страната	агресор	и	да	се	привлече	населението	на	Украй-
на	на	страната	на	Русия.

Началото	на	обявената	от	Русия	специална	военна	операция	(СВО)	за-
почва	с	масиран	ракетно-авиационен	удар	по	системата	за	ПВО	с	цел	заво-
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юване	на	господство	във	въздуха.	Използва	се	голяма	част	от	наличния	ар-
сенал	–	крилати	ракети	с	въздушно,	наземно	и	морско	базиране,	тактически	
балистични	ракети,	артилерия	и	реактивни	системи	за	залпов	огън	(РСЗО)	за	
унищожаване	на	системата	за	ПВО.

Фиг. 3.	Разпределение	на	ЗРВ	от	ВВС	на	Украйна	 
в	четирите	въздушни командвания

Източник:	https://www.google.bg/maps/@48.7756733,32.2593895,7z?hl=en

За	подавяне	на	радиолокационните	средства,	нарушаване	на	системата	
за	командване	и	управление,	поразяване	на	активните	средства	за	ПВО,	бло-
киране	и	унищожаване	на	авиацията	на	летищата	руската	страна	използва:

u оперативно-тактически	ракети	(ОТРК)	„Искандер“	(SS-26	Stone);
u крилати	ракети	„Калибър“	(SS-N-27	Sizzler);
u брегови	ракетен	комплекс	„Бастион“	с	противокорабни	ракети	(ПКР)	

„Оникс“	(SS-N-26	Strobile)	–	за	първи	път	по	земни	цели;
u крилати	ракети	(КР)	с	въздушно	базиране	Х22	и	Х32;
u артилерия
u РСЗО	„Град“,	9К58	„Смерч“,	9К57	„Ураган“	и	9К515	„Торнадо“;
u хиперзвукова	авиационна	ракета	„Кинжал“	–	за	пръв	път	във	военен	

конфликт.
Прилагат	се	основните	принципи	на	бойно	използване	на	КР,	а	именно	

тяхното	масиране	на	избрани	направления,	рубежи	и	обекти	както	по	брой,	
така	и	по	плътност	на	влитане	в	зоната	на	огъня	на	ЗРВ	с	оглед	претоварване/
пренасищане	на	зенитноракетната	отбрана.	Ударите	на	крилатите	ракети	се	
прикриват	с	радиоелектронни	смущения.
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Основните	 загуби	 на	 украинската	 страна	 са	 именно	 в	 първите	 2	 –	 3	
денонощия.	Голяма	част	от	дивизионите,	изграждащи	системата	за	зенитно-
ракетно	прикритие	и	РЛС	от	системата	за	радиолокационно	разузнаване	на	
Украйна	са	подавени.	Системата	за	командване	и	управление	на	ПВО	е	дезор-
ганизирана.

На	27.02.2022	г.	в	брифинга	си	за	хода	на	специалната	военна	операция,	
официалният	представител	на	Министерството	на	отбраната	на	Русия	гене-
рал-майор	Игор	Конашенков	заявява,	че	са	унищожени	27	командни	пункта	
(КП)	на	въоръжените	сили	на	Украйна	(ВСУ),	38	зенитноракетни	комплекса	
сред	които	С-300,	„Бук	М-1“	и	„Оса“,	както	и	56	РЛС.

Фиг. 4.	Унищожен	ЗРК	С-300	от	състава	на	ВСУ	в	района	на	гр.	Малин,	
Житомирска	област

Източник: https://z.mil.ru/

Анализирайки	тази	информация	се	вижда,	че	основната	цел	на	руската	
страна	е	завоюване	на	господство	във	въздушното	пространство	на	Украйна.

След	първоначалното	объркване,	действията	на	украинските	зенитно-
ракетни	(ЗРВ)	и	радиотехнически	(РТВ)	войски	придобиват	организиран	ха-
рактер.

Страни	от	НАТО,	начело	със	САЩ	и	Великобритания,	започват	да	
доставят	военно	оборудване	на	Украйна.	Значим	е	приносът	на	САЩ	по	
отношение	на	предаване	на	необходимата	разузнавателна	информация	в	
командните	пунктове	на	всички	нива	за	своевременно	откриване	на	про-
тивниковата	авиация	и	придвижването	на	руските	войски.	Започва	маси-
раното	използване	на	разузнавателни	и	ударни	безпилотни	летателни	апа-
рати	(БЛА).	„Задаването	на	маршрут	на	БЛА	не	е	никак	трудно	–	на	помощ	
идват	онлайн	картите	и	системата	за	глобално	позициониране“	(Marinov	
2016,	p.	283).
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Фиг. 5.	Полетен	план	на	Global	Hawk	(H=51000	ft)
Източник: https://www.flightradar24.com/FORTE10/2dcf8824

Радиолокационна	информация	за	действията	на	руската	авиация	започ-
ва	да	се	получава	от	самолети	за	далечно	радиолокационно	откриване	и	упра-
вление	(Airborne	Warning	and	Control	System	-	AWACS)	на	страни	от	NATO,	
летящи	над	полска	и	румънска	територия	и	от	американските	безпилотни	ле-
тателни	апарати	Global	Hawk,	разузнаващи	в	акваторията	на	Черно	море	на	
около	100	–	150	км	от	Крим1.

Фиг.6.	Полетен	план	на	AWACS	(H=25000	ft)	
Източник: Flightradar, https://www.flightradar24.com

Освен	това	Space	X	на	американския	милиардер	Илон	Мъск	дарява	са-
телитно	оборудване	за	получаване	на	сателитна	интернет	връзка	от	спътни-
ците	на	сателитната	комуникационна	система	STARLINK.
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Достъпът	до	сателитен	интернет	осигурява	необходимата	комуникация	
на	всички	по	командната	верига,	координиране	на	действията	и	своевременна	
информация	за	активизиране	на	руската	авиация.

Фиг.7.	Global	Hawk”	в	акваторията	на	Черно	море	(H=51000	ft)
Източник: https://flightaware.com/adsb/coverage/#data-coverage2 

Украйна	 получава	 софтуерни	 продукти	 за	 управление	 на	 бойните	
действия	в	цялото	бойно	пространство.	Усъвършенстват	се	способностите	за	
командване,	управление	и	споделяне	на	информация,	т.е.	осигурена	е	ситуа-
ционна	осведоменост	на	бойното	пространство.

С	използване	на	 ситуационната	осведоменост	на	бойното	простран-
ство	и	благодарение	на	мобилността	и	високите	бойни	възможности	на	ЗРК	
С-300	и	„Бук	М-1“,	се	извършва	пренос	на	усилията	от	едно	направление	на	
друго,	което	е	необходимо	условие	за	успешното	водене	на	противовъзду-
шен	 бой	 срещу	 превъзхождащ	 противник	 и	 невъзможност	 за	 изграждане	
на	плътно	зенитноракетно	прикритие	по	цялата	фронтова	линия	с	дължина	
1200	–	1400	км.

Прилага	се	опитът	от	войната	в	Югославия,	като	стартовите	пози-
ции	 на	 зенитноракетните	 комплекси	 се	 сменят	 незабавно	 след	 стрелба,	
след	прелитане	на	разузнавателни	БЛА	и	след	включване	на	РЛС	на	из-
лъчване	 за	 времето	 на	 цикъла	 на	 стрелбата	 за	 следващо	 изпълнение	 на	
огнева	задача.

В	условията	на	превъзходство	на	руските	въздушно-космически	сили	
(ВКС),	 украинската	 ПВО	 прилага	 „засадна“	 тактика	 по	 предполагаемите	
маршрути	на	полети	от	руската	авиация	чрез	мобилни	ЗРК,	целеуказване	от	
системи	за	радиотехническо	разузнаване	и	AWACS.

Когато	руските	самолети	прелитат	над	позиционните	райони	на	укра-
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инските	ЗРК,	разчетите	получават	точните	координати	(азимут,	разстояние	и	
височина)	и	идентифицират	целите.

Средствата	за	откриване	и	опознаване	на	целите	и	управление	на	по-
лета	на	зенитните	управляеми	ракети	се	включват	само	за	захват	на	целта	и	
насочване	на	ракетите,	което	съкращава	работното	време	и	повишава	устой-
чивостта	на	ЗРК.

След	загубите	на	руската	авиация	в	началото	на	месец	март,	полетите	
с	 пилотируема	 авиация	 в	 дълбочина	 на	 територията	 на	Украйна	 са	 огра-
ничени.	 Авиационни	 средства	 за	 поразяване	 се	 запускат	 извън	 зоните	 за	
поразяване	на	зенитноракетните	комплекси,	като	на	разстояние	до	10	–	15	
км	от	фронтовата	линия	се	използват	само	вертолети	Ка-52	и	самолети	СУ-
25	и	СУ-34.

Към	силните страни	на	украинската	система	за	ПВО	могат	да	се	по-
сочат:

u висока	мобилност	на	системите	за	противовъздушна	отбрана;
u съкратено	 време	 на	 излъчване,	 недостатъчно	 за	 откриване	 и	 въз-

действие	от	руските	сили;
u умело	тактическо	използване	на	зенитноракетните	системи	(ЗРС)	от	

професионално	обучените	разчети	на	ЗРК;
u наличие	на	системи	за	противовъздушна	отбрана	от	различен	тип	с	

различен	радиус	на	действие,	осигуряващи	ешелониране	и	висока	плътност	
на	огъня;

u използване	на	пасивна	система	за	предупреждение	и	целеуказване	
„Колчуга“	от	радиотехническо	разузнаване.

Като слаби страни	на	украинската	система	за	ПВО	могат	да	се	посочат:
u недостатъчно	количество	ЗРК	за	средни	и	големи	разстояния;
u невъзможност	за	изграждане	на	плътно	зенитноракетно	прикритие	

по	цялата	фронтова	линия	с	дължина	1200	–	1400	км;
u липса	на	възможност	за	отразяване	на	масиран	удар	на	балистични	

ракети	(БР),	крилати	ракети	с	въздушно	(КРВБ)	и	морско	(КРМБ)	базиране	и	
БЛА	при	нанасяне	на	удари	по	обекти	от	критичната	инфраструктура.

Въпреки	усилията	които	полага	системата	за	ПВО	на	Украйна,	повече-
то	ЗРК	от	състава	на	ВВС	са	унищожени,	което	принуждава	ръководството	
на	украинската	държава	да	търси	нови	ЗРК,	за	да	осигури	прикритие	на	запо-
вяданите	обекти.

Генерал	 Валери	 Залужни,	 главнокомандващ	 на	 украинските	 въоръ-
жени	сили	публикува	в	twitter	схема	на	ракетно-авиационния	удар	на	Русия	
по	 цели	 на	 украинска	 територия	 „	 ...Въпреки	 недостатъчното	 количество	
ЗРК,	средствата	за	ПВО	от	ВВС	и	СВ	на	Украйна	унищожиха	по-голямата	
част	от	влитащите	крилати	ракети	и	снаряди.	С	такава	интензивност	на	ед-
новременни	атаки	от	всички	посоки	те	демонстрираха	професионализъм	и	
отдаденост“.
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Фиг. 8.	Ракетно-авиационен	удар	на	Русия	по	територията	 
на	Украйна	на	10.10.2022

Източник: https://twitter.com/CinC_AFU/status/15795280200499568643

С	тази	публикация	се	доказват	слабите	страни	на	украинската	система	
за	ПВО,	а	именно:

–	недостатъчно	количество	ЗРК	за	средни	и	големи	разстояния;
–	невъзможност	за	изграждане	на	плътно	зенитноракетно	прикритие	по	

цялата	фронтова	линия	с	дължина	1200	–	1400	км;
–	невъзможност	да	се	отрази	масиран	удар	на	БР,	крилати	ракети	с	въз-

душно	и	морско	базиране	и	БЛА	при	нанасяне	на	удари	по	обекти	от	критич-
ната	инфраструктура.

Чрез	анализ	на	участието	на	системата	за	ПВО	на	Украйна	може	да	се	
даде	оценка	на	ефективността	на	изградената	система	за	ПВО	на	базата	на	
(Rusimov	&	Slavov	2019):

–	загуби,	нанесени	на	въздушния	противник;
–	предотвратени	загуби	–	количество	съхранени	обекти	към	общото	ко-

личество	обекти;
–	дял	на	ефективност	на	всяко	средство,	което	се	използва	при	отбрана	

от	гледна	точка	на	нанесени	загуби	на	противника.
Опитът	от	военните	конфликти	показва,	че	при	широко	използване	на	

БЛА,	обект	на	удари	стават	преди	всичко	елементите	от	системата	за	ПВО,	
последвани	от	удари	по	бронетанкови	колони	на	марш,	танкове	и	артилерия	
на	позиции	с	цел	създаване	на	благоприятни	условия	за	въвеждане	в	бой	на	
маневрените	формирования	на	противника	(Chanev	2021,	pp.	86	–	99).

В	този	конфликт	продължава	тенденцията	от	войните	в	Ирак,	Югосла-
вия	и	Сирия,	свързана	с	целесъобразността	на	придобиването	на	системи	за	
управление,	авиационна	техника,	зенитноракетна	техника,	радиолокационна	
техника	и	средства	за	борба	с	БЛА.
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Отчетливо	се	забелязва,	че	по-слабата	във	военнотехническо	отноше-
ние	 страна	 по-рядко	 използва	 пилотируемата	 авиация	 за	 противодействие	
във	въздушното	пространство,	а	по-често	и	по-ефективно	–	земнобазираните	
средства	за	ПВО	и	безпилотни	летателни	апарати,	което	поражда	редица	въ-
проси	свързани	с	развитието	на	въоръжените	сили.
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ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ЗАПЛАХАТА  
ЗА ПРИКРИВАНИТЕ ОБЕКТИ

полковник доц. д-р Светослав Славов
Военна	академия	„Г.	С.	Раковски“

Резюме:	Докладът	се	фокусира	върху	разбирането	на	подхода	за	
оценка	на	заплахата	от	средства	за	въздушно	нападение	през	призмата	
на	прикриваните	обекти	и	наземните	средства	за	противовъздушна	от-
брана.	Идентифицирани	и	анализирани	са	пространствено-времевите	
параметри	на	вероятното	въздушно	нападение	в	дълбочината	на	зоната	
на	поразяване	на	зенитноракетните	комплекси.	Направени	са	някои	из-
води	от	изведените	математически	зависимости.

Ключови думи: средства	 за	 въздушно	 нападение;	 противовъз-
душна	отбрана;	ЗРВ;	обекти	за	прикритие;	скорост	на	целта;	времепре-
биваване;	зона	за	поразяване;	боен	ред

Опитът	от	локалните	войни	и	конфликти	1965	–	1972	г.	във	Виетнам,	
1969	–	1970	г.	и	октомври	1973	г.	в	Близкия	Изток,	юни	–	август	1982	г.	в	Ливан	
и	април	1986	г.	в	Либия	показва,	че	главната	ударна	сила	в	тях	са	средствата 
за въздушно нападение (СВН)	(Rusimov	&	Hristov	2009,	p	20).

Военни	конфликти	от	последните	години	(Грузия,	Нагорни	Карабах	
и	др)	убедително	доказват,	че	СВКН	са	основно	средство	за	водене	на	вой-
на.	Тяхното	масирано	използване	по	избраните	цели	за	поразяване	позво-
ляват	на	нападащата	страна	да	достигне	основните	цели	на	войната	още	на	
началния	ѝ	етап.	От	това	може	да	се	заключи,	че	СВКН	(фиг.	1)	са	основен	
фактор,	който	е	необходимо	да	се	отчита	при	изграждането	на	системата	
за	ПВО.

В	 съществуващите	 методики	 за	 анализ	 на	 авиационната	 групировка	
на	потенциалния	противник	ясно	се	различават	нивата	на	оценка.	При	опе-
ративното ниво,	оценката	е	свързана	с	извеждане	на	модела	на	въздушната	
операция	на	противостоящата	страна	(Totev	2004,	p.	111),	докато	на	такти-
ческо ниво	 основен	приоритет	 е	конкретиката,	 свързана	 с	изпълнението	на	
поставените	задачи.

При	двата	подхода,	като	краен	числов	резултат	се	определят:	очаква-
ното количество на СВКН	 в	 зоната	на	 операцията	или	 зоната	на	 огъня	на	
съответната	зенитно-ракетна	групировка	 ,	продължителността на 
удара	на	СВКН	 	и	плътността	на	удара .	Пример	за	това	е	и	показа-
ното	в	табл.1.	(Rusimov	&	Slavov	2019,	p.	66)
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Фиг. 1.	Класификация	на	средствата	за	въздушно-космическо	нападение

Посочените	 параметри	 при	 оценката	 на	 заплахата	 за	 прикриваните	
обекти	са	необходими	за	изготвяне	на	използваното	съотношение	на	силите,	а	
именно:	количество	на	влитащите	самолети	в	минута	към	количество	на	въз-
действията (които системата за ПВО може да реализира)	в	минута	
,	при	планиране	разпределението	на	пространството	за	ПВО	над	зоната	на	
операциите.

Таблица 1

И	в	единият	и	в	другият	случай,	се	касае	за	приблизителни	оценки,	свър-
зани	с	оценка	на	разпределението	на	средствата	за	ПВО	в	посочената	зона.

При	 определяне	 на	 необходимото	 количество	 на	 сили	 и	 средства	 за	
ПВО	(в	конкретния	случай	–	изграждащи	системата	за	зенитноракетно	при-
критие)	е	необходимо	оценката	да	бъде	конкретизирана,	както	по	отношение	
на	количеството	СВКН,	така	и	по	отношение	на	пространствените	и	времеви	
параметри	на	удара.
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Количеството	на	СВКН,	изпълняващи	задачи	по	поразяването	на	опре-
делен	тип	обекти	се	определя	по	съществуващите	методики,	на	базата	на	из-
веждането	на	полигонния	 	и	на	бойния	наряд	 от	средства,	
т.е.:

,	 	 	 	 	 	 (1)

,	 	 	 	 	 (2)

където	математическото	очакване	на	броя	поразени	цели:

,	 	 	 	 	 	 (3)

,	 	 	 	 (4)

където: вероятност	за	поразяване	на	обекта	от	едно	СВН	от	зада-
ден	тип;

количество	на	типовете	средства	за	ПВО	в	групировката;

 количество	средства	за	ПВО	от	  тип	в	групировката;
коефициент	на	зенитното	средство,	зависещ	от	типа	на	комплекса	

и	характеризиращ	МО	на	броя	поразени	цели	при	изразходване	на	един	бое-
комплект:

,	 	 	 	 	 (5)

 количество	СВН	отделени	за	подавяне	на	 	тип	средство	
за	ПВО;

 количество	средства	за	ПВО	от	  тип	в	групировката.

P n1
	–	вероятност	за	поразяване	на	обекта	с	един	боеприпас	от	n-ти	тип;

 к –	количество	боеприпаси	необходими	за	поразяване	на	един	обект.

Разглеждайки	системата	за	зенитноракетно	прикритие,	величината	на	
(3)	може	да	бъде	определена	като

,	 	 	 	 	 	 (6)

където:

	при	променлива	вероятност	за	поразяване	от	стрелба	към	
стрелба.
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За	улесняване	на	анализа	се	приема,	че	обстрела	се	извършва	от	едно-
типни	комплекси	( -	количество	ЗРК)	и	вероятността	за	поразяване	не	
се	променя,	т.е.	

,	 	 	 	 	 (7)

Стрелбата	 от	 посочените	 комплекси	 може	 да	 се	 осъществи	 по	 цели,	
които	са	обозначени	като	такива	в	опознатата	картина	на	въздушната	обста-
новка,	т.е.	

,	 	 	 	 (8)
	 Заместваме	в	(2)	и	получаваме

,			(9)

Борбата	 за	 контрол	 на	 въздушното	 пространство	 е	 дуелна	 ситуация,	
при	която	всяка	от	страните	се	стреми	да	нанесе	определени	загуби	на	про-
тивника.	За	голяма	част	от	съществуващите	ЗРК,	разстоянието	до	далечната	
граница	на	зоната	за	поразяване	е	по-малко	от	разстоянието	за	запуск	на	ПРР.	
Ето	защо	в	(9)	е	необходимо	да	се	вземат	в	предвид	само	тези	ЗРК	( ),	кои-
то	са	в	състояние	да	обстрелят	след	огневото	въздействие	на	СВН	по	тях,	т.е.

,	 	 	 	 	(10)

където:

,		 	 	 	 	 (11)

Количеството	на	проведените	стрелби	по	влитащите	СВН	от	състава	на	
ударната	група	или	групата	за	огнево	подавяне,	поради	сравнително	малките	
интервали	между	отделните	летателни	апарати,	се	определя	от	дълбочината	
на	зоната	за	поразяване	 ,	времепребиваването	на	целта	в	нея	 	и	
цикъла	на	стрелба	на	съответния	тип	ЗРК .	Поради	което	(10)	добива	вида

,		 	 	 (12)

Вероятностите	за	откриването	на	въздушните	цели	и	поразяването	са	
величини,	които	определят	възможността	за	реакция	на	съответната	подсис-
тема	за	ПВО,	ето	защо	могат	да	бъдат	заменени	с	вероятността	за	обслужва-
нето	 ,	(Slavov	2012,	p.	22)	т.е.:

,	 	 	 	 	(13)
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,	 	 	 	(14)

,	 	 	 (15)

Поради	вариантите	за	изграждане	на	бойния	ред	на	зенитно-ракетната	
групировка,	случаите	в	които	целта	ще	лети	с	един	и	същи	параметър	към	
стартовите	позиции	на	няколко	дивизиона	са	изключение,	затова	(15)	трябва	
да	придобие	вида	(16).

,	 	 	 (16)

Съвременните	ЗРК	в	по-голямата	си	част	са	многоканални	по	цел,	ето	
защо	е	по-вярно	количеството	на	ЗРК	( )	да	бъде	заменено	с	количеството	
на	целевите	канали	( ),	т.е.

,	 	 	 	 (17)

,	 	 	 	 	 (18)

Фиг. 2.	Зависимост	на	 от	дълбочината	на	зоната
за	поразяване	на	ЗРК	за	средно	разстояние
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От	(18)	се	вижда,	че	заплахата	за	всеки	един	конкретен	обект	( ),	
може	да	бъде	определена	функция	от	няколко	променливи	величини.	

Фиг. 3.	Зависимост	на	  от	дълбочината	на	зоната
за	поразяване	на	ЗРК	за	малко	разстояние

За	удобство	при	планиране	участието	на	СЗРП	в	дадената	операция	мо-
гат	да	бъдат	използвани	и	графични	зависимости,	показани	на	фиг.2,	3	и	4.

Фиг. 4.	Зависимост	на	 от	скоростта	на	целта
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Тъй	като	две	от	променливите	величини	в	(18),	а	именно	дълбочината	
на	зоната	за	поразяване	и	скоростта	на	целта,	определят	времепребиваването	
на	целта	в	зоната	за	поразяване,	то	получаваме

,	 	 	 	 	 (19)

Изведеният	израз	ограничава	кръга	на	входните	величини	при	оп-
ределяне	на	заплахата	за	обекта	и	позволява	да	бъдат	провеждани	реал-
ни	изчисления	при	анализа	на	потенциалния	въздушен	противник.

На	 следващо	място,	 посочените	 променливи	 намират	място	 в	 те-
орията	на	системите	за	масово	обслужване,	което	предполага	разширя-
ване	на	възможностите	при	избора	на	подходи	за	анализ	на	конкретния	
фактор	в	сравнение	в	досега	съществуващите	в	специализираната	лите-
ратура.
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THREAT ASSESSMENT APPROACH TO PROTECTED ASSETS

Abstract:	The	report	focuses	on	the	understanding	of	the	air	 threat	
assessment	approach	through	the	prism	of	protected	assets	and	surface	based	
air	defence	units.	Space	and	time	parameters	of	upcoming	air	attack	into	the	



40     

110 години знания, умения, компетенции

depth	of	 the	missile	engagement	zone	were	 Identified	and	analyzed.	Some	
conclusions	from	mathematical	dependencies	were	made.
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КОМАНДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ВОЙНА 
В НАТО В УСЛОВИЯ НА СЪВРЕМЕННА  

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СРЕДА

подполковник д-р Кръстьо Парасков
Военна	академия	„Г.	С.	Раковски“

Резюме:	 За	 да	 се	 постигне	 превъзходство	 в	 електромагнитния	
спектър	 в	 потенциални	 бъдещи	 оперативни	 среди,	 НАТО	 трябва	 да	
трансформира	своя	подход	към	електронната	война	(ЕВ),	за	да	получи	
достатъчно	свобода	на	действие	в	бъдещото	бойно	пространство.	Този	
доклад	се	основава	на	обширното	значение	на	командването	и	управле-
нието	в	ЕВ,	но	фокусира	своя	обхват	върху	необходимата	трансформа-
ция	на	оперативните	дейности	по	EВ	в	развиващата	се	електромагнит-
на	среда.

Ключови думи: командване	 и	 управление;	 електронна	 война;	
електромагнитна	среда;	електромагнитен	спектър

Електронната	война	(EВ)	представлява	военни	действия	с	използване	
на	електромагнитна	енергия	за	осигуряване	на	ситуационна	осведоменост	и	
постигане	на	настъпателни	и	отбранителни	ефекти	(AAP-06	2021).	EВ	е	клю-
чов	сегмент	от	електромагнитните	операции,	EMO1	и	може	да	предостави	на	
командира	на	оперативно	ниво	средства	за	моделиране	на	електромагнитната	
среда,	ЕМСр2,	за	да	поддържа	операциите	на	НАТО,	като	същевременно	не	
допуска	същото	на	противостоящите	сили.

НАТО	 приема,	 че	 електромагнитната	 среда	 е	 част	 от	 оперативна-
та	 среда,	 обща	 за	 всички	физически	пространства,	 която	позволява	раз-
пространението	на	електромагнитна	(EM)	енергия.	В	ЕМСр	въоръжените	
сили	водят	електронна	война,	която	използва	електромагнитния	спектър,	
EMСп3	за	безжично	предаване	и	получаване	на	EM	енергия,	за	да	реали-
зира	и	подобри	провеждането	на	операции	във	всички	оперативни	прос-
транства4.	Въоръжените	сили	на	НАТО	извършват	тези	дейности,	за	да	си	
осигурят:

l сетивност	 (напр.	 разкриване	 местоположението	 на	 източник	 на	
сигнали,	осведоменост	за	бойното	пространство,	предупреждение	за	запла-
ха	и	др.);

l защита	(напр.	насищане	на	вражески	сензори,	генериране	на	фалши-
ви	цели	и	др.);
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l атака	 (напр.	 заглушаване	 на	 вражески	 комуникации	 и	 сензори,	
умишлено	модифициране	на	електромагнитната	сигнатура,	за	да	бъдат	изма-
мени	противостоящите	сили	и	др.).

Електромагнитната	среда	е	пространството,	в	което	въоръжените	сили	
провеждат	операции,	демонстрират	 способности	и	 се	 състезават,	 както	по-
между	 си,	 така	и	 с	 неутрални	участници	 за	 свободен	достъп	и	използване	
на	съответната	среда.	На	фигура	1	е	показано	примерно	изображение	на	съ-
временна	електромагнитната	среда.	Вижда	се,	че	ЕМ	среда	е	изключително	
наситена	благодарение	на	бързото	развитие	на	технологиите	и	тяхното	въ-
веждане	в	експлоатация	на	всяко	ниво	във	видовете	въоръжени	сили.

Фиг. 1. Съвременна	електромагнитна	среда
Източник: Доктрина за Електронна война – НП-3.6;

Оперативната	електромагнитна	среда	е	комбинация	от	действително	и	
потенциално	излъчване	на	електромагнитна	енергия,	условия	и	въздействия,	
които	влияят	върху	използването	на	способностите	и	вземането	на	решения-
та	от	командира.	Тя	включва	както	съществуващото	фоново	излъчване,	така	
и	 приятелските,	 неутралните	 и	 противостоящи	 електромагнитни	 системи,	
способни	да	излъчват,	приемат	и	обработват	 електромагнитно	излъчване	в	
рамките	на	електромагнитната	зона	на	въздействие.	Въз	основа	на	постоянно	
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развиващите	се	технологии	и	бъдещата	оперативна	среда	се	наблюдават	две	
тенденции	за	електромагнитната	среда,	които	са	предизвикателство	за	про-
веждането	на	операции	от	въоръжените	сили	(AJP-3.6	2020):

l очакваната	оперативна	електромагнитна	среда	става	все	по-сложна,	
динамична	и	претоварена;

l съюзническите	сили	и	средства	увеличават	дейността	в	рамките	на	
и	зависимостта	от	електромагнитния	спектър	–	подчертавайки	нарастващото	
предизвикателство	за	осигуряване	на	командване	и	управление	в	електромаг-
нитното	бойно	пространство.

Превъзходство	 в	 електромагнитния	 спектър	 се	 определя	 в	 съответ-
ствие	с	предложението	на	работна	група	на	НАТО	за	EВ	от	септември	2020	г.:	
„Степента	на	контрол	в	електромагнитната	среда,	която	позволява	на	силите	
и	средствата	на	НАТО	да	провеждат	успешно	електромагнитни	операции	в	
дадено	 време,	място	 и	 параметри	по	 техен	избор	 без	 възпиращи	действия,	
като	същевременно	ограничават	свободата	на	противостоящите	сили	да	пра-
вят	 същото	 или	 да	 създават	 непредвидени	 нежелани	 ефекти	 в	 рамките	 на	
електромагнитната	среда“.

Командирите	на	НАТО	от	всички	нива,	в	 зависимост	от	интензив-
ността	 и	мащаба	 на	 провежданата	 операция,	 трябва	 да	 имат	 способнос-
тта	 да	планират,	 ръководят,	 наблюдават	и	 оценяват	 всички	дейности	по	
електронна	война,	като	напълно	ги	интегрират	с	всички	електромагнитни	
и	съвместни	операции.	Тази	способност	е	от	полза	за	командирите	за	на-
маляване	на	риска	от	съпътстващи	загуби,	приятелски	огън	и	повишаване	
на	 устойчивостта	 на	 силите	 и	 средствата.	 Това	 ще	 даде	 възможност	 на	
командирите	да	споделят	критична	информация	в	оперативно	подходящи	
времеви	рамки	и	мащаби,	и	ще	повиши	тяхната	оперативна	динамичност	
и	ефективност.

Командването	 и	 управлението	 на	 способностите	 за	 ЕВ	 има	 за	 цел	
да	осигури	 споделяне	на	опозната	картина	на	 електромагнитна	обстанов-
ка	 (ОКЕМО),	 като	 осигурява	 необходимата	 електромагнитна	 информация	
към	 опознатите	 картини	 на	 въздушната,	 земната	 и	 морската	 обстановка	
на	НАТО,	а	така	също	и	към	общата	оперативна	картина.	Командването	и	
управлението	в	ЕВ	осигурява	и	работещ	електронен	боен	ред,	както	и	ин-
формация,	необходима	за	подпомагане	на	процеса	по	вземане	на	решения,	
за	да	се	планират,	управляват,	наблюдават	и	оценяват	действията	по	EВ	в	
съвместните	операции.

Командването	и	управлението	на	електронната	война	(КУ	на	EВ)	се	
заключава	в	развитието	на	способности,	фокусирани	върху	нуждите	на	ко-
мандирите	на	НАТО	за	водене	на	електронна	война	във	всички	оператив-
ни	пространства	в	рамките	на	съвместните	операции	на	блока.	НАТО	при-
ема	 термина	 командване	 и	 управление	 на	 необходимите	 способности	 за	
EВ	през	октомври	2008	г.	в	рамките	на	пакета	способности	(Bi-SC)	9C0107	
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за	Functional	Services	 for	Command	&	Control	of	Operations,	който	е	одо-
брен	от	Северноатлантическия	съвет	през	декември	2011	г.	Впоследствие	
инициира	проект	Functional	Services	for	Command	and	Control	of	Electronic	
Warfare	(0IS03083),	като	съвместно	финансирана	програма	за	инвестиции	
в	 сигурността	 на	 НАТО.	 Допълнителни	 решения	 от	 страните	 членки	 и	
различни	 специализирани	 комитети	 от	 декември	 2012	 г.	 до	 януари	 2015	
г.	прецизират	и	разширяват	пределите	на	този	проект.	В	резултат	на	това	
командването	и	управлението	в	ЕВ	се	приема	като	доставчик	на	основни	
референтни	 данни	 за	 дейностите	 по	 ЕВ,	 фокусирани	 върху	 електромаг-
нитната	ситуационна	осведоменост,	планиране,	управление,	наблюдение	
и	оценка	на	дейностите	по	ЕВ.

Във	военната	стратегия	на	НАТО	и	концепцията	за	възпиране	и	отбра-
на	на	евроатлантическата	зона	са	представени	ясни	перспективи	за	потенци-
алните	заплахи	за	Алианса.	Последователно	в	оценките	на	Брюксел	се	под-
чертават	нарастващите	заплахи	и	се	анализират	увеличените	инвестиции	в	
способности	за	електронна	война	и	провежданите	специализирани	учения	в	
това	направление.

Противостоящите	 сили	 използват	 усъвършенствана	 електромагнитна	
технология	 за	 свое	 оперативно	 предимство	 и	 възпрепятстване	 на	 бойната	
ефективност	на	съюзниците.	Например,	защитени	комуникационни	канали,	
се	използват	за	координиране	на	атаки	срещу	съюзнически	сили;	импрови-
зираните	взривни	устройства	се	детонират	дистанционно,	като	се	използва	
електромагнитния	спектър	като	средство	за	предаване;	широко	се	прилагат	
усъвършенствани	радиочестотни	и	инфрачервени	сензори	за	откриване,	оп-
ределяне	на	координати	и	насочване	към	съюзнически	сили.	Използвани	са	
усъвършенствани	 заглушители	 за	 прекъсване	 на	 комуникационни	 канали,	
намаляване	на	точността	на	системите	за	позициониране	и	навигация,	нару-
шаване	комуникациите	в	електромагнитната	среда,	което	може	да	принуди	
съюзническите	сили	да	използват	неоптимални	параметри	на	електромагнит-
ния	спектър	(напр.	скорост	на	предаване	на	данни,	мощност	и	др.),	намаля-
вайки	оперативната	ефективност.

Това,	 съчетано	с	потенциалното	пространство	 за	провеждане	на	опе-
рация	и	свързаните	задачи,	дава	възможност	за	оценка	на	наличните	способ-
ности	и	за	идентифициране	на	необходимост	от	нови.	На	най-високо	равнище	
политическото	ръководство	определя	нивото	на	амбиция	на	Алианса.	Впо-
следствие	военната	стратегия	на	НАТО	очертава	целите	с	акцент	върху	въз-
пирането,	запазване	целостта	на	Алианса	и	осигуряване	на	военно	превъзход-
ство.	По-конкретно,	идентифициране	на	необходимостта	от	„поддържане	на	
свободата	на	действие	в	електромагнитния	спектър“.

Командирите	на	НАТО	трябва	да	могат	да	генерират	ефекти,	за	да	оф-
ормят	електромагнитната	среда,	да	осигурят	провеждането	на	операции	на	
НАТО	и	да	възпрепятстват	или	ограничават	провеждането	на	операции	от	
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противостоящи	сили	(ACO	Directive	080-117	2020)5.	За	да	постигнат	това,	ко-
мандирите	от	стратегическо	до	тактическо	ниво	трябва	да	могат	да	извърш-
ват	следните	действия:

l разбиране	на	оперативната	електромагнитна	среда,	за	да	осигурят	
ситуационна	осведоменост	в	процеса	по	вземане	на	решение;

l планиране	и	координиране	дейностите	за	електронна	война;
l управление,	 координиране,	 наблюдаване	и	 оценка	дейностите	по	

електронна	война;
l синхронизиране	 и	 деконфликтиране	 действията	 на	 приятелските	

сили	и	средства	за	електронна	война	в	рамките	на	оперативната	електромаг-
нитна	среда;

l обмен	на	информация,	за	да	се	осигури	възможност	за	разбиране	на	
електромагнитната	обстановка	и	планиране	и	изпълнение	на	дейностите	по	
електронна	война;

l подпомагане	на	оперативната	поддръжка	на	електронната	война.
Може	да	се	наложи	тези	задачи	да	бъдат	пригодени	и	изпълнявани	при	

различни	 условия,	 като	 например	 враждебна	 електромагнитна	 среда	 или	
срещу	различни	по	вид	заплахи	по	време	на	развитието	на	конфликта.	Тези	
дейности	и	действия	са	необходими	независимо	от	провежданата	операция/
мисия,	дали	мисията	е	мироопазваща	и	изисква	защита	на	силите	и	средства-
та	 за	 противодействие	 на	 безпилотни	 летателни	 апарати	 и	 импровизирани	
взривни	устройства	или	е	за	колективна	отбрана	и	изисква	подкрепа	за	пода-
вяне	на	противниковата	противовъздушна	отбрана.

Необходим	е	преглед	на	текущите	регламентиращи	документи,	органи-
зационните	структури,	процесите	на	обучение,	наличните	материални	сред-
ства,	лидерската	подготовка,	личния	състав,	инфраструктурата	и	оператив-
ната	съвместимост,	за	да	се	оцени	способността	на	командирите	от	НАТО	да	
изпълняват	тези	задачи	и	да	се	идентифицират	евентуални	недостатъци	или	
слабости.	Използват	се	три	основни	регламентиращи	документа,	за	да	се	из-
пълни	тази	задача:	наскоро	актуализираната	доктрина	на	НАТО	за	EВ	(AJP-
3.6	2020),	концепция	за	Оперативен	център	на	НАТО	за	ЕР	и	ЕВ6	и	Стандарт-
на	оперативна	процедура	на	щабен	елемент	за	електромагнитни	действия7.	За	
да	се	отстранят	евентуалните	недостатъци	или	пропуски	и	да	се	затвърдят	и	
надградят	съществуващите	способности,	се	използват	различни	подходи	по	
следните	направления8:

l Доктрини,	 политики,	 концепции,	 тактики,	 техники	и	процедури.	
Командирите	трябва	да	подобрят	способността	си	да	осигуряват	необходи-
мото	ниво	на	разбиране	и	осведоменост	за	ЕМ	среда,	и	да	споделят	тази	ос-
ведоменост	своевременно	в	командванията	и	силите	и	средствата	на	НАТО,	
за	да	се	приложат	регламентиращите	документи	на	практика.	Освен	това,	на-
личните	процедури	и	изисквания	за	обмен	на	информация	не	са	определени	и	
съобразени	със	степента,	необходима	за	интегриране	с	други	процедури	или	
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системи	на	НАТО	при	оперативно	приложими	скорости	и	мащаби.	Без	опре-
делена	конкретност	и	прецизност	на	процедурите	при	обмен	на	информация,	
командирите	няма	да	могат	да	изпълняват	бързо	и	ефективно	дейности,	оп-
ределени	от	регламентиращите	документи,	които	в	момента	са	обвързани	с	
човешкия	фактор	(скорост	на	предаване,	склонност	към	грешки,	разбиране	на	
регламентиращите	документи	и	др.),	които	са	уникални	за	всяка	структура.

l Организация.	 Съществуващите	 организационни	 структури	 в	 ко-
мандната	структура	на	НАТО	са	определени	от	регламентиращите	докумен-
ти.	Съюзната	съвместната	публикация	за	електронна	война,	съчетана	с	ди-
рективите	 на	 съвместно	 командване	 по	 операциите,	 дават	 на	 командирите	
възможности	за	гъвкаво	организиране	на	дейностите	на	силите	и	средствата	
за	EВ.

l Обучение.	Основната	част	от	процеса	на	обучение	по	ЕВ	е	национал-
на	отговорност.	Заедно	с	това	за	провеждането	на	индивидуално	обучение	в	
НАТО	за	ЕВ	са	предвидени	три	курса,	преподавани	в	училището	на	НАТО	
в	 Оберамергау,	 Германия.	 Съвместен	 специализиран	 елемент	 за	 ЕВ	 (Joint	
Electronic	Warfare	Core	Staff	(JEWCS))	на	НАТО	осигурява	и	използва	специа-
лизирано	оборудване	за	ЕВ	(въздушно	и	земно	базирани	заглушители	и	т.н.),	
за	да	осигури	на	обучаемата	аудитория	подходяща	електромагнитна	среда.	
Въпреки	че	това	е	определено	с	времето	като	необходимо,	то	не	е	достатъч-
но.	Съществуващото	индивидуално	обучение	е	в	процес	на	анализ	и	оценка,	
за	 да	 се	 гарантира,	 че	 е	 адекватно	и	 съобразено	 с	 реалните	изисквания	на	
оперативната	среда.	Също	така,	НАТО	осигурява	съвременно	оборудване	за	
адекватно	обучение	по	EВ,	за	да	се	представи	„на	живо“	и	по-реалистично,	
враждебна	електромагнитна	среда.

l Материални	средства.	Този	подход	е	фокусиран	върху	материалните	
средства	и	върху	способностите,	поддържащи	информираността	на	команди-
ра,	вземането	на	решения	и	последващото	им	прилагане,	а	не	организацион-
ната	структура	на	силите	и	средствата.	Командирите	на	НАТО	се	нуждаят	
от	оперативни	способности,	за	да	разбират	бойното	пространство	и	да	оси-
гурят	ситуационна	осведоменост.	Командирите	също	изискват	способности	
за	достъпност,	организиране,	управление,	разпространение,	автоматизиране	
и	 анализ	на	информация,	 доклади	и	 заявки,	 за	 да	подкрепят	 оперативните	
функции	на	планиране,	управление,	наблюдение	и	оценка	на	операциите.	Съ-
ществуващите	системи	на	НАТО	като	Tools	for	Operational	Planning	Functional	
Area	Service	(TOPFAS),	Intelligence	Functional	Services	(INTEL-FS)	и	системи-
те	за	командване	и	управление	поддържат	някои	от	тези	нужди.

Съществуващите	 системи	 обаче	 не	 осигуряват	 необходимия	 достъп	
до	 или	 съвместяване	 на	 електромагнитна	 информация,	 за	 да	 улеснят	 нуж-
дите	 на	 командира.	 Например	 информацията	 от	 електронно	 наблюдение	
и	 електронно	 разузнаване	 не	 е	 достатъчно	 достъпна	 чрез	 INTEL-FS,	 за	 да	
осигури	информираност	за	пространството	или	общата	оперативна	картина.	
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Необходимо	е	повишаване	на	способностите	на	командирите	да	управляват	
и	разпространяват	информация	и	своевременно	докладване,	за	да	осигурят	
споделяне	на	„опозната“	информационна	осведоменост	за	електромагнитната	
среда.	Системите	за	командване	и		управление	на	НАТО	нямат	възможност	
бързо	да	създават,	поддържат	и	разпространяват	текущия	електронен	боен	
ред,	който	е	от	решаващо	значение	за	подготовката	на	средствата	за	самоза-
щита	и	нападение	на	съюзническите	сили.

l Лидерство.	На	 база	 анализ	 на	 поуки	 от	 практиката	 от	 изминали	
учения	 показва,	 че	 командирите	 на	НАТО	 рядко	 се	 сблъскват	 с	 оператив-
ни	проблеми,	при	които	електромагнитната	среда	играе	критична	роля.	Това	
внася	отрицателен	ефект	в	обучението	за	ЕМСр	и	EВ,	в	резултат	на	което	се	
допуска	погрешно	възприятие	от	командването,	че	електромагнитният	спек-
тър	винаги	ще	бъде	на	разположение	и	не	представлява	 съществен	фактор	
за	бойното	пространство.	Лидерството	изисква	осъзнаване	на	факта,	че	спо-
собността	 на	 командирите	 да	 осигурят	 необходимото	 превъзходство	 в	 ЕМ	
спектър	при	провеждане	на	операции	на	НАТО,	е	от	изключителна	важност.

l Личен	състав.	Командирите	са	отговорни	за	определяне	на	необхо-
димостта	и	последващия	подбор	на	личен	състав	както	в	мирно	време,	така	
и	в	условия	на	криза	и	военен	конфликт,	за	да	осигурят	ресурси	за	желаната	
организационна	 структура,	 съизмерима	 с	мащаба	 и	 сложността	 на	 очаква-
ната	оперативна	EM	среда	и	очакваните	способности	на	съюзните	и	проти-
востоящите	сили.	Очаква	се	личният	състав,	извън	експертите	по	EВ,	да	има	
принос	и	да	изисква	осведоменост	относно	планирането	и	изпълнението	на	
дейности	по	EВ.	Например,	координирането,	използването	и	управлението	на	
ЕМ	спектър,	всички	видове	комуникации,	дейностите	в	космическото	прос-
транство	и	електронното	разузнаване	ще	бъдат	неразделна	част	от	процеса	на	
планиране,	управление,	наблюдение	и	оценка	на	дейностите	по	EВ.

Ще	трябва	да	се	подобрят	способностите	на	личния	състав	от	НАТО	за	гъв-
кавост	и	адаптивност	спрямо	изискванията	на	изпълняваните	операции	и	мисии,	
възложени	на	командирите.	Въпреки	това,	необходимостта	от	квалифициран	и	
обучен	за	изпълнение	на	дейности	по	EВ	личен	състав,	нараства	и,	следователно,	
са	необходими	подобрения	на	поддържащите	процеси	и	процедури	за	подготов-
ка	и	обучение,	за	да	се	намали	недостигът	на	квалифициран	персонал.

l Инфраструктура.	Съществуващата	инфраструктура	и	използваните	
информационни	технологии	в	НАТО	са	в	процес	на	модернизация.	В	процес	
на	 реализация	 са	 проекти	 на	НАТО	 за	 развитие	 на	 информационните	 тех-
нологии	 и	 инфраструктурата,	 с	 което	ще	 бъдат	 осигурени	 способности	 за	
придобиване	 и	 устойчивост	 на	 информационните	 технологии	 и	 софтуерни	
приложни	решения.

l Оперативна	съвместимост.	Оперативната	съвместимост	–	както	
техническа,	така	и	процедурна,	е	основна	за	способността	на	командира	да	
споделя	информация	и	да	организира	и	изпълнява	ефективно	операциите.	
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За	да	се	даде	възможност	за	ефективни	дейности	по	EВ,	обменът	на	инфор-
мация	трябва	да	бъде	подобрен,	стандартизиран	и	процедурите	да	бъдат	
съгласувани.	Понастоящем	щабните	елементи	за	EВ	използват	стандарти-
зирани	съобщения	за	излъчване,	управление	на	ЕМ	спектър	и	наблюдение.	
Въпреки	това	командирите	не	са	в	състояние	да	обработват	и	обменят	не-
обходимата	информация	относно	ЕВ	и	ЕМ	спектър	с	оперативно	значими	
скорости,	 за	да	изпълнят	необходимите	дейности.	Специалистите	по	ЕВ	
в	НАТО	разработват	общ	стандартизиран	електронен	формат	за	обмен	на	
информация	за	бойния	ред,	за	да	се	справят	с	този	недостатък.	Освен	това,	
всички	съществуващи	стандарти	се	преразглеждат	и	усъвършенстват,	 за	
да	се	подобрят	техническите	елементи	на	оперативната	съвместимост.

Въз	основа	на	наблюдаваното	влошаване	на	международната	среда	за	
сигурност,	страните	членки	на	НАТО	осъзнават	нивото	на	важност	и	необ-
ходимостта	от	развитие	на	способности	за	EВ.	В	бъдещите	конфликти,	вла-
деенето	на	електромагнитния	спектър	ще	бъде	една	от	основните	задачи	на	
командирите,	което	ще	гарантира	до	голяма	степен	изпълнението	на	поставе-
ните	задачи	и	постигане	на	желаните	резултати.
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„РОЯЦИ“ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ  
И СЪВРЕМЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ

майор асистент д-р Андон Андонов
Военна	академия	„Г.	С.	Раковски“

Резюме: Безпилотните	 летателни	 системи	 (БЛС)	 значително	
променят	облика	на	съвременните	операции.	Развитието	на	технологи-
ите	вероятно	ще	доведе	до	увеличаване	на	мащабите	на	тази	промяна.	
Перспективна	 технология,	 притежаваща	 подобен	 потенциал	 са	 „роя-
ците“	безпилотни	летателни	апарати	(БЛА).	Тя	осигурява	способност	
за	 разпределяне	 на	 задачи	 и	 координиране	 на	 тяхното	 едновременно	
изпълнение	от	множество	БЛА	при	ограничена	или	никаква	намеса	на	
оператор.	Докладът	изследва	предимствата,	недостатъците,	опитът	на	
водещите	държави	и	основните	направления	за	развитие	на	мрежи	от	
БЛА	от	типа	„рояк“.

Ключови думи: безпилотни	летателни	апарати;	безпилотни	ле-
тателни	системи;	рояк

Въведение
Безпилотната	авиация	има	все	по-широко	приложение	във	въоръжените	

сили	на	водещите	държави.	Визията	за	увеличаване	на	числеността	и	маща-
бите	на	използване	на	безпилотни	летателни	апарати	(БЛА)	в	съвременните	
операции	произтича	от	редица	фактори,	като	например:	замяна	на	пилоти-
руемата	авиация	при	решаване	на	широк	комплекс	от	бойни	и	осигуряващи	
задачи;	предотвратяване	на	загуба	на	летателен	състав;	ниска	себестойност	
на	производство	и	експлоатация	на	образците	БЛА	в	сравнение	с	пилотиру-
емите	летателни	апарати,	гъвкавост	и	др.

Едно	от	най-важните	направления	за	развитие	на	БЛА	от	клас	„мини“	и	
„малки“	е	създаването	на	системи	за	разкриване	и	въздействие	върху	обекти	
на	противника,	включително	от	системата	за	ПВО,	базиращи	се	на	масира-
но	използване	на	роботизирани	платформи	с	висока	степен	на	автономност.	
Според	експертите	тази	концепция	би	позволила	не	само	да	се	повиши	ефек-
тивността	на	авиационните	средства	за	поразяване,	но	и	значително	да	се	по-
нижат	бойните	загуби	на	авиацията	(Sadraey	2017,	p.	5).

Мрежите	от	типа	„рояк“	са	възможна	реализация	на	тази	концепция.	
Те	представляват	съвместяване	на	множество	БЛА	в	група,	за	координира-
но	и	синхронизирано	изпълнение	на	обща	оперативна	или	на	няколко	такти-
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чески	задачи	с	цел	повишаване	на	качествените	показатели	на	изпълнението	
(Ablets,	Strebkov,	Zavgorodnyaya	2022,	p.	137).

Всъщност	 използваният	 в	 специализираната	 литература	 англое-
зичен	 термин	 SWARM	 е	 акроним,	 означаващ	 Smart	 Warfighting	 Array	 of	
Reconfigurable	Modules,	което	на	български	език	би	трябвало	да	означава	„ин-
телигентен	боен	ред	от	адаптивни	модули“	(Saxena	2020,	p.	7).

1. Първите атаки на „рояка“
Датата	5	януари	2018	г.	е	историческа	за	използването	на	БЛС	във	въ-

оръжените	конфликти,	 тъй	като	отбелязва	първата	регистрирана	организи-
рана	атака	с	„рояк“.	На	този	ден	в	средствата	за	масова	информация	бързо	се	
разпространява	новината,	че	група	от	13	БЛА	са	атакували	руската	авиацион-
на	 база	Хмеймим	 и	 пристанищните	 съоръжения	 в	 Тартус,	 Западна	Сирия.	
От	тринадесетте	апарата,	формиращи	ударната	група,	десет	атакуват	първата	
цел,	а	останалите	три	–	втората.

В	официалният	отговор	на	Русия	за	събитието	се	твърди,	че	благодаре-
ние	на	ефективно	изградената	система	за	ПВО,	огнево	са	поразени	седем	от	
безпилотните	 апарати,	 а	по	останалите	шест	безпроблемно	е	 въздействано	
със	средства	за	електронно	противодействие.	От	последните,	три	се	разбиват	
при	кацане,	а	три	остават	без	сериозни	повреди.	Последвалото	разследване	
разкрива,	 че	 БЛА	имат	 доста	 опростена	 конструкция	 от	 типа	 „направи	 си	
сам“	–	едновитлови,	без	колесник	и	произведени	предимно	от	дървен	матери-
ал	и	пластмаса.

Не	е	от	голямо	значение	дали	официалното	съобщение	в	медиите	отго-
варя	на	истината.	По-важното	в	случая	е,	че	безпилотната	еволюция	току-що	
е	преодоляла	още	едно	стъпало,	разкривайки	нова	способност	за	постигане	на	
целите	на	съвременните	въздушни	операции.	И	не	на	последно	място,	въпре-
ки,	че	Русия	обвинява	за	нападението	антиправителствените	сили	в	Сирия,	
източникът	на	заплахата	на	практика	остава	неизвестен	(Waters	2018).

Събитието	от	2018	г.	не	остава	единствено	по	рода	си.	На	14	септем-
ври	 2019	 г.	 две	 петролни	 съоръжения	 в	Саудитска	 арабия,	 управлявани	 от	
държавната	 компания	 Aramco	 са	 атакувани	 от	 „рояк“	 БЛА,	 прекъсвайки	
преработката	на	около	5,7	млн.	барела	суров	петрол.	Създаденият	ефект	от	
въздействието	е	толкова	голям,	че	води	до	намаляване	на	добива	на	петрол	в	
страната	почти	наполовина.

Оценката	след	инцидента	е	сходна:	„рояците“,	дори	ако	са	в	ръцете	на	
недържавен	субект,	биха	могли	да	причинят	непропорционални	щети.	Този	
факт	е	потвърден,	след	като	отговорност	за	нападението	поема	базираното	в	
Йемен	движение	Хуси,	водещо	„прокси“	въоръжена	борба	срещу	саудитското	
правителство,	откъдето	заявяват,	че	е	използван	„рояк“	от	десет	въоръжени	
БЛА	срещу	петролното	съоръжение.	Според	доклад	на	Съвета	за	сигурност	
на	ООН,	хусите	използват	апарати-камикадзе	от	типа	Samad-2	(на	името	на	
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техния	лидер	Салех	ал	Самад,	екзекутиран	в	Саудитска	арабия	година	по-ра-
но)	(Saxena	2020,	pp.	8-10).

Посочените	събития	и	свързаната	с	тях	качествено	нова	заплаха	са	при-
чина	технологията	на	създаване	и	използване	на	„рояци“	БЛА	с	военна	цел	да	
бъде	наречена	с	прозвището	„въоръжаване	на	изкуствения	интелект“	(англ.	
weaponsing	of	AI).

2. Тактика на „рояка“
Пример	за	мрежа	от	типа	„рояк“	е	разработваната	от	Министерството	на	

отбраната	на	САЩ	система	Perdix,	предназначена	за	електронно	и	огнево	въз-
действие	върху	средствата	за	ПВО	на	противника.	Тя	включва	БЛА	клас	„мини“	
за	еднократна	употреба,	изпълняващи	полет	на	пределно	малки	височини,	които	
могат	да	бъдат	използвани	и	като	средство	за	въздушно	разузнаване.

Системата	 може	 да	 включва	 такова	 количество	 безпилотни	 апарати,	
колкото	са	необходими	за	изпълнение	на	определена	бойна	задача	при	кон-
кретните	условия	на	обстановката,	въвеждани	в	бой	от	земно	или	въздушно	
базирани	платформи.

Замисълът	за	нейното	бойно	използване	се	заключава	в	излизането	над	
целта	на	целия	състав	на	„рояка“,	на	възможно	най-малки	интервали	и	дис-
танции.	Голямото	количество	БЛА	осигурява	значително	предимство	спрямо	
противника,	който	е	принуден	да	изразходва	значително	повече	сили	и	сред-
ства,	за	да	им	противодейства.

За	реализиране	на	този	замисъл	обаче	БЛА	трябва	да	са	в	състояние	да	вза-
имодействат	помежду	си,	образувайки	информационна	мрежа	–	свойство,	което	
да	осигури	вземането	на	колективни	решения	с	цел	адаптиране	към	изпълнението	
на	поставената	задача	въз	основа	на	наличната	априорна	и	получаваната	в	реално	
време	информация,	включително	и	в	случай	на	загуба	на	част	от	елементите	ѝ.

В	този	смисъл	разработването	и	внедряването	в	практиката	на	мрежи	
от	типа	„рояк“	е	съпътствано	с	развитието	на	софтуерните	системи	с	изкуст-
вен	интелект,	 които	по	мнение	на	 експертите	ще	осигурят	обединяване	на	
„рояка“	с	други	пилотируеми	и	безпилотни	системи.

Мястото	 на	 унищожените	 БЛА,	 изпълняващи	 една	 или	 друга	 функ-
ция	се	заема	от	други.	Това	съхранява	функционалността	на	„рояка“	дори	в	
случай	на	загуба	на	голямо	количество	елементи.	Всеки	безпилотен	апарат	
взаимодейства	с	останалите,	всички	апарати	са	равнопоставени,	а	роякът	са-
мостоятелно	се	мащабира.

Ето	защо	все	по-често	се	дискутира	въпросът,	че	„рояк“	БЛА	е	практи-
чески	невъзможно	да	бъде	унищожен	напълно,	а	процесът	на	„обучението“	
му	за	изпълнение	на	поставена	задача	се	свежда	единствено	до	замяна	на	соф-
туерното	му	осигуряване.

„Роякът“	 Perdix	 е	 само	 едно	 от	 направленията	 за	 развитие	 на	 БЛА	 с	
военно	 предназначение	 в	 САЩ.	 Тяхното	 бъдещо	 използване	 в	 операциите	
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предвижда	широко	внедряване	на	бюджетни	системи,	включително	за	едно-
кратно	(от	типа	Cicada)	или	за	многократно	(програма	Gremlin)	използване,	за	
решаване	на	широк	спектър	от	задачи:	електронна	война,	разузнаване,	про-
тиводействие	на	системите	за	ПВО	и	дори	пробив	на	линията	на	отбрана	на	
противника,	каквито	експерименти	са	извършени	още	през	2015	г.	с	използва-
не	на	квадрокоптери	(Mehta	2017).

Основните	способи	за	бойно	използване	на	БЛА	в	състав	на	мрежа	от	
типа	„рояк“	(Ablets,	Strebkov,	Zavgorodnyaya	2022,	p.	141)	са:

1)	запуск	на	БЛА	извън	зоната	на	откриване	на	средствата	за	ПВО	на	
противника	за	изпълнение	на	разузнавателни	задачи;

2)	запуск	на	БЛА	извън	зоната	на	откриване	на	средства	за	ПВО	на	про-
тивника	и	последващото	им	поразяване	с	висока	плътност	на	налета;

3)	използване	на	БЛА	като	високоточни	средства	за	поразяване;
В	този	случай	апаратите	са	снабдени	с	бойна	част	и	система	за	насочва-

не,	изпълняват	полет	по	зададена	програма	до	откриване	на	целта	или	до	от-
мяна	на	атаката.	След	захват	на	целта	БЛА	пикират	и	реализират	попадение.	
При	срив	на	захвата	БЛА	преминават	в	режим	„патрулиране“	с	последващо	
повторение	на	атаката.

4)	масиран	налет,	при	който	част	от	БЛА	в	„рояка“	се	използват	като	
мобилни	средства	за	електронна	война	и	отдалечени	ретранслатори;

5)	нанасяне	на	 авиационен	удар	по	 сложни	цели,	при	който	 „рояк“	 в	
състав	80%	„кръжащи	боеприпаси“	и	20%	средства	за	електронна	война	из-
пълнява	задача	по	извеждане	от	строя	на	системите	за	управление	на	огъня	и	
средствата	за	комуникация.

За	повишаване	на	бойната	ефективност	на	пилотируеми	или	безпилот-
ни	летателни	апарати,	които	са	елемент	на	мрежа	„рояк“,	е	възможно	в	борд-
ните	средства	за	разузнаване,	комуникация	и	обмен	на	данни	да	се	внедрят	
алгоритми	за	взаимодействие	с	останалите	елементи	на	„рояка“.	Основна	цел	
на	 това	 е	формирането	на	 т.нар.	 „съвместна	 автономност	на	мрежата“,	 под	
което	 се	 разбира	 синхронизиране	 на	 информацията	 вътре	 в	 групата	 БЛА,	
изработване	на	различни	варианти	 за	 съвместни	действия	и	 тяхното	кори-
гиране	при	изменение	на	обстановката	и/или	състоянието	на	елементите	на	
мрежата.	Преимущество	в	този	случай	е	повишаването	на	устойчивостта	на	
отделните	БЛА	за	сметка	на	възможността	за	обмен	на	данни	с	други	елемен-
ти	на	групата	при	нарушаване	на	функционирането	на	коя	да	е	тяхна	система	
(напр.	за	навигация,	целеуказване	и	т.н.).

Извършените	изпитания	на	„рояци“	БЛА,	решаващи	задачи	за	елек-
тронна	война	(ЕВ)	показва,	че	наличието	на	голямо	количество	цели	може	
да	претовари	средствата	за	откриване	на	системата	за	ПВО	на	противника.	
Важно	значение	има	и	възможността,	множество	БЛА	в	„рояк“	едновремен-
но	да	излъчват	сигнали	от	различни	направления,	което	да	позволи	създава-
нето	на	смущения	в	цифровите	канали	за	обмен	на	данни	между	пунктовете	
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за	управление	и	пилотируемите	и/или	безпилотните	летателни	апарати	на	
противника.

Още	по-ефективна	може	да	бъде	работата	на	„рояк“	под	управлението	
на	пилотируем	летателен	 апарат	 за	ЕВ,	 чиято	 станция	 за	 радиоелектронно	
разузнаване	анализира	спектрите	на	излъчване	на	радиолокационните	и	ко-
муникационните	средства	на	противника,	а	системата	му	за	управление	на	
въоръжението	проследява	местоположението	на	собствените	БЛА.

По	този	начин,	на	основата	на	добитите	данни,	компютърът	на	станци-
ята	разработва	алгоритми	за	формиране	на	най-ефективните	смущения	при	
отчитане	на	условията	на	обстановката	и	разполагаемите	ресурси,	и	предава	
команди	към	„рояка“,	излъчвателите	на	които	излъчват	сигнали	в	съответ-
ствие	с	получените	указания.

Друг	 вариант	 за	 използване	 на	 „рояк“	 предполага	 съвместното	 при-
емане	 на	 емисии	 от	 радиолокационните	 и	 комуникационните	 средства	 на	
противника,	едновременно	от	всички	елементи	на	„рояка“,	и	транслация	на	
приетите	сигнали	към	пилотируемия	летателен	апарат	за	ЕВ.	В	резултат,	ця-
лата	група	работи	в	режим	„синтезирана	апертура“	по	подобие	на	голяма	по	
размер	„виртуална	антена“,	което	значително	повишава	чувствителността	и	
точността	на	определяне	на	координатите	на	излъчвателите.

Подобни	експерименти	са	проведени	през	2019	 г.	 от	Военноморските	
сили	на	САЩ	по	време	на	учението	Tactical	Grid	2019,	в	което	е	извършено	
съвместно	поставяне	на	активни	смущения	от	самолет	за	ЕВ	EA-18G	Growler	
и	рояк	БЛА	Dash-X,	разработени	от	Northrop	Grumman	и	VX	Aerospace.

Предвидено	е	в	експлоатационния	вариант	на	системата	„роякът“	да	
бъде	запускан	от	контейнери,	монтирани	под	тялото	на	EA-18G	Growler,	но	
по	 време	 на	 учението	 е	 използвана	 наземна	 стартова	 система	 поради	 все	
още	липсващата	установка	за	въздушен	старт	и	съответна	методика	за	него.	
Освен	от	EA-18G	Growler,	в	бъдеще	се	очаква	Dash-X	да	бъдат	запускани	и	
от	самолети	Boeing	P-8	Poseidon	и	вертолети	от	състава	на	военноморската	
авиация	на	САЩ.

БЛА	Dash-X	е	летателен	апарат	с	фиксирано	крило,	нормална	аеродинамич-
на	компоновка,	едноцилиндров	двутактов	бутален	двигател,	теглещ	винт	с	шар-
нирни	прибираеми	лопати	и	прибираемо	в	транспортировъчно	положение	крило.

В	хода	на	Tactical	Grid	2019	обаче,	са	разкрити	някои	предизвикател-
ства,	свързани	с	бъдещото	използване	на	Dash-X	и	е	определено,	че	вероят-
ността	 за	 завръщане	 на	 БЛА	 след	 изпълнение	 на	мисията	 е	 ниска,	 поради	
следните	основни	причини	(Ablets,	Strebkov,	Zavgorodnyaya	2022,	p.	144):

l	полетът	е	автономен,	а	оборудването	на	апарата	с	високоточна	систе-
ма	за	автоматично	завръщане	в	мястото	на	старта	би	имала	по-висока	себе-
стойност	отколкото	самият	него;

l	не	е	решен	въпросът	с	намаляване	на	скоростта	на	БЛА	след	отделяне-
то	му	от	самолета-носител	при	скорост	значително	превишаваща	крейсерската;
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l	не	са	решени	напълно	въпросите	със	стабилизацията	на	полета,	мо-
ментът	от	време	за	запуск	на	двигателя	и	др.

Интерес	 за	 съвременните	 операции	 представляват	 и	 баражиращите	
противорадиолокационни	ракети.	Това	са	БЛА	с	въздушно-реактивни	двига-
тели,	висока	скорост	и	продължителност	на	полета.	Те	могат	да	бъдат	запус-
кани	от	ешелон	за	пробив	на	ПВО	като	част	от	авиационна	групировка,	про-
веждаща	настъпателна	противовъздушна	операция	заема	зона	за	баражиране	
на	отдалечение	между	50	и	100	км	пред	основната	ударна	група,	с	цел	свое-
временно	откриване	и	въздействие	върху	работещите	в	режим	на	излъчване	
радиолокационни	средства	на	противника.

Към	предимствата	от	използването	на	„рояци“	БЛА	могат	да	бъдат	по-
сочени	следните:

 l понижени	възможности	за	противодействие	от	страна	на	силите	и	
средствата	за	ПВО	на	противостоящите	сили;

l	чрез	внедряване	на	алгоритми	за	автономно	управление,	в	това	число	
базирани	на	изкуствения	интелект,	се	избягва	използването	на	линии	за	ко-
муникация	между	отделните	БЛА,	което	от	своя	страна	намалява	уязвимост-
та	на	цялата	мрежа	на	„рояка“	от	въздействия	от	страна	на	силите	и	средства-
та	за	ЕВ	на	противника;

l	„стадното“	поведение	повишава	ефективността	на	груповите	дейст-
вия	за	сметка	на	възможностите	за	преконфигуриране	на	системата	и	прераз-
пределяне	на	задачите	вътре	в	нея,	в	това	число	при	загуба	или	попълване	на	
състава	му	с	различен	брой	елементи.

За	„рояците“	БЛА	са	характерни	и	някои	недостатъци,	към	които	след-
ва	да	бъдат	отнесени:

l	силна	зависимост	от	хидрометеорологичните	условия;
l	ограничен	тактически	радиус	на	БЛА	от	клас	„мини“;
l	сложност	на	управлението	на	„рояка“;
l	силна	зависимост	от	качеството	на	използваните	системи	за	позицио-

ниране	както	спрямо	земната	повърхност,	така	и	по	отношение	на	мястото	на	
всеки	отделен	елемент	в	„рояка“.

Темата	 за	 използването	 на	 „рояци“	 представлява	 интерес	 и	 за	 други	
водещи	държави.

Към	момента	Руската	Федерация	е	в	процес	на	разработване	на	перс-
пективна	мрежа	от	типа	„рояк“	–	„Стая-93“.	Концепцията,	предложена	от	
учени	и	инженери	на	руската	Военновъздушна	академия	„Жуковски-Гага-
рин“,	предвижда	едновременното	използване	на	над	сто	самоорганизира-
щи	се	БЛА-камикадзе	„СОМ-93“,	снабдени	с	бойна	част	с	тегло	около	2,5	
кг.,	предназначени	за	поразяване	на	групови	и	единични	земни	и	морски	
цели.

Системата	е	демонстрирана	за	първи	път	на	статичен	показ	по	време	на	
изложението	„INTERPOLITEX“	в	края	на	2019	г.
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Интересното	при	нея	е,	че	„роякът“	се	управлява	от	т.нар.	„БЛА-лидер“,	
поддържащ	непрекъснат	визуален	контакт	с	„подчинените“	си	елементи	чрез	
инфрачервени	сензори.	В	случай,	че	 водачът	на	 групата	престане	да	функ-
ционира,	мястото	му	автоматично	се	 заема	от	друг	БЛА,	който	започва	да	
управлява	„рояка“.	Системата	има	пирамидална	структура,	т.е.	един	„лидер“	
е	 водещ	на	 2	 –	 3	 водени,	 които	на	 свой	 сред	 са	 водачи	на	 свои	подчинени	
фрагменти	от	рояка.	Вероятно	към	момента	технологията	за	управление	на	
полета	все	още	не	е	напълно	завършена,	което	е	и	основна	причина	за	липса	
на	летателни	изпитания	на	„Стая-93“.

През	2016	г.	Китайската	народноосвободителна	армия	изпълнява	експе-
риментална	задача	с	мрежа	от	67	БЛА,	формиращи	самостоятелен	разузнава-
телен	„рояк“,	а	две	години	по-късно,	по	време	на	международното	авиацион-
но	изложение	China	Airshow	2018,	са	демонстрирани	и	неговите	способности	
за	въздействие	върху	земни	и	морски	цели	по	няколко	различни	тактически	
сценария	за	бойно	използване.

За	 разработката	 отговарят	 специалистите	 от	 корпорация	Norico.	При	
нея	„роякът“	се	формира	на	базата	на	квадрокоптерни	платформи	MR-40	и	
хексакоптерни	платформи	MR-150.	Всяка	от	тях	е	оборудвана	със	сферичен,	
малоразмерен,	жиростабилизиран	оптико-електронен	сензор	за	разузнаване	
и	наблюдение,	и	радиолокационна	станция	за	търсене	и	прицелване.	Систе-
мата	позволява	използване	на	широк	набор	от	авиационни	средства	за	пора-
зяване	–	управляеми	ракети,	авиационни	бомби,	артилерийско	въоръжение	и	
парашутиращи	суббоеприпаси.	Концепцията	осигурява	лесно	адаптиране	на	
„рояка“	за	решаване	на	различни	бойни	задачи,	включително	и	за	нанасяне	на	
групови	авиационни	удари.

На	този	въпрос	сериозно	внимание	обръщат	и	редица	европейски	дър-
жави,	 като	Франция,	 Германия	и	Испания,	 които	 планират	 създаването	 на	
единна	европейска	безпилотна	система	от	ново	поколение	за	автономно	тър-
сене,	откриване	на	въздушни	цели	и	водене	на	въздушен	бой	на	различно	тех-
нологично	ниво.	Предвижда	се	проектирането	и	разработването	на	първите	
опитни	образци	на	 системата	 да	 завърши	в	 рамките	на	 следващите	 две	 до	
четири	години	и,	за	разлика	от	предишни	подобни	проекти,	ще	се	характери-
зира	с	високо	ниво	на	взаимодействие	между	отделните	елементи.

Трябва	да	се	отбележи	и	фактът,	че	в	началото	на	2021	г.,	при	провеж-
дане	на	учение	на	Корпуса	на	Стражите	на	ислямската	революция	(КСИР),	
също	е	използван	„рояк“	с	основна	задача	да	създаде	сложна	електромагнит-
на	обстановка	на	етапа	на	нанасяне	на	авиационни	удари	върху	условна	ко-
рабна	групировка	на	вероятния	противник	(Yuferev	2019).

Заключение
Изследването	показва,	 че	основно	предназначение	на	 „рояците“	БЛА	

в	 съвременните	 операции	 е	 реализирането	 на	 електронно	 и	 огневото	 въз-
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действие	върху	системите	за	ПВО,	и	нанасянето	на	авиационни	удари	върху	
стартовите	позиции	на	настъпателните	 системи	оръжие	на	 вероятния	про-
тивник.

Правейки	препратка	към	континуума	на	въздействията	като	концепту-
ална	рамка	на	процеса	на	съвместния	таргетинг	(Joint	Targeting),	тези	групи	
цели	притежават	характеристиките	на	динамични	(Dynamic	Targets),	а	доста	
често	и	на	критични	спрямо	времето	(Time	Sensitive	Targets).	Следователно	
„рояците“	могат	да	бъдат	считани	за	перспективен	и	гъвкав	инструмент	за	ге-
нериране	на	ефекти	в	оперативната	среда	и	постигане	целите	на	операцията,	
при	това	в	условията	на	повишен	риск,	динамичност	и	неопределеност.

Задачите,	 които	 решават	 „рояците“	 за	 постигане	 на	 тези	 цели	 са	 не-
посредствено	свързани	с	изпълнението	на	процедурата	за	динамичен	тарге-
тинг	F2T2E2A	–	Откриване	(Find),	Обозначаване	(Fix),	Съпровождане	(Track),	
Назначаване	 на	 въздействие	 (Target),	 Въздействие	 (Engage),	 Възползване	
(Exploit)	и	Оценка	(Assess),	а	именно:

–	откриване	на	елементи	от	системата	за	ПВО	на	противника;
–		положителна	идентификация	на	тези	елементи;
–	тяхното	съпровождане,	определяне	на	точно	местоположение	и	пара-

метри	на	движение;
–	създаване	на	сложна	електромагнитна	обстановка;
–	кинетично	или	некинетично	въздействие	върху	разкритите	елементи;
–	предаване	на	информация	на	борда	на	пилотируем	летателен	апарат	

или	наземен	пункт	за	управление	в	реално	време	за	оценка	на	резултатите	от	
въздействието.

И	всичко	това	посредством	автономно	вземане	на	решение,	преразпре-
деляне	на	задачите	между	отделните	БЛА	в	„рояка“	и	свободна	мащабируе-
мост	на	системата.

Демонстрираните	до	момента	успехи	на	водещите	държави	в	тази	на-
сока	позволяват	с	голяма	степен	на	вероятност	да	се	предположи,	че	до	на-
чалото	на	практическото	използване	на	 „рояци“,	 включително	от	 борда	на	
въздушнобазирани	стартови	платформи,	не	остава	много	време.
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UNMANNED AERIAL VEHICLES SWARMS  
AND THE CONTEMPORARY OPERATIONS

Abstract: Unmanned	 Aerial	 Systems	 (UAS)	 have	 significantly	
changing	recent	operations.	Technology	development	is	likely	to	increase	the	
scale	of	this	change.	Potential	technology	is	the	“swarms”	of	unmanned	aerial	
vehicles	(UAVs).	It	provides	the	ability	to	distribute	tasks	and	coordinate	their	
simultaneous	execution	by	multiple	UAVs	with	limited	or	no	intervention	by	
human	operator.	This	paper	 studies	advantages,	disadvantages,	experience	
gained	by	countries	and	perspectives	for	UAV	swarm	networks	development.	

Keywords:	 unmanned	 aerial	 vehicles;	 unmanned	 aerial	 systems;	
swarm
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50 ГОДИНИ ИНТЕГРИРАНА ЕДИННА АВИОДИСПЕЧЕРСКА 
СЛУЖБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

полковник д-р Христо Станев, хоноруван преподавател
Военна	академия	„Г.	С.	Раковски“

Резюме: През	2023	г.	се	навършват	50	години	от	създаването	на	
Интегрираната	 единна	 авиодиспечерска	 служба	 (ИЕАДС)	в	Републи-
ка	България.	Започнала	дейността	си	в	периода	на	Студената	война	и	
блоковото	 противопоставяне	 между	 НАТО	 и	 Варшавския	 договор,	
службата	минава	през	периоди	на	различни	трансформации.	Сега	пра-
воприемник	на	ИЕАДС	е	Военното	ръководство	на	въздушното	движе-
ние	(ВРВД).	Целта	на	доклада	е	изследване	на	етапите	в	развитието	на	
ИЕАДС	и	на	актуалните	проблеми,	пред	които	ВРВД	е	изправена.

Ключови думи: Интегрирана	 единна	 авиодиспечерска	 служба;	
военно	ръководство	на	въздушното	движение,	ВРВД;	структура;	раз-
витие

На	01.01.1973	г.	започва	дейността	на	Интегрираната	единна	авио-
диспечерска	служба	(ИЕАДС)	към	ПВО	и	ВВС	на	Република	България.	
Същата	 е	 създадена	 с	 Разпореждане	 №	 363/16.10.1972	 г.	 на	 Бюрото	 на	
Министерския	 съвет	 на	 Република	 България,	 със	 задача	 да	 извършва	
общо	ръководство	и	контрол	на	полетите	над	територията	на	Република	
България	 за	 всички	министерства	 и	 ведомства.	Необходимостта	 от	 из-
пълнението	на	тези	задачи	произтича	от	приемането	на	сега	действащия	
Закон	 за	 гражданското	въздухоплаване1,	 в	 сила	от	01.12.1972	г.	В	чл.	2,	
ал.	 2	 на	 закона	 се	 уточнява,	 че	 „Контролът	 над	 въздухоплаването	 във	
въздушното	пространство	на	Народна	република	България,	за	спазване	
на	установения	режим	и	на	основните	правила	за	провеждане	на	полети	
над	територията	на	страната,	се	извършва	от	Министерството	на	народ-
ната	 отбрана	 съгласно	 правилник,	 утвърден	 от	Министерския	 съвет.“2 
Важна	особеност	тогава	е,	че	гражданското	въздухоплаване	се	извършва	
по	определени	в	правилник	на	Министерски	съвет	въздушни	трасета	и	
маршрути	(виж	чл.	4).	За	изпълнение	на	този	Правилник	за	организация-
та,	провеждането	и	управлението	на	полетите	на	въздухоплавателните	
средства	 над	 територията	 на	 Република	 България	 е	 издадена	Инструк-
ция	 за	единното	ръководство	и	провеждане	на	полети	над	територията	
на	Република	България.
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Малко	преди	навършването	на	половин	вековен	юбилей,	правоприем-
никът	на	ИЕАДС	–	Военно	 ръководство	на	 въздушното	 движение	 (ВРВД),	
работи	в	коренно	различни	условия.	Страната	ни	е	член	на	Северноатланти-
ческия	договор	(НАТО)	и	Европейския	съюз	(ЕС).	Гражданското	въздухопла-
ване	бележи	устойчив	растеж	благодарение	на	мирното	съжителство	в	реги-
она,	като	част	от	вътрешното	право	на	страната	ни	са	и	регламентите	на	ЕС,	
които	са	с	предимство	пред	вътрешните	норми.	Регламентите	са	с	основна	
насоченост	 към	 гражданското	 въздухоплаване,	 без	 да	 засягат	 въпросите	 за	
упражняване	на	въздушния	суверенитет	от	страните,	но	същите	следва	да	се	
знаят	и	прилагат	в	случаите,	когато	ще	се	извършват	полети	с	военни	възду-
хоплавателни	средства	(ВоВС)	по	правилата	за	гражданската	авиация.

Целта	на	настоящия	доклад	е	да	се	изследват	етапите	от	развитието	на	
ИЕАДС	от	нейното	създаване	до	днешни	дни,	да	се	съпостави	нормативната	
база	през	различните	периоди,	както	и	да	се	очертаят	актуалните	проблеми,	
пред	които	ВРВД	е	изправена.

От	създаването	си	до	момента	ИЕАДС	преминава	условно	през	три	ета-
па	на	своето	развитие:

–	Първи	етап	–	когато	функционира	като	ИЕАДС	в	периода	от	1973	г.	
до	31.08.1998	г.;

–	 Втори	 етап	 –	 когато	 функционира	 като	 самостоятелно	 поделение	
26440-София	в	периода	от	01.09.1998	г.	до	31.05.2008	г.;

–	Трети	етап	–	когато	функционира	като	сектор	„Военно	ръководство	
на	въздушното	движение“	в	състава	на	Командването	на	ВВС	от	01.06.2008	г.	
до	момента	(октомври	2022	г.),	заедно	със	създадените	структури	към	различ-
ните	поделения	или	военни	формирования	от	състава	на	ВВС.

В	рамките	на	трите	периода	ИЕАДС	и	ВРВД	осигуряват	дейността	на	
бойната	 авиация	 и	 различните	 видове	 полигони	 (зенитни,	 артилерийски	 и	
стрелкови),	свързани	с	изграждането	и	поддържането	на	отбранителни	спо-
собности	за	гарантиране	сигурността	на	страната	и	развитие	на	отбранител-
ната	промишленост.

През	първия	етап	от	своето	развитие	ИЕАДС	решава	задачите	си	чрез	
своите	поделения	на	територията	на	страната	в	състав:

–	Команден	пункт	за	управление	на	полетите	(КПУП)	в	Бояна;
–	 3	 самостоятелни	 Съвместени	 пунктове	 за	 управление	 на	 полетите	

(СПУП)	–	Пловдив,	Плевен	и	Варна;
–	14	авиодиспечерски	пункта	(АДП)	на	военните	летища	Балчик,	Без-

мер,	 Габровница,	 Граф	Игнатиево,	 Добрич,	 Доброславци,	 Долна	Митропо-
лия,	 Каменец,	 Крумово,	 Равнец,	 Стара	 Загора,	 Узунджово,	 Чешнегирово	 и	
Щръклево,	със	задача	за	планиране,	координация	и	полетна	информация	за	
нуждите	на	обслужвания	от	тях	авиополк.

Схемата	на	организационната	структура	на	ИЕАДС	в	периода	1973	–	
1998	г.	е	показана	на	фигура	1.
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Фиг. 1. Организационна	структура	на	ИЕАДС	в	периода	1973	–	1998	г.

В	този	период	ИЕАДС	(чрез	своите	органи)	разпределя	използването	
на	 въздушното	пространство,	планира	полетите	на	ВВС,	 координира	лета-
телната	дейност	на	авиационните	ведомства,	подпомага	органите	на	ВВС	в	
непосредственото	ръководство	на	полетите	и	участва	в	изграждане	на	сис-
темата	за	ПВО	на	страната.	Същевременно	развива	и	международна	дейност	
в	рамките	на	съществуващото	до	1990	г.	блоково	разделение	на	Европа,	като	
прави	и	първите	стъпки	към	уеднаквяване	на	принципите	и	методите	на	ра-
бота	със	залегналите	изискванията	на	международните	организации	в	облас-
тта	на	въздухоплаването.

В	периода	1990	–	1998	г.	ИЕАДС	преминава	през	 значителни	организа-
ционно-щатни	промени.	Те	са	продиктувани	от	резултатите	на	проведената	сре-
ща	на	високо	равнище	в	Прага	през	месец	януари	1994	г.,	където	представителите	
на	САЩ	предлагат	стартирането	на	инициатива	за	модернизация	на	регионал-
ното	управление	на	въздушното	пространство	в	Централна	и	Източна	Европа.

През	1997	 г.	 тази	инициатива	 е	 стартирана	в	България	и	Македония.	
В	резултат	на	проведено	паралелно	проучване	в	двете	страни	са	изготвени	
„Препоръки	 за	 модернизация	 на	 управлението	 на	 въздушното	 движение	 в	
България“,	които	са	приети	за	прилагане	с	решение	на	Министерския	съвет	
на	Република	България	№	1059	от	29.12.1997	г.

През	1993	г.	България	се	присъединява	към	Европейската	конференция	
за	гражданска	авиация	(ЕСАС)	и	поема	ангажимента	да	се	включи	в	изпълне-
нието	на	Европейската	програма	за	интеграция	и	хармонизация	на	системите	
за	управление	на	въздушното	движение	(ЕАТСНIP).	Следва	поетапно	създа-
ване	и	синхронизиране	на	системата	за	разпределение	и	планиране	използва-
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нето	на	въздушното	пространство	с	тази	на	ЕС,	като	се	възприема	идеята	за	
прилагане	на	„Концепцията	за	гъвкаво	използване	на	въздушното	простран-
ство“	(КГИВП)	и	преминаване	към	гражданско-военна	система	за	управле-
ние	на	въздушното	пространство	(УВП).

На	27.06.1997	г.	представители	на	Република	България	подписват	про-
токолите	за	присъединяване	към	Евроконтрол,	с	което	нашата	страна	поема	
ангажимент	за	възприемане	на	Концепцията.	Следва	преобразуване	на	ИЕ-
АДС	във	Военно	ръководство	на	въздушното	движение,	с	което	се	създават	
условия	 за	изпълнение	на	новите	изисквания	към	системата	 за	управление	
на	 въздушното	движение.	Със	Заповед	на	Министъра	на	отбраната	№	ОХ-	
00515/1998	 г.	 от	01.09.1998	 г.	 започва	функционирането	на	Военно	ръковод-
ство	на	въздушното	движение,	на	базата	на	съществуващите	структури	на	
Интегрираната	единна	авиодиспечерска	служба.

Нормативното	 начало	 на	модернизацията	 на	 системата	 за	УВД	 е	 по-
ставено	на	01.01.1999	г.	–	датата,	от	която	влиза	в	сила	изменението	на	чл.	2	и	
новият	чл.	2а	в	Закон	за	гражданското	въздухоплаване3.	С	приемане	на	необ-
ходимия	нормативен	пакет	от	документи,	в	рамките	на	период	от	две	години	
(1999	–	2000)	е	създадена	първоначалната	нормативна	уредба	за	прилагане	на	
КГИВП	в	Република	България	4:

–	Наредба	№	19	от	27.01.1999	г.	за	реда	за	въвеждане	и	правилата	за	ра-
бота	на	Единната	система	за	гражданско	и	военно	управление	на	въздушното	
пространство5;

–	Наредба	№	23	от	1	ноември	1999	г.	за	реда	за	използване	на	въздушно-
то	пространство	при	прехода	към	военен	контрол	и	ръководство	на	въздуш-
ното	пространство	при	повишаващи	се	нива	на	извънредни	условия6;

–	Инструкция	№	24	от	1	ноември	1999	г.	за	работа	на	Центъра	за	плани-
ране	и	разпределение	на	въздушното	пространство	на	Република	България7;

–	Инструкция	№	25	от	1	ноември	1999	г.	за	структурата	и	правилата	за	
работа	на	Центъра	за	координиране	използването	на	въздушното	простран-
ство	на	Република	България8;

–	Инструкция	за	реда	за	даване	на	заявки	от	ползвателите	до	Службата	
за	планиране	на	военно	използване	на	въздушното	пространство	№	24-1	от	
2000	г.9;

–	Постановление	№	207	на	Министерски	съвет	от	2000	г.	за	определяне	
на	зоните	във	въздушното	пространство	на	Република	България,	в	които	се	
ограничава	въздухоплаването10.

С	договора11	за	взаимодействие	между	Главна	дирекция	„Ръководство	
на	въздушното	движение“	и	Главния	щаб	на	ВВС	за	гражданско-военна	коор-
динация	при	осигуряване	на	обслужването	на	въздушното	движение	във	въз-
душното	пространство	на	Република	България,	подписан	на	11.07.2000	г.	от	
Командващия	на	ВВС,	се	поставя	началото	на	реалната	работа	на	ЕСГВУВП	
в	Република	България.
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Заедно	с	нормативното	изграждане	се	провеждат	и	различни	организа-
ционно-щатни	промени,	като	–	считано	от	февруари	1999	г.	–	се	прекратява	
съществуването	на	трите	СПУП	(РЦ	за	ОВД)	Плевен,	Варна	и	Пловдив,	с	кое-
то	тежестта	на	работата	се	пренася	върху	ЦКИВП	по	отношение	на	координа-
цията	и	ЛЦ	за	ОВД/ЛС	за	ОВД	при	ръководството	на	полетите	в	районите	на	
военните	авиобази.	На	мястото	на	СПУП/РЦ	за	ОВД-Варна	се	създава	сектор	
Военен	терминал	и	координация	(ВТиК).

Към	 2001	 г.	 завършва	 окончателното	 организационно	 изграждане	 на	
ВРВД,	като	всички	длъжностни	лица,	свързани	с	ръководството	и	управле-
нието	на	полети	във	ВВС,	преминават	към	ВРВД	при	организационна	струк-
тура	показана	на	фигура	2:

Фиг. 2. Организационна	структура	на	ВРВД	след	организационно-щатните	
промени	от	1999	г.

Военното	ръководство	на	въздушното	движение	е	органът,	определен	
да	осъществява	управлението	на	оперативния	въздушен	трафик	в	България	
чрез	следните	основни	дейности:

1.	Планиране	на	военното	използване	на	въздушното	пространство.
2.	Обслужване	на	оперативния	въздушен	трафик.
3.	Гражданско-военна	координация.
4.	Осигуряване	на	аеронавигационно	и	информационно	обслужване.
5.	Осигуряване	на	аварийно-оповестително	обслужване.
Изпълнението	на	дейностите	от	ВРВД	се	осигурява	чрез	изпълнение	на	

следните	задачи:
1.	Разработване	на	собствени	и	съвместни	документи,	регламентиращи	

ръководството	и	управлението	на	полетите	на	ВВС	и	във	въздушното	прос-
транство	на	страната.
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2.	Организиране	и	провеждане	на	подготовката	и	обучението	на	ръко-
водителите	на	полети	Кула,	Подход,	Контрол,	Бойно	управление,	Координа-
тори,	Авиодиспечери	и	други	длъжностните	лица,	свързани	с	управлението	и	
ръководството	на	полетите	на	ВоВС;

3.	Планиране	разпределението	на	ВП	чрез	военния	сектор	на	ЦПРВП.
4.	 Планиране	 ежедневната	 летателна	 дейност	 на	 ВВС	 чрез	 Служба	

„Планиране	военното	използване	на	въздушното	пространство“	(СПВИВП).
5.	Участие	в	непосредствената	координация	на	полетите	чрез	ЦКИВП	–	

сектор	„Военна	координация“.
6.	Осигуряване	безопасността	на	полетите	на	военни	и	граждански	въз-

духоплавателни	средства	(ВС)	чрез	координация,	сепарация	и	радарно	ръко-
водство	от	сектор	„Военен	Контрол“	в	ЕЦ	за	УВД.

7.	Непосредствено	ръководство	на	полетите	с	ВоВС	от	състава	на	ВВС,	
планиране,	 координация	 и	 предоставяне	 на	 полетна	 информация	 в	 летищ-
ните	райони	и	при	изпълнение	на	задачи	по	бойното	използване,	чрез	ЛЦ	за	
ОВД/ЛС	за	ОВД.

Когато	поделение	26440	е	разформировано	през	2008	г.,	всички	струк-
тури,	имали	задачи	за	обслужване	на	конкретна	авиационна	база,	се	включ-
ват	в	състава	на	съответната	база,	а	към	военно	формирование	44510	–	София	
се	придават	центрове	ЦПРВП	и	ЦКИВП,	в	състава	на	Авиационен	операти-
вен	център.

Считано	от	01.07.2012	г.	се	създава	База	за	командване,	управление	и	на-
блюдение,	в	чийто	състав	се	интегрират	в	рамките	на	Център	за	управление	
на	въздушното	движение	основната	част	от	ключовите	структури	за	ОВД	и	
УВП.

Считано	от	01.07.2012	г.	се	създава	База	за	командване,	управление	и	на-
блюдение,	в	чийто	състав	се	интегрират,	в	рамките	на	Център	за	управление	
на	въздушното	движение,	основната	част	от	ключовите	структури	за	ОВД	и	
УВП.

Заедно	с	преструктурирането	на	част	от	структурите,	чрез	които	ВРВД	
осигурява	дейността	на	военната	авиация,	има	и	обновяване	на	нормативна-
та	база.	Към	момента	актуалната	нормативна	база	по	прилагане	на	КГИВП	
включва:

–	Регламент	(ЕО)	№	2150/2005	на	Комисията	от	23	декември	2005	г.12;
–	Закон	за	гражданското	въздухоплаване	–	чл.	2а13;
–	ПМС	№	44/19.03.2010	г.14	за	определяне	на	зоните	във	ВП	на	РБ,	в	кои-

то	се	ограничава	въздухоплаването;
–	Наредба	№	19	от	27.11.2012	г.	за	функциониране	на	Единната	система	

за	гражданско	и	военно	управление	на	въздушното	пространство	15;
–	Наредба	№	23/01.11.1999	г.	за	реда	за	използване	на	въздушното	прос-

транство	 при	 прехода	 към	 военен	 контрол	 и	 ръководство	 на	 въздушното	
пространство	при	повишаващи	се	нива	на	извънредни	условия	16;
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–	Наредба	за	контрол	над	въздухоплаването	във	ВП	на	Република	Бъл-
гария	при	охрана	на	ВП	на	Република	България	17;

–	Инструкция	№	24/27.09.2013	г.	за	работа	на	Центъра	за	планиране	и	
разпределение	на	въздушното	пространство	на	Република	България	18;

–	Инструкция	№	25/01.11.1999	г.	за	структурата	и	правилата	за	работа	
на	Центъра	за	координиране	използването	на	въздушното	пространство	на	
Република	България	19;

–	Инструкция	№	И-1/14.06.2011	г.	за	организацията,	готовността	и	реда	
за	действие	на	дежурните	сили	и	средства	от	Българската	армия	за	контрол	
над	въздухоплаването	при	охрана	на	въздушното	пространство	на	Република	
България	20;

Характерно	за	втората	актуализация	на	нормативната	уредба	е	преми-
наване	към	подхода	за	приемане	на	нормативните	документи	от	министъра	
на	транспорта,	информационните	технологии	и	съобщенията	(сега	минис-
тър	 на	 транспорта	 и	 съобщенията),	 съгласувано	 с	министъра	 на	 отбрана-
та,	 за	 разлика	 от	 предходното	 приемане	 от	 двамата	 министри.	 Този	 под-
ход	обаче	има	и	своите	недостатъци,	доколкото	се	допускат	някои	правни	
недоразумения,	при	които	подзаконови	нормативни	актове	следва	да	не	се	
изпълняват	поради	мълчаливо	отменяне,	доколкото	правното	основание	за	
тяхното	издаване	е	премахнато,	без	уточняване	в	преходни	и	заключителни	
разпоредби	за	продължаване	на	тяхното	действие	до	заменянето	им	с	нови.	
Този	проблем	всъщност	е	констатиран	при	третата	актуализация	на	наредба	
№	19,	като	до	този	момент	издадените	на	основание	първата	наредба	№	19	
инструкции	са	изпълнявани	и	се	изпълняват	поради	липса	на	други	норма-
тивни	актове,	с	които	да	се	уреждат	дейностите	на	предтактическо	и	такти-
ческо	ниво	от	Единната	система	за	гражданско	и	военно	управление	на	въз-
душното	пространство	(ЕСГВУВП).	В	новия	проект	на	наредба	№	19	този	
пропуск	е	отстранен,	като	се	предвижда	издаване	на	една	обща	инструкция	
за	двете	нива	на	ЕСГВУВП.

Функционалните	връзки	на	сега	действащата	система	за	военно	ръко-
водство	на	въздушното	движение	са	представени	на	фигура	3.

Към	настоящия	момент	сектор	ВРВД	в	Командването	на	ВВС	е	работ-
ният	орган	на	командира	на	ВВС	за	провеждане	на	всички	дейности	по	линия	
на	управлението	на	полети	с	ВоВС.	Освен	задачите	по	изготвяне	на	норма-
тивната	уредба	в	областта	на	въздухоплаването	с	ВоВС,	СВРВД	има	и	мето-
дологически	и	контролни	задачи	по	отношение	на	органите	за	ОВД	и	БУ	в	
подчинените	военни	формирования.

На	основата	на	натрупания	опит	е	достигнато	до	изводите,	че	за	осигу-
ряване	на	безопасно	провеждане	на	полети	с	ВоВС	в	среда,	където	граждан-
ската	авиация	оперира	преимуществено,	има	необходимост	от:

1.	Обучение	на	авиационен	персонал	по	единни	учебни	програми,	вклю-
чително	и	по	стандартите	на	ИКАО,	с	включване	в	курсове	у	нас	и	в	чужбина.
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2.	Провеждане	на	съвместно	практическо	обучение	на	военни	ръково-
дители	на	полети	на	тренажор	в	ДП	РВД	за	действия	при	реални	или	трени-
ровъчни	мисии	по	Air	Policing.

Фиг. 3.	Функционални	връзки	на	ВРВД	с	подчинени	военни	формирования	
към	01.01.2022	г.

3.	Обмен	на	информация,	имаща	отношение	към	безопасността	на	по-
летите	с	ВоВС	по	отношение	на	въпросите	за	УВД	(запознаване	с	бюлетини	
на	ДП	РВД,	както	и	с	доклади,	изготвяни	от	Дирекция	„Безопасност	на	поле-
тите“	в	ДП	РВД,	във	връзка	с	проблеми,	предизвикани	от	полети	с	ВоВС	или	
действия	на	военни	контролни	органи).

4.	Еднакво	разбиране	на	природата	на	операциите,	провеждани	с	ВоВС,	
свързано	и	с	промяната	в	обществените	нагласи	към	професията	на	военния	
авиационен	персонал	–	летци,	щурмани,	инженери	и	техници,	ръководители	
на	полети,	диспечери	и	метеоролози.
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5.	 Създаване	 на	 достатъчно	 ясна	 обща	 нормативна	 база,	 включваща	
конкретните	задължения	на	ръководителите	на	полети	от	военните	органи	за	
ОВД	и	БУ	при	взаимодействието	им	с	гражданските	органи	за	ОВД.

6.	Предприемане	на	мерки	за	минимизиране	на	въздействието	от	БЛА	
спрямо	летищна	и	друга	критична	инфраструктура.

7.	Създаване	на	условия	за	приемственост	и	поддържане	на	висока	спе-
циализирана	подготовка	на	 авиационния	персонал,	натоварен	със	 задачите	
по	управление	на	оперативното	въздушно	движение.

В	допълнение	на	гореизброеното,	за	създаване	на	условия	за	продължа-
ващо	развитие	на	военната	система	за	управление	на	въздушното	движение	у	
нас,	следва	да	се	придържаме	към	следните	насоки	за	работа	на	ВРВД:

1.	Прилагане	на	надежден	механизъм	за	представяне	на	военната	пози-
ция	на	страната	по	отношение	адаптирането	към	новите	условия,	които	ще	
създаде	инициативата	„Единно	европейско	небе“	както	на	национално,	така	
и	на	европейско	ниво,	включително	и	чрез	осъществяване	на	непосредствена	
координация	с	Европейската	отбранителна	агенция	(ЕАО),	в	качеството	ѝ	на	
координиращ	орган	на	Европейската	комисия	с	НАТО	и	Евроконтрол.

2.	Непрекъснат	процес	по	усъвършенстване	на	нормативната	база	в	об-
ластта,	касаеща	въздухоплаването	с	държавни	ВС	(ДВС),	така	че	тя	да	бъде	
хармонизирана	в	необходимата	 степен	–	от	 една	 страна	 с	международните	
граждански	изисквания,	а	от	друга	страна	–	с	военните	изисквания,	дефини-
рани	от	НАТО	в	т.нар.	подход NATO Total Approach to Aviation.

3.	В	рамките	на	етапен	процес	създаване	на	единен	национален	регу-
латорен	и	надзорен	орган	за	въздухоплаването	с	граждански	и	с	военни	въз-
духоплавателни	 средства,	 който	 балансирано,	 на	 национално	 равнище	 да	
управлява	процеса	по	внедряване	на	модерните	граждански	проекти,	като	
паралелно	с	 това	бъдат	отчитани	и	потребностите	на	военната	авиация	и	
ДВС.

4.	Осигуряване	 на	 адекватно	 участие	 на	Министерство	 на	 отбраната	
и	ВВС	при	реализиране	на	проектите,	свързани	с	управление	на	въздушно-
то	движение	и	отстояване	на	аргументирана	военна	позиция	по	инициати-
ви,	които	са	на	пръв	поглед	граждански	и	насочени	към	постигане	на	иконо-
мически	параметри,	с	цел	военните	потребности	и	специфика	да	бъдат	ясно	
определени,	при	запазени	и	надградени	способности	на	военната	авиация	за	
действие	в	национално	и	международно	въздушно	пространство.

5.	Адаптиране	на	гражданските	и	военните	подсистеми	на	национална-
та	система	за	УВД	към	предстоящата	модернизация	с	отчитане	на	национал-
ните	и	регионални	особености,	съюзните	ангажименти	и	хибридните	запла-
хи,	пред	които	сме	изправени.

6.	Активно	и	координирано	военно	участие	в	процеса	на	преразглежда-
не	на	фундаменталния	регламент	на	Европейската	комисия	216/2008,	с	който	
се	инициира	създаването	на	European Aviation Safety Agency (EASA),	с	идея	
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за	въвеждане	на	регулация	и	за	националните	военни	системи	в	областта	на	
въздухоплаването.

7.	Дефиниране	на	съвместни	инициативи,	с	които	страната	да	участва	за	
съфинансиране	от	Европейската	комисия,	посредством	агенцията	Innovation 
& Networks Executive Agency (INEA),	оторизирана	да	извършва	управление	на	
технически	и	финансови	аспекти	по	внедряване	на	SESAR	със	съдействието	
на	ЕАО.

8.	 Отделяне	 на	 особено	 внимание	 върху	 въпросите	 на	 авиационната	
безопасност,	посредством	отчитане	на	военните	изисквания	и	особености	в	
процеса	на	еволюцията	на	системите	за	УВД.

Изброените	дейности	(минали	и	бъдещи)	не	биха	могли	да	се	осъщест-
вяват,	ако	за	тяхното	реализиране	не	са	ангажирани	военните	ръководства	на	
всички	нива	от	системата	на	Министерство	на	отбраната	и	Българската	ар-
мия	чрез	становища	и	докладни	записки	от	началниците,	работили	в	ИЕАДС	
и	ВРВД	в	рамките	на	разглеждания	половинвековен	период	(1973	–	2023).	В	
приложение	1	е	представен	списък	на	всички	началници	на	ИЕАДС	и	ВРВД,	
представени	в	хронологичен	ред.

В	 заключение	 следва	 да	 се	 отчете,	 че	 дейностите,	 изпълнявани	 от	
структурите	на	ИЕАДС	и	ВРВД	са	извършвани	при	различни	геополити-
чески	и	глобални	процеси,	характеризиращи	се	със	съответните	ограниче-
ния	 и	 последващи	подобрения	 на	 условията	 за	 развитие	 на	 гражданската	
авиация.	Предизвикателство	за	военната	система	в	областта	на	въздухоп-
лаването	 е	 следването	 на	 най-съвременните	 тенденции	 в	 технологичното	
развитие	 на	 гражданското	 въздухоплаване,	 което	 много	 често	 се	 свързва	
и	с	инвестиции	в	ново	оборудване.	Натрупаната	експертиза	в	структурите	
първоначално	на	ИЕАДС,	а	впоследствие	и	на	ВРВД,	е	уникална	по	своята	
същност,	изискваща	приемственост	в	прилагането	на	специализирани	зна-
ния	и	умения,	чието	поддържане	на	високо	ниво	не	е	по	възможностите	на	
създадената	национална	 военна	образователна	 система.	Поддържането	на	
най-високо	ниво	на	авиационна	безопасност	във	военната	авиация	изисква	и	
допълнителна	подготовка,	която	не	е	възможна	само	чрез	самоподготовка-
та,	особено	при	специализираната	езикова	подготовка.	Затова	следва	да	се	
използват	възможностите	 за	придобиване	на	допълнителни	професионал-
ни	квалификации	под	формата	на	курсове	в	страната	и	чужбина.	От	друга	
страна	е	наложително	да	се	вземе	политическо	решение	за	създаване	на	во-
енни	авиационни	власти	на	пряко	подчинение	на	министъра	на	отбраната	
(каквато	 е	 и	 практиката	 в	 повечето	 страни,	 членки	 на	НАТО),	 създадени	
чрез	закон.	Най-подходящ	е	вариантът	с	изменение	и	допълнение	на	дейст-
ващия	в	момента	Закон	за	гражданското	въздухоплаване,	за	да	се	отговори	
и	на	изискването	на	Закона	за	нормативните	актове,	че	„обществени	отно-
шения	от	една	и	съща	област	се	уреждат	с	един,	а	не	с	няколко	нормативни	
актове	от	същата	степен	 (справка	чл.	10,	 ал.	1	от	Закона	за	нормативните	
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актове21).	Чрез	 създаването	на	 законовите	 предпоставки	ще	 се	 създадат	 и	
условия	за	изграждане	на	равностойни	отношения	между	участниците	във	
въздухоплаването,	с	отчитане	и	ролята	на	държавата	при	опазване	на	въ-
трешния	ред	и	сигурност.

Приложение 1

Началници на ИЕАДС и ВРВД в периода 1973 – 2022 г.

№ по 
ред Имена Длъжност и период на заемане

1 полк.	Янко	Янков началник	на	ИЕАДС	от	1973	–	1989	г.
2 полк.	Георги	Кутинчев началник	на	ИЕАДС	от	1989	–	1998	г.
3 полк.	Георги	Кутинчев началник	на	ВРВД	от	1998	–	2000	г.
4 полк.	Любен	Лозанов началник	на	ВРВД	от	2000	–	2002	г.
5 полк.	Методи	Николов началник	на	ВРВД	от	2002	–	2003	г.
6 полк.	Славко	Вараджаков началник	на	ВРВД	от	2003	–	2007	г.
7 полк.	Атанас	Паскалев за	началник	на	ВРВД	от	06.2007	–	01.2008	г.
8 полк.	Васил	Лазаров началник	на	ВРВД	от	02.2008	–	05.2008	г.

9 полк.	Васил	Лазаров началник	на	сектор	ВРВД	от	06.2008	–	31.05.2009	
г.

10 подп.	Теодосий	Тодоров ВРИД	началник	на	сектор	ВРВД	от	16.09.2009	г.	
до	01.03.2010	г.

11 подп.	Димитър	Георгиев ВРИД	началник	на	сектор	ВРВД	от	14.04.2010	г.	
до	29.08.2010	г.

12 полк.	Георги	Стойков началник	на	сектор	ВРВД	–	30.08.2010	г.	–	 
05.12.2011	г.

13 подп.	Димитър	Георгиев ВРИД	началник	на	сектор	ВРВД	от	26.01.2012	г.	
до	18.06.2012	г.

14 полк.	д-р	Косьо	Коев началник	на	сектор	ВРВД	–	19.06.2012	г.-	
13.10.2017	г.

15 полк.	д-р	Христо	Станев началник	на	сектор	ВРВД	–	01.11.2017	г.	до	
момента	(10.2022	г.)
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50 YEARS OF AN INTEGRATED UNIFIED AIR DISPATCH SERVICE  
IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Abstract: 2023	marks	 the	50th	anniversary	of	 the	establishment	of	
the	 Integrated	 Unified	 Air	 Dispatch	 Service	 (IUADS)	 in	 the	 Republic	 of	
Bulgaria.	Having	begun	its	activities	in	the	period	of	the	Cold	War	and	the	
bloc	opposition	between	NATO	and	the	Warsaw	Pact,	the	service	has	gone	
through	periods	of	various	transformations.	Now	the	legal	successor	of	the	
IUADS	 is	 the	Military	Air	Traffic	Control	 (MATSA).	The	 purpose	 of	 the	
report	is	to	study	the	stages	in	the	development	of	the	IEADS	and	the	current	
problems	that	the	MATSA	is	facing.
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ЗАПЛАХАТА ОТ ВЪТРЕШЕН ЧОВЕК  
КАТО РИСК ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

д-р Eлена Стоянова
Гражданско	въздухоплаване

Резюме:	 Заплахата	 от	 вътрешен	 човек	 представлява	 сериозен	
риск	за гражданското	въздухоплаване.	Вътрешният	човек	добре	позна-
ва	мерките	за	сигурност	и	авиационните	дейности.	Той	може	да	използ-
ва	познанията	си	с	негативни	намерения.	Уязвимостта	на	гражданското	
въздухоплаване	от	вътрешна	заплаха	след	пандемията	от	Ковид-19	по-
ражда	необходимостта	от	предприемане	на	контрамерки	за	снижаване	
на	риска	от	всички	организации	в	авиационната	индустрия.	Мерките	
трябва	да	включват	нови	подходи	и	действия,	насочени	към	вътрешния	
човек,	включващи	анализ	на	риска,	обучение,	бдителност	и	докладване.

Ключови думи:	 вътрешен	 човек;	 гражданско	 въздухоплаване;	
знания;	мотивация;	уязвимост;	риск;	заплаха;	култура	за	сигурност

Въведение
Заплахата	 от	 вътрешен	 човек	 представлява	 много	 сериозен	 риск,	 не	

само	за	гражданското	въздухоплаване,	но	и	за	всяка	една	организация.	Въ-
трешният	човек	притежава	знания	и	опит,	които	може	да	използва	за	нанася-
не	на	сериозни	човешки	и	материални	щети.	

Вследствие	на	пандемията,	за	три	години,	от	печеливш	отрасъл	с	не-
прекъснат	 икономически	 растеж,	 гражданската	 авиация	 е	 изправена	 пред	
криза.	Авиокомпаниите	и	летищата	по	цял	свят	се	принуждават	да	съкратят	
опитни,	обучени	и	дългогодишни	служители,	за	да	оцелеят.	

През	2022	 г.	 гражданското	въздухоплаване	 започва	да	 се	възстановя-
ва,	пътникопотокът	се	увеличава	и	авиацията	постепенно	започва	да	се	до-
ближава	до	икономическите	показатели	преди	пандемията.	Същевременно,	
персоналът,	 осигуряващ	 полетите	 и	 ангажиран	 в	 обслужването	 им,	 е	 вече	
значително	по-малко	и	се	поражда	риск	за	безопасността	и	сигурността	на	
полетите.	По	много	международни	летища	се	образуват	опашки	от	пътници,	
тъй	като	служителите,	обслужващи	въздухоплавателните	средства	не	смог-
ват	 да	 се	 справят	 с	 огромния	обем	от	 работа,	 което	 създава	 хаос	и	налага	
отменянето	 на	 много	 полети.	 Възниква	 необходимостта	 от	 назначаване	 на	
нов	персонал,	но	авиацията	вече	е	изгубила	притегателната	си	сила	и	служи-



72     

110 години знания, умения, компетенции

телите	търсят	нови	възможности	извън	нея.	Критериите	 за	подбор	на	нови	
служители	се	занижават,	а	старите	са	подложени	на	стресови	ситуации,	по-
ради	голямата	натовареност	и	тежките	условия	на	работа.	Концесията	на	ле-
тищата,	които	са	стратегически	за	националната	сигурност	обекти,	води	до	
назначаването	на	нов	персонал,	нови	международни	екипи,	които	се	сменят	
на	определен	период.	Сключват	се	договори	с	много	нови	фирми	за	развиване	
на	търговска	дейност	в	зоните	за	сигурност	по	летищата.	Всички	тези	значи-
телни	промени	и	обстоятелства	допринасят	за	уязвимостта	на	авиацията	от	
актове	на	незаконна	намеса,	които	могат	да	бъдат	извършени	от	настоящ	или	
бивш	служител.	

Изложениe
Съгласно	определението	на	Международната	организация	за	въздушен	

транспорт	(IATA)	–	вътрешният	човек	е	лице,	което	използва	или	има	наме-
рение	да	използва	легитимния	си	достъп	до	активи	за	неоторизирани	цели.

В	гражданската	авиация,	вътрешен	човек	е	физическо	лице,	което	из-
ползва	своите	 знания	или	достъп	до	активите	на	летището,	 авиокомпания-
та	или	организацията	си	за	неоторизирани	цели.	Вътрешният	човек	може	да	
бъде	 практически	 всеки,	 включително	 служител,	 изпълнител,	 консултант	
или	всеки	друг,	който	има	законен	достъп	и	правомощия	до	информация	или	
активи	на	своята	организация.	

Американската	транспортна	администрация	(TSA)	дефинира	вътреш-
ния	човек	като	лице,	което	има	намерение	да	причини	вреда	чрез	своя	достъп	
и/или	вътрешни	познания,	които	биха	му	позволили	да	използва	уязвимости-
те	на	националните	транспортни	системи.	

Според	авиокомпания	„Ю	Ес	еърлайн“	(US	Airline),	вътрешната	запла-
ха	е	свързана	с	настоящ	или	бивш	служител,	който	злоупотребява	със	знания	
или	достъп,	 с	цел	да	повлияе	негативно	на	организацията	или	да	причини	
вреда	на	обществеността.	Вътрешният	човек	може	да	открие	уязвимостите	и	
да	се	насочи	към	тях,	в	рамките	на	своето	летище.

Федералното	бюро	за	разследване	(FBI)	определя	„вътрешните	лица“	
като	корумпирани	служители,	които	използват	своите	правомощия,	достъп	и	
познания,	свързани	с	процедурите	за	сигурност.

Във	всички	изброени	по-горе	дефиниции	се	откроява	 тезата	 за	опас-
ността,	 която	представлява	 вътрешният	 човек,	 тъй	 като	 той	добре	познава	
цялостната	инфраструктура	на	едно	летище	и	прилаганите	мерки	за	сигур-
ност.	Той	може	да	използва	познанията	си	и	информацията,	с	която	разполага	
за	осъществяване	на	престъпление	или	други	негативни	намерения	в	ущърб	
на	организацията.	Вътрешните	лица	в	авиацията	имат	достъп	до	критичните	
части	на	зоната	за	ограничен	достъп.	Те	са	изградили	доверие	през	годините,	
които	са	работили	в	тази	сфера	и	притежават	разрешително,	което	им	позво-
лява	свободно	да	се	придвижват	в	зоните	за	сигурност	на	летището.	
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Атаките,	извършени	от	вътрешен	човек	в	миналото	доказват	уязви-
мостта	 на	 гражданското	 въздухоплаване.	 Те	 могат	 да	 бъдат	 проследени	
още	от	1950	г.,	когато	самолет,	летял	по	маршрут	Чехословакия	–	Германия	
е	отвлечен	от	управляващите	го	пилоти.	Пример	за	вътрешен	човек	е	слу-
жителят	на	авиокомпания	„Пасифик	саутуест“	(Pacific	Southwest	Airlines)	
Дейвид	Бърк,	 който	 е	уволнен	 за	кражба	и	използва	невърнатия	 си	про-
пуск,	за	да	премине	през	охраняемите	зони	на	летището	без	проверка,	като	
успява	да	внесе	пистолет	на	борда	на	самолета,	с	който	пътува	бившият	
му	шеф.	Уязвеният	служител	убива	шефа	си,	командира,	помощника	му	и	
причинява	 смъртта	на	 всички	останали,	пътували	във	 въздухоплавател-
ното	средство.	

Вътрешен	 човек	 участва	 при	 контрабанда	 на	 оръжие	 и	 внася	 голям	
брой	огнестрелни	оръжия	на	международното	летище	Джон	Ф.	Кенеди	(JFK	
–	New	York).	Петима	мъже,	включително	настоящ	и	бивш	служител	на	ави-
окомпания	„Делта	еърлайнс“	(Delta	Airlines),	участват	в	трафика	на	над	150	
огнестрелни	оръжия	от	Атланта	до	Ню	Йорк.	

Вътрешен	човек	оказва	 съдействие	на	 „Ислямска	държава“	при	взри-
вяването	 на	 руския	 пътнически	 самолет,	 който	 лети	 от	 египетския	 курорт	
Шарм	ел	Шейх	за	Санкт	Петербург,	като	взривното	вещество	е	укрито	в	кен	
за	безалкохолна	напитка.

Служител	от	отдел	 „Информационни	технологии“	на	 авиокомпания	
„Бритиш	еъруейз“	(British	Airways)	Раджиб	Карим	предлага	услугите	си	на	
„Ислямска	държава“	за	изнасяне	на	критична	информация	и	прави	опит	да	
пренесе	самоделно	взривно	устройство	на	борда	на	самолет	на	авиокомпа-
нията.	

Вътрешно	лице	предава	на	пътник	(член	на	терористичната	организа-
ция	„Ал	Шабаб“)	самоделно	взривно	устройство	укрито	в	лаптоп,	през	2016	г.	
на	летището	в	Могадишу,	Сомалия.	Пътникът	се	качва	на	борда	на	самолет	до	
град	Джибути	и	след	излитане	се	взривява	на	2	000	метра	височина.

Психически	неуравновесеният	 втори	пилот	на	полет	 от	Барселона	 за	
Дюселдорф	Андреас	Лубиц,	 съзнателно	 разбива	 самолет	 на	 авиокомпания	
„Джърмануингс“	(Germanwings)	във	Френските	Алпи,	на	24.03.2015	г.	

От	изброените	 актове	на	незаконна	намеса	 е	 видно,	че	мотивите	на	
вътрешния	човек	могат	да	бъдат	различни	–	той	може	да	бъде	повлиян	от	
терористични	групи	или	организации	с	терористична	насоченост,	възмож-
но	е	да	участва	в	престъпни	групировки,	да	търси	финансова	облага	чрез	
извършване	 на	 дребни	 престъпления.	 Служител	 може	 да	 стане	 вътрешен	
човек,	защото	е	недоволен	от	живота,	от	отношението	на	организацията	към	
него	или	защото	е	психически	нестабилен,	вследствие	на	стреса,	на	който	е	
подложен.	

Начините	на	действие	на	вътрешния	човек	са	от	различно	естество.	Той	
може	 да	 извърши	 акт	 на	 незаконна	 намеса,	 да	 повреди	 активи	 или	 инфра-
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структура,	може	да	 предостави	 достъп	на	 лица,	 които	нямат	пропуск	и	 да	
заобиколи	проверките	за	сигурност.	

За	лицата	с	престъпна	и/или	финансова	мотивация	начинът	на	действие	
може	да	бъде	контрабанда	на	цигари,	алкохол,	наркотици	или	други	стоки.	

Вътрешният	човек	може	да	нанесе	сериозни	имуществени	щети	на	оп-
ределен	оператор	или	субект	в	гражданското	въздухоплаване,	като	извърши	
шпионаж,	кражба	на	данни	или	поверителна	информация	с	цел	финансово	
облагодетелстване.	

Вътрешната	заплаха	е	свързана	не	само	с	лица,	които	умишлено	желаят	
да	навредят	на	своята	организация,	неумишлените	действия	на	определени	
служители	също	могат	да	бъдат	пагубни	за	гражданското	въздухоплаване.	В	
авиационния	сектор,	тези	действия	могат	потенциално	да	доведат	до	загуба	
на	човешки	животи,	унищожаване	на	инфраструктура,	до	финансови	загуби	
и	до	уронване	на	репутацията	на	авиационните	организации.	Въпреки	че	не-
волният	вътрешен	човек	няма	за	цел	да	навреди	на	фирмата	си,	резултатът	от	
неговия	пропуск	или	неспазване	на	процедурите	може	да	бъде	също	толкова	
опустошителен,	 колкото	и	 от	 злонамерена	 вътрешна	 атака.	В	 таблица	 1	 са	
показани	категориите	вътрешен	човек.

Таблица 1

Категории вътрешен човек

Умишлени Неумишлени

Терористи
Престъпници
Разочаровани	служители	
с	отмъстителни	мотиви
Психически	неуравновесени

Невежи
Незаинтересовани
Некомпетентни
Без	мотивация	за	работа
Бездействащи	служители,	без	намерение	да	навредят

За	да	се	 гарантира	устойчиво,	 ефективно,	безопасно	и	сигурно	 граж-
данско	 въздухоплаване	 в	 авиационната	 индустрия	 работят:	 служители	 на	
авиационни	оператори	и	на	оператори	по	наземно	обслужване;	служители	на	
летищния	 оператор/летищната	 администрация;	 служители,	 участващи	 във	
веригата	на	доставки	на	товари,	стоки	за	полета,	стоки	за	летище;	служители	
на	Ръководство	на	въздушното	движение;	представители	на	Министерство	
на	транспорта,	на	Министерство	на	вътрешните	работи,	на	Митници	и	много	
други.	Всеки	един	от	тях	може	да	бъде	вътрешен	човек,	който	да	използва	
своите	знания	и	възможности	с	негативни	намерения.	Вътрешен	човек	може	
да	бъде	и	бивш	служител,	недоволен	от	отношението	на	работодателя	към	
него.	Служител	може	да	се	превърне	във	вътрешна	заплаха,	поради	липса	на	
морална	устойчивост,	вследствие	на	натрупване	на	събития,	повлияли	нега-
тивно	на	живота	му.	Може	да	бъде	и	човек,	който	е	изнудван	или	заплашван.
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Трудно	е	да	се	изгради	стандартен	профил	на	вътрешния	човек,	но	е	
установено,	че	има	общи	черти,	които	присъстват	в	някои	вътрешни	хора.	
Те	 включват:	 прекомерно	чувство	на	 собствена	 значимост;	 арогантност	 в	
отношенията	с	колегите;	манипулативен	характер;	импулсивност	при	взе-
мането	на	решения;	психологическа	нестабилност;	личностно	разстройство.	
Поведението,	което	може	да	породи	съмнение	би	могло	да	бъде:	нарушение	
на	мерките	 за	сигурност;	необичайна	дейност	чрез	използване	на	компю-
търни	технологии;	преглеждане	на	документи,	които	са	за	ограничено	полз-
ване;	 значително	променен	външен	вид;	изгаряния	по	ръцете	или	 тялото;	
химическо	избелване	на	кожата;	явно	наблюдение	на	входовете	за	достъп	
в	 зоната	 с	 ограничен	 достъп;	 избягване	 на	 охранителни	 камери;	желание	
за	 извънредна	 работа	 –	 самостоятелно	 и/или	 на	 смени,	 с	 по-слаб	 надзор;	
предоставяне	на	достъп	на	външни	лица	през	почивните	дни;	използване	на	
заплашителни	коментари/заплахи	за	насилие	срещу	организацията	в	която	
работи,	правителството,	други	държави.	В	таблица	2	са	представени	харак-
теристики	на	вътрешния	човек.

Таблица 2
Характеристики на вътрешния човек

Кой може да бъде 
вътрешен човек?

Настоящи	или	бивши	служители	на	пълен/непълен	
работен	ден
Служители	на	временен	договор
Сезонен	персонал
Изпълнители	на	поръчки
Надеждни	бизнес	партньори
Служители	от	веригата	на	доставки

Мотиви Финансова	облага
Изпълнител	на	организации,	групи,	фокусирани	върху	
тероризма	
Недоволство	от	начина	на	живот
Недоволство	от	отношението	на	организацията	към	него

Как може да навреди 
на организацията?

Активи Щети 

Човешки	ресурси
Информация
Технологии
Съоръжения
Оборудване

Вреда	на	служителите	и	
клиентите
Нарушаване	на	способността	
на	организацията	да	извършва	
своята	дейност
Разрушаване	на	репутацията
Унищожаване	на	критични	
информационни	системи

Начин на живот Уязвим
Стресиран
Негативно	отношение	към	работата
Негативни	житейски	събития
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Поведение Нарушаване	на	мерките	за	сигурност
Наблюдаване	на	входовете	за	достъп	
Използване	на	компютърни	технологии,	различни	от	
неговата	дейност
Преглеждане	на	документи	за	ограничено	ползване
Използване	на	заплашителни	коментари/заплахи	за	
насилие
Промени	в	поведението
Уморен/липса	на	интерес	за	работата
Изблици	на	гняв
Внезапни	промени	във	финансовото	положение

За	снижаване	на	риска	от	вътрешен	човек	е	необходимо	да	се	възпри-
еме	 холистичен	 и	 интегриран	 подход	 към	 организационната	 сигурност.	
Той	трябва	да	включва	всички	субекти	–	оператори,	авиокомпании	и	из-
пълнители	от	трети	страни,	правоприлагащи	органи,	работещи	в	сътруд-
ничество	–	като	от	съществено	значение	е	и	споделянето	на	информация.	
За	служителите	това	осъзнаване	може	да	бъде	част	от	тяхната	бдителност	
при	провеждане	на	ежедневни	рутинни	дейности,	което	ще	гарантира,	че	
оперативните	 процедури	 се	 прилагат	 последователно,	 с	 цел	 предотвра-
тяване	или	ограничаване	на	действията	на	вътрешни	лица.	Не	случайно,	
Международната	 организация	 за	 гражданска	 авиация	 (ICAO)	 определя	
2021	г.	като	година	на	културата на сигурност.	Положителната	култура	
на	сигурност	може	да	доведе	до	усещането	на	персонала,	че	играе	важна	
роля	в	сигурността	и	че	помага	и	защитава	гражданската	авиация.	Култу-
рата	за	сигурност	помага	за	възпиране	срещу	вътрешни	и	външни	заплахи,	
тъй	като	персоналът	забелязва	и	докладва	поведение	или	дейности,	които	
са	 от	 значение.	Идентифицирането	на	 вътрешен	човек	 зависи	 до	 голяма	
степен	от	действията	на	всички	служители,	които	следва	да	информират	
ръководството	 по	 установения	 ред	 за	 съмнения	 относно	 поведението	 на	
дадено	лице.	За	разпознаване	на	такива	признаци	е	от	съществено	значе-
ние	обучението	на	служителите.	

Осъзнаването	на	уязвимостта	на	гражданското	въздухоплаване	от	въ-
трешна	заплаха	и	предприемането	на	контрамерки	за	снижаването	й	на	всич-
ки	нива,	е	от	ключово	значение	за	предотвратяване	на	актове	на	незаконна	
намеса.	Контрамерките	следва	да	включват:

l Предприемане	на	процеси	за	оценка	на	риска	по	отношение	на	„въ-
трешната	заплаха“;	

l Идентифициране	на	ключови	инфраструктури	и	оценка	на	потенци-
ални	уязвимости,	които	могат	да	бъдат	използвани	от	вътрешен	човек;

l Определяне	и	спазване	на	точни	критерии	за	подбор	на	персонала;
l Извършване	на	задълбочена	цялостна	проверка	преди	назначаване	

на	работа;
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l Идентифициране	и	разработване	на	текущи	мерки	за	сигурност	за	
разрешаване	на	проблема	с	вътрешни	лица,	които	вече	са	в	организацията;

l Създаване	на	ефективна	култура	на	организационна	сигурност	за	
смекчаване	на	възможностите	за	вътрешна	атака,	винаги	насърчавана	от	вър-
ха	(на	организацията)	до	всички	нива,	с	постоянна	структура	за	подкрепа	и	
ангажираност	от	висшето	ръководство;

l Прилагане	на	мерки	за	повишаване	на	мотивацията	на	служителите	
за	работа;

l Разработване	на	програма	за	упражняване	и	управление	на	вътреш-
ната	заплаха;

l Създаване	на	среда,	в	която	стремежът	към	подобряване	е	нормален	
и	естествен,	повишавайки	устойчивостта	и	капацитета	за	справяне	с	всяка-
къв	вид	вътрешна	заплаха;

l Обучение	на	персонала	и	разработване	на	система	за	докладване	при	
съмнение	за	вътрешна	заплаха.

Заключение
Вътрешният	човек	използва	познанията	си	по	отношение	на	авиацион-

ните	дейности,	има	достъп	до	критични	инфраструктури	и	критичните	части	
на	зоната	с	ограничен	достъп,	може	да	избегне	проверките	за	сигурност	и	да	
навреди	сериозно	на	авиацията,	като	последиците	могат	да	бъдат	катастро-
фални.	Мерките	за	сигурност,	прилагани	в	гражданското	въздухоплаване	са	
достатъчно	ефективни	за	предотвратяване	на	актове	на	незаконна	намеса	от	
външни	лица,	но	по	отношение	на	нарастващата	заплаха	от	извършване	на	
атака	от	вътрешен	човек	–	авиацията	е	уязвима.	Вследствие	на	това	е	необ-
ходимо	да	се	разработят	ефективни	контрамерки,	пропорционални	на	риска,	
така	че	той	да	бъде	сведен	до	приемливо	ниво.	Мерките	трябва	да	бъдат	на-
сочени	директно	към	вътрешния	човек	и	да	включват	политики,	програми,	
обучение	и	действия	за	повишаване	на	мотивацията	на	служителите.	
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THE THREAT OF AN INSIDER AS A RISK TO CIVIL AVIATION

Abstract:	The	threat	of	an	insider	poses	a	serious	risk	to	civil	aviation.	
The	insider	knows	well	the	security	measures	and	aviation	activities.	He	can	
use	his	knowledge	with	negative	intentions.	The	vulnerability	of	civil	aviation	
to	an	internal	threat	after	the	COVID-19	pandemic	creates	the	necessity	to	
all organisations in the aviation industry to take countermeasures in order 
to	mitigate	the	risk.	The	measures	must	include	new	approaches	and	actions	
aimed	at	the	insider,	including	risk	analysis,	training,	vigilance	and	reporting.
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РЕЗИЛЕНТНОСТ И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ

капитан Жулиета Танева1), доц. д-р Румяна Карева2)

1)Командване	на	ВВС
2)Военна	академия	„Георги	Стойков	Раковски“

Резюме.	В	доклада	са	представени	резултати	от	психометрично	
изследване	на	резилентността	и	рисковото	поведение	чрез	конструкти-
те	търсене	на	усещания,	функционална	и	дисфункционална	импулсив-
ност,	в	извадка	от	259	лица,	сред	които	военнослужещи	от	състава	на	
ВВС,	спортисти,	студенти	и	лица	на	лечение	в	психиатрична	клиника.	
С	корелационен	анализ	са	установени	–	умерена	положителна	корела-
ция	между	резилентността	и	функционалната	импулсивност,	и	много	
слаба	отрицателна	корелация	между	резилентността	и	дисфункционал-
ната	импулсивност.	Не	е	установена	статистически	значима	корелация	
между	резилентността	и	търсенето	на	усещания.	

Ключови думи: психометрично	 изследване;	 резилентност;	 ри-
сково	поведение;	търсене	на	усещания;	функционална	и	дисфункцио-
нална	импулсивност

Рисковото	поведение	е	предмет	на	изследване	и	контрол	във	въоръ-
жените	 сили	 поради	 значимите	 личностни,	 организационни	 и	 социални	
последици.	С	цел	ограничаване	на	потенциалните	щети	във	формирова-
нията	на	въоръжените	сили	работят	комисии	за	превенция	на	рисковото	
поведение.1	Резилентността,	от	друга	страна,	се	свързва	със	способността	
за	възстановяване	от	неблагоприятни	събития	(Smith	et	al.,	pp.	194	–	200)	
и	също	се	изследва	във	въоръжените	сили	поради	високорисковата	работ-
на	 среда	 и	 вероятността	 за	 настъпване	 на	 неблагоприятни	 за	 личността	
и	 организацията	 последици.	Ако	 акцентът	 при	 изследване	 на	 рисковото	
поведение	са	адекватните	превантивни	мерки,	то	при	резилентността	ак-
центът	е	върху	личностния	и	организационния	потенциал	за	развиването	
на	тази	способност.

Рисковото	поведение	или	поемането	на	риск	е	дефинирано	от	Рюдигер	
Тримпоп	като	всяко съзнателно или несъзнателно контролирано поведение 
с възприемана несигурност относно неговия резултат и/или относно въз-
можните ползи или разходи за физическото, икономическото или психо-
социалното благосъстояние на себе си или на другите	(Trimpop	1994,	р.	9).

Кати	Търнър,	Род	Макклюр	и	Санди	Пироцо	извършват	системати-
чен	преглед	на	публикациите,	свързващи	рисковото	поведение	с	травмати-
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зъм	и	обобщават,	че	рисковото	поведение	е	социално неприемливо волево 
поведение с потенциално отрицателен резултат, при което не са взети 
предпазни мерки (например превишена скорост, шофиране след употреба 
на алкохол) или социално прието поведение, при което опасността е раз-
позната (състезателни спортове, скокове с парашут)	(Turner,	McClure	&	
Pirozzo	2004,	p.	93).

На	 база	 проведен	 факторен	 анализ,	 Наоми	 Садех	 и	 Ариеле	 Ба-
скин-Сомерс	(Sadeh	&	Baskin-Sommers	2017)	извеждат	следните	основни	
групи	рискови	поведения:	 свързано	 с	 употреба	на	наркотици	поведение,	
самонараняване,	агресивно	поведение,	залагане	(хазартно	поведение),	им-
пулсивно	хранене,	рисково	сексуално	поведение,	безразсъдно	поведение,	
злоупотреба	с	алкохол	и	нарушаване	на	закона.

Чрез	психологически	въпросници	рисковото	поведение	се	изследва	
предимно	косвено,	като	се	измерват	свързвани	с	него	характеристики	на	
личността,	 между	 които	 търсене	 на	 усещания	 и	 импулсивност.	Марвин	
Зукерман	 дефинира	 търсенето	 на	 усещания	 като	 черта, определена от 
стремежа към различни, нови, сложни и интензивни усещания и опит и 
готовност за поемане на физически, социални, правни и финансови риско-
ве заради този опит (Zuckеrman	2008,	p.	49).	Зукерман	извежда	търсене-
то	на	усещания	и	импулсивността	като	главни	компоненти	на	рисковото	
поведение,	за	разлика	от	агресивността	и	тревожността	като	черта.	Тре-
вожността	като	състояние	според	него	би	могла	да	доведе	до	потискане	на	
импулсивните	действия,	характерни	за	търсенето	на	усещания.

Импулсивността	и	поемането	на	риск	не	са	единен	конструкт	и	раз-
лични	техни	аспекти,	според	Антъни	Айлс,	Катрин	Уинстънли	и	Тревор	
Хъмби,	могат	да	бъдат	както	психологически,	така	и	неврологично	разгра-
ничени.	Диапазонът	от	неврохимикали	и	мозъчни	системи,	които	управля-
ват	тези	поведения,	е	обширен	и	това	може	да	бъде	фактор,	допринасящ	за	
фенотипното	многообразие.	Според	авторите	това	многообразие	може	да	
бъде	и	патологично,	тъй	като	крайностите	в	поемането	на	риск	и	импул-
сивното	поведение	 са	характеристики	на	невропсихиатрични	и	невроде-
генеративни	разстройства	–	от	специфични	разстройства	на	личността	до	
хазарт	и	приемане	на	наркотици	(Isles,	Winstanley	&	Humby	2019).

Резилентността	 се	 разглежда	 като	 процес	 и	 резултат	 от	 успешна	
адаптация	към	трудни	или	предизвикателни	за	личността	житейски	съби-
тия,	с	акцент	върху	еластичността.	Ричард	Лазаръс	посочва	по	аналогия	
еластичността	на	металите	–	еластичният	метал	се	огъва	и	отскача	(вместо	
да	се	счупи),	когато	е	под	натиск	(Lazarus	1993).	Гил	Уиндъл	допълва,	че	
разграничителната	линия	между	устойчивостта	и	резилентността	 се	из-
разява	в	това,	че	в	първия	случай	се	отнася	за	стабилна	личностна	черта,	
докато	резилентността	се	отнася	за	динамична	същност,	която	може	да	се	
променя	през	целия	живот	(Windle	2011,	p.	163).	Тази	перспектива	акцен-
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тира	на	разбирането,	 че	резилентността	 е	до	 голяма	степен	податлив	на	
учене	и	динамичен	в	хода	на	живота	феномен.	

Понятието	психологическа резилентност	се	свързва	с	името	на	Еми	
Вернер,	 която	 със	 своя	 екип	провежда	лонгитудно	изследване	на	деца	в	
риск,	обхващащо	повече	от	две	десетилетия	от	техния	живот.	Въпреки	че	
основните	цели	на	проведеното	изследване	са	свързани	с	уязвимости	при	
деца	и	младежи	и	насоки	за	клинична	работа,	Вернер	отбелязва	в	доклад,	
представен	през	 1977	 година:	човек не можеше да не бъде дълбоко впе-
чатлен от резилентността на огромното мнозинство от децата и тех-
ния потенциал за положителна промяна и личностно израстване (Werner	
&	Smith	1979).

Резилентността	 се	 разглежда	 и	 изследва	 от	 Брус	Смит	 и	 съавтори	
като	 способност за „отскачане“ от стресора	 (bouncing	 back)	 (Smith	 et	
al.	2008,	pp.	194	–	200).	Джордж	Бонано	приема,	че	[резилентост] е спо-
собността на възрастния човек (при иначе нормални обстоятелства, но 
когато е изложен на изолирани и потенциално силно разрушителни съби-
тия, като смъртта на близък човек, насилствена или животозастраша-
ваща ситуация) да поддържа относително стабилни, здравословни нива 
на психологическо и физическо функциониране, както и да генерира пре-
живявания и положителни емоции (Bonanno	2004,	pp.	20	–	21).

Резилентността	е	от	ключово	 значение	при	преживяване	на	небла-
гополучия	в	живота	на	отделния	човек,	но	тя	също	така	е	важен	елемент	
в	 изграждането	 и	 функционирането	 на	 високонадеждните	 организации,	
каквито	са	въоръжените	сили	и	авиацията.	В	модела	си	за	високонадежд-
ните	организации	Карл	Уейк	и	колеги	дефинират	пет	процеса	в	изгражда-
нето	на	надеждността:	загриженост	за	провала,	съпротива	срещу	опростя-
ване	 на	 интерпретацията,	 чувствителност	 към	 дейността,	 резилентност	
към	провала	и	неопределеност	на	структурите	(Weick,	Sutcliffe	&	Obstfeld	
1999).	Според	тях	резилентността	към	провала	е	ключов	за	организацията	
процес,	защото	резилентността	като	способност	за	справяне	с	непредвиде-
ни	опасности	се	проявява,	когато	те	вече	са	настъпили	и	е	налице	вредата	
от	тях,	като	при	това	се	 запазят	основните	характеристики,	присъщи	на	
системата	преди	настъпването	на	неблагоприятното	събитие.

За	да	бъдат	изследвани	потенциални	взаимовръзки	между	резилент-
ността,	 търсенето	 на	 усещания,	 функционалната	 и	 дисфункционалната	
импулсивност,	 е	 проведено	 психометрично	 изследване	 с	 военнослуже-
щи	и	цивилни	служители	от	Военновъздушните	сили,	както	и	с	цивилни	
лица.	Описание	на	извадката	е	прадставено	в	таблица	1.

Групите	летателен състав	и	наземен състав	включват	военнослуже-
щи	от	Военновъздушните	сили.	Групата	спортисти	включва	професионално	
занимаващи	се	със	спорт	лица.	Групата	студенти	включва	студенти	от	ма-
гистърските	специалности	на	Военна	академия	„Георги	Стойков	Раковски“.	
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Групата	лечение	включва	лица	на	лечение	в	клиника	по	психиатрия,	сред	кои-
то	лица	със	суицидни	опити	и	лица	със	зависимости.

Таблица 1 
Социодемографско описание на извадката (N=259)

Брой	
изследвани Валиден	% Кумулативен	%

Пол мъж 171 66,0 66,0
жена 88 34,0 100,0

Възраст	
(навършени	
години)

до	25 49 18,9 18,9
от	26	до	35 85 32,8 51,7
от	36	до	45 101 39,0 90,7
над	45 24 9,3 100,0

Образование средно 73 28,2 28,2
висше 186 71,8 100,0

Групи

летателен	състав 76 29,3 29,3
наземен	състав 82 31,7 61,0
спортисти 28 10,8 71,8
студенти 52 20,1 91,9
лечение 21 8,1 100,0

Една	 част	 от	 изследваните	 лица	 попълват	 батерията	 психологически	
тестове	онлайн,	чрез	предоставена	електронна	връзка	към	приложение	на	MS 
Office 365,	друга	част	попълват	батерията,	предоставена	на	бланки.	Всички	
резултати	са	въведени	и	обработени	с	IBM SPSS Statistics, v. 19.

Приложени	са	следните	психологически методи:
Методът за оценка на психична неустойчивост и търсене на усеща-

ния	 се	 състои	от	79	айтема,	които	образуват	три	скали	–	търсене на усе-
щания	(24	айтема),	функционална импулсивност	(10	айтема)	и	дисфункцио-
нална импулсивност	 (18	 айтема).	Останалите	 айтеми	 са	дистрактори	и	не	
участват	в	образуването	на	основните	скали.	Търсенето на усещания	като	
скала	в	общия	тест,	адаптиран	и	разработен	от	Мария	Радославова	и	Ан-
гел	Величков,	е	преработен	вариант	на	Скала за търсене на усещания	(SSS, 
форма IV),	чийто	автор	е	Марвин	Зукерман.	Скалите за импулсивност	са	
разработени	от	Скот	Дикман	(Dickman	1990,	p.	58,	95	–	102).	Радославова	и	
Величков	отбелязват,	че	функционалната и дисфункционалната импулсив-
ност са	обособени	от	търсенето на усещания,	поради	което	могат	да	обра-
зуват	различни	комбинации	–	съчетанието	от	функционална	импулсивност	
и	търсене	на	усещания	описва	личностен	тип,	склонен	да	поема	риск	и	да	
реагира	бързо	и	адекватно	в	екстремални	условия,	докато	съчетанието	на	
високи	стойности	между	търсене	на	усещания	и	дисфункционална	импул-
сивност	характеризират	личностен	тип,	склонен	да	поема	риск	и	да	реагира	
бързо,	но	неадекватно	в	същите	условия	(Radoslavova	&	Velichkov	2005,	p.	
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14.).	В	проведеното	изследване	трите	скали	са	представени	с	петстепенна	
ликертова	скала	за	оценка,	от	„изобщо	не	се	отнася	за	мен“	до	„напълно	се	
отнася	за	мен“.

Кратката скала за резилентност	представлява	6-айтемна	скала,	кон-
струирана	от	Брус	Смит	и	съавтори	 (Smith	et	al.	2008,	pp.	194	–	200).	Рези-
лентността	се	изследва	чрез	петстепенна	ликертова	скала,	от	„напълно	несъг-
ласен“	до	„напълно	съгласен“,	през	неутрална	трета	степен	„нито	съгласен,	
нито	 несъгласен“.	 Скалата	 е	 адаптирана	 на	 български	 от	 Румяна	 Карева	
(Kareva	2021).

За	проверка	на	резултатите	от	изследването	са	използвани	статисти-
ческите методи	 описателна	 статистика	 на	 извадката,	 честотно	 разпреде-
ление	на	скалите	за	проверка	на	нормалност	на	разпределението,	проверка	
на	вътрешната	съгласуваност	на	айтемите	в	скалите	чрез	алфа	на	Кронбах,	
корелационен	анализ	за	проверка	на	корелации	между	зависимите	промен-
ливи	и	еднофакторен	дисперсионен	анализ,	включително	пост-хок	анализ	за	
проверка	на	обусловеност	на	зависимите	променливи	от	разпределението	на	
изследваните	лица	по	групи	(независими	променливи).

Резултати
Извършената	 проверка	 за	 нормалност	 на	 разпределението	 показва	

стойности	на	асиметрията	и	ексцеса	в	интервала	+/-1	(таблица	2)	и	предполага	
използване	на	параметрични	статистически	методи	в	анализа.

Таблица 2 
Описателна статистика на скалите (N=259)

Търсене на 
усещания

Функционална 
импулсивност

Дисфункционална 
импулсивност

Резилентност

Средно-
аритметична 2,474 3,368 2,212 3,661

Стандартна	
грешка	на	
средната

0,035 0,035 0,030 0,041

Стандартно	
отклонение 0,571 0,571 0,496 0,658

Асиметрия 0,102 0,050 0,340 -0,332
Стандартна	
грешка	на	
асиметрията

0,151 0,151 0,151 0,151

Ексцес -0,291 -0,067 0,169 0,206
Стандартна	
грешка	на	
ексцеса

0,302 0,302 0,302 0,302

Размах 3,00 3,30 2,78 3,33
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Извършена	е	проверка	за	надеждност	на	измерването	чрез	изчисляване	
на	коефициента	алфа	на	Кронбах.	Резултатите	са	представени	в	таблица	3.

Таблица 3
Стойности на коефициента алфа на Кронбах

Скала Алфа на 
Кронбах

Брой айтеми

Търсене	на	усещания 0,862 24
Функционална	импулсивност 0,733 10
Дисфункционална	импулсивност 0,810 18
Резилентност 0,811 6

Стойностите	на	алфа	на	Кронбах	са	в	интервала	от	0,733	до	0,862	и	ре-
зултатите	могат	да	бъдат	интерпретирани	като	надеждни.

За	проверка	на	взаимовръзките	между	изследваните	зависими	промен-
ливи	величини	е	приложен	корелационен	анализ	(таблица	4).

Таблица 4 
Корелации между изследваните променливи

Търсене на 
усещания

Функционална 
импулсивност

Дисфункционална 
импулсивност

Функционална	
импулсивност

r 0,381** 1
p 0,000
N 259 259

Дисфункционална	
импулсивност

r 0,431** -0,174** 1
p 0,000 0,005
N 259 259 259

Резилентност r 0,077 0,439** -0,238**

p 0,215 0,000 0,000
N 259 259 259

**	Корелацията	е	значима	при	p<0,01	(двустр.);
r	–	корелационен	коефициент	на	Пиърсън;
р	–	ниво	на	статистическа	значимост;
N	–	брой	изследвани	лица.

Функционалната импулсивност	корелира	положително	умерено	с	ре-
зилентността	(r=0,439,	p<0,01).

Дисфункционалната импулсивност	корелира	отрицателно	слабо	с	ре-
зилентността	(r=-0,238,	p<0,01).

Не	се	установява	статистически	значима	корелация	между	търсенето 
на усещания	и	резилентността	(r=0,077,	p=0,215).
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Установена	 е	 статистически	 значима	 умерена	 корелация	 между	
търсене на усещания	 и	 функционална импулсивност	 (r=0,381,	 p<0,01),	
както	и	между	търсене на усещания	и	дисфункционална импулсивност 
(r=0,431,	p<0,01).	

Функционалната	и	дисфункционалната импулсивност	корелират	ста-
тистически	значимо	помежду	си,	като	стойността	на	корелационния	коефи-
циент	показва	слаба	обратнопропорционална	връзка	(r=-0,174,	p<0,01).

С	цел	проверка	за	наличие	на	групови	разлики	(независими	променли-
ви)	по	отношение	на	търсене на усещания, функционална и дисфункционална 
импулсивност (зависими променливи) е проведен еднофакторен дисперсио-
нен анализ (One-way ANOVA).

Получени са следните резултати:
1.	Сравнението	по	пол	показва	статистически	значими	разлики	при	ре-

зилентността – мъжете имат по-високи резултати от жените F=35,468, 
p<0,01 (мъже (171)=3,82 / жени (88)=3,34) и липсата на статистически зна-
чими разлики: при търсене на усещания F=1,676, p=0,197 (мъже (171)=2,44 
/ жени (88)=2,54); функционална импулсивност F=0,387, p=0,534 (мъже 
(171)=3,38 / жени (88)=3,34); дисфункционална импулсивност F=3,028, 
p=0,083 (мъже (171)=2,17 / жени (88)=2,29). 

2. Сравнението	по	образование	показва	липсата	на	статистически	зна-
чими	разлики	при функционална импулсивност F=0,326, p=0,069 (средно об-
разование (73)=3,47 / висше образование (186)=3,33); дисфункционална импул-
сивност F=0,698, p=0,404 (средно образование (73)=3,47 / висше образование 
(186)=3,33) и резилентност F=0,184, p=0,668 (средно образование (73)=3,69 
/ висше образование (186)=3,65). При търсене на усещания е нарушена пред-
поставката за хомогенност на дисперсията, установено със статистиче-
ския тест на Левин (4,641, p<0,05), откъдето следва, че стойностите за F и 
р не следва да се интерпретират.

3. Сравнението	 по	 възраст	 показва	 статистически	 значими	 разлики:	
за търсене на усещания F=4,879, p<0,01; за функционална импулсивност 
F=3,225, p<0,05; за дисфункционална импулсивност F=2,777, p<0,05; за рези-
лентност F=3,036, p<0,05. Резултатите	от	проведения	пост-хок	(LSD)	анализ	
показват	следните	статистически	значими	разлики	по	възраст:

– Търсене на усещания.	 Изследваните	 лица	 на	 възраст	 до	 25	 години	
имат	 статистически	 значимо2	 по-високи	резултати	от	изследваните	на	 въз-
раст	от	36	до	45	(0,337*)	и	от	изследваните	на	възраст	над	45	(0,288*).	Изслед-
ваните	лица	на	възраст	от	26	до	35	години	имат	по-високи	резултати	(0,215*)	
от	изследваните	на	възраст	от	36	до	45	години.

– Функционална импулсивност.	 Изследваните	 лица	 на	 възраст	 до	 25	
години	имат	статистически	значимо	по-високи	резултати	(0,254*)	от	изслед-
ваните	лица	на	възраст	от	36	до	45	години	и	по-високи	резултати	(0,322*)	от	
изследваните	лица	на	възраст	над	45	години.
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– Дисфункционална импулсивност.	Изследваните	лица	на	възраст	от	26	
до	 35	 години	 имат	 статистически	 значимо	по-високи	 резултати	 (0,229*)	 от	
изследваните	лица	на	възраст	до	25	години.

– Резилентност.	Изследваните	лица	на	възраст	до	25	години	имат	ста-
тистически	значимо	по-високи	резултати	от	всички	останали	възрастови	гру-
пи:	с	лицата	на	възраст	от	26	до	35	години	(0,263*),	с	лицата	на	възраст	от	36	
до	45	години	(0,312*),	с	лицата	на	възраст	над	45	години	(0,377*).	

4.	Сравнението	по	групи	(заетост)	показва	статистически	значими	раз-
лики	спрямо:	търсене на усещания F=12,839, p<0,01; функционална импулсив-
ност F=7,410, p<0,01; дисфункционална импулсивност F=3,019, p<0,05; рези-
лентност F=14,165, p<0,01. Резултатите	от	пост-хок	(LSD)	анализа	показват	
следните	статистически	значими	разлики	по	групи:

Търсене на усещания.	Изследваните	лица	от	група	летателен състав 
имат	статистически	значимо	по-високи	резултати	от	група	наземен състав 
(0,349*).	Изследваните	лица	от	група	спортисти	имат	средно	по-високи	ре-
зултати	от	група	летателен състав	(0,277*)	и	група	наземен състав	(0,626*).	
Изследваните	 лица	 от	 група	 студенти	 имат	 по-високи	 резултати	 от	 група	
наземен състав	(0,422*).	Изследваните	лица	от	група	лечение имат	по-високи	
средни	резултати	от	група	летателен състав	(0,317*)	и	група	наземен състав 
(0,666*).	Останалите	средни	разлики	не	са	статистически	значими.

Функционална импулсивност.	Изследваните	лица	от	група	летателен 
състав	имат	статистически	значимо	по-високи	резултати	от	група	наземен 
състав	(0,400*)	и	група	студенти	(0,430*).	Изследваните	лица	от	група	спор-
тисти	имат	статистически	значимо	по-високи	средни	резултати	от	група	на-
земен състав	(0,286*)	и	група	студенти	(0,317*).	Останалите	средни	разлики	
не	са	статистически	значими.

Дисфункционална импулсивност.	Изследваните	лица	от	група	спорти-
сти	 имат	 статистически	 значимо	по-високи	 средни	 резултати	 от	 група	 ле-
тателен състав	 (0,246*).	Изследваните	лица	от	 група	студенти	 имат	 ста-
тистически	значимо	по-високи	средни	резултати	от	група	летателен състав 
(0,257*)	и	 група	наземен състав	 (0,182*).	Останалите	средни	разлики	не	са	
статистически	значими.

Резилентност.	 Изследваните	 лица	 от	 група	 летателен състав	 имат	
статистически	значимо	по-високи	резултати	от	наземен състав	(0,430*),	сту-
денти	(0,698*)	и	лечение	(0,629*).	Не	е	установена	статистически	значима	раз-
лика	с	групата	на	спортистите.	Изследваните	лица	от	група	наземен състав 
имат	статистически	значимо	по-високи	резултати	от	студентите	(0,268*)	и	
по-ниски	от	групата	на	спортистите	(0,389*).

Обсъждане
Изследваните	мъже	се	определят	като	по-резилентни	от	изследваните	

жени.	Най-младите	изследвани	лица	определят	себе	си	като	по-резилентни	от	
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останалите	възрастови	групи.	Изследваните	лица	от	групата	спортисти	имат	
по-високи	резултати	от	останалите	групи	по	търсене	на	усещания,	функцио-
нална	и	дисфункционална	импулсивност.	Изследваните	лица	от	група	лече-
ние	имат	по-високи	средни	резултати	от	търсене	на	усещания	спрямо	групите	
летателен	и	наземен състав.

Някои	резултати	на	резилентността	са	в	значителна	степен	очаквани,	
тъй	като	във	всички	проведени	от	 авторите	изследвания	с	Кратка	скала	 за	
резилентност	(BRS),	от	и	след	адаптирането	му	на	български,	изследваните	
мъже	имат	статистически	значимо	по-високи	средноаритметични	стойности	
от	изследваните	жени.	Нов	резултат	е	установеното	възрастово	различие	–	
най-младите	 изследвани	 лица	 се	 определят	 като	 най-резилентни.	 Това	 би	
могло	да	се	дължи	на	липсата	на	богат	житейски	опит	при	една	част	от	тях	и	
самоувереност,	както	и	на	успешно	справяне	и	функциониране	след	преживя-
ване	на	неблагополучие,	и	увереност	в	собствените	способности	и	сили	при	
друга	част.	Като	цяло	се	наблюдава	отрицателна	тенденция	–	с	напредването	
на	възрастта	средноаритметичните	разлики	се	увеличават	и	най-възрастните	
изследвани	 се	 определят	 средно	 като	 най-малко	 резилентни	 в	 сравнение	 с	
най-младите.

Изследваните	спортисти	имат	по-високи	средни	резултати	от	остана-
лите	групи	по	търсене	на	усещания,	което	вероятно	се	свързва	с	избора	на	
спорт	и	потвърждава	дефиницията	на	Кати	Търнър,	Род	Макклюр	и	Санди	
Пироцо	за	търсенето	на	усещания	като	социално	прието	поведение,	при	което	
опасността	е	разпозната	и	се	реализира	чрез	състезателни	спортове.

Не	се	установява	статистически	значима	разлика	по	функционална	им-
пулсивност	между	групите	спортисти	и	летателен състав,	но	и	двете	групи	
имат	статистически	значимо	по-високи	средни	резултати	от	групите	наземен 
състав	и	студенти.	Този	резултат	е	косвено	доказателство	за	необходимостта	
от	функционална	импулсивност	като	бърза	и	точна	реакция,	както	в	спорта,	
така	и	в	летателната	работа.	Съществена	разлика	между	двете	групи	спорти-
сти	и	летателен състав	се	установява	по	дисфункционална	импулсивност.	
Тази	разлика	вероятно	се	дължи	на	подбора	по	психологически	показатели	и	
психологическото	проследяване	в	хода	на	летателната	работа,	в	която	първо-
то	правилно	управляващо	въздействие	и	успешният	изход	от	сложна	полетна	
ситуация	често	е	крайно	ограничено	във	времето	(дори	в	секунди)	и	може	да	
очертае	граница	между	живота	и	смъртта.

Получените	резултати	изграждат	профил	на	заетите	с	авиация	лично-
сти,	който	включва	високи	средни	стойности	на	резилентността,	съчетани	с	
функционална	импулсивност,	ниски	нива	на	склонност	към	търсене	на	усе-
щания	(лицата	от	група	летателен състав	имат	по-високи	средни	резултати	
от	група	наземен състав)	и	ниски	нива	на	дисфункционална	импулсивност.

Резултатите	от	проведеното	емпирично	изследване	могат	да	послужат	
в	работата	на	авиационните	психолози	във	формированията	и	комисиите	за	
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превенция	на	рисковото	поведение,	но	също	и	в	работата	на	експертите	по	
безопасност	на	полетите	и	обективен	контрол.

Доколкото	 развиването	 на	 резилентност	 и	 превенцията	 на	 рисковото	
поведение	във	военно	формирование	са	както	лична,	така	и	организационна	
отговорност,	целесъобразно	е	получените	резултати	да	бъдат	предоставени	
за	ползване	от	всеки,	който	има	интерес	и	проявява	загриженост	за	надежд-
ността	и	благополучието	на	човешкия	елемент	и	свързаните	с	него	елементи	
в	сложната	авиационна	система.
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RESILIENCE AND RISKY BEHAVIOR

Abstract.	The	report	presents	the	results	of	a	psychometric	research	
of	 resilience	 and	 risky	 behavior	 through	 constructs	 sensation	 seeking,	
functional	 and	 dysfunctional	 impulsivity	 in	 a	 sample	 of	 259	 individuals,	
including	Air	Force	personnel,	athletes,	students,	and	individuals	undergoing	
treatment	 in	 psychiatric	 clinic.	 A	 moderate	 positive	 correlation	 between	
resilience	and	functional	 impulsivity	and	a	very	weak	negative	correlation	
between	resilience	and	dysfunctional	impulsivity	were	found	via	correlation	
analysis.	No	statistically	significant	correlation	was	found	between	resilience	
and	sensation	seeking.
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ПЕРСПЕКТИВИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОГИИ, 
БАЗИРАНИ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

доц. д-р Румен Маринов
Национален	военен	университет	„Васил	Левски“

Резюме: В	доклада	са	анализирани	интелигентни	технологии	ба-
зирани	на	знания,	които	биха	довели	до	реализиране	на	интелигентно	
планиране,	оптимизиране	на	параметрите	на	процесите,	интелигентно	
управление,	контрол	и	много	други.

Ключови думи: интелигентно	 планиране;	 изкуствен	 интелект;	
агенции

Можем	уверено	да	 твърдим,	 че	изкуственият	интелект	ще	преобрази	
дейността	на	правителствата	по	света.	Благодарение	на	бързото	развитие	на	
изкуствения	интелект	(ИИ),	той	има	потенциал	да	намали	разходите	за	ос-
новните	функции	на	управлението.	По	този	начин	ще	съумее	да	подобри	ка-
чеството	на	решенията	и	да	освободи	силата	на	административните	данни	
и	 така	ще	 направи	 определени	 дейности	 на	 правителството	 по-ефективни.	
На	свой	ред	държавни	агенции,	които	използват	ИИ,	също	ще	се	сблъскат	с	
важни	въпроси	относно	правилното	проектиране	на	 алгоритми	и	потреби-
телски	интерфейси.	Въпросът	относно	съответния	обхват	на	вземане	на	ре-
шения	от	човека	и	машините.	Къде	са	границите	между	публичните	действия	
и	частното	договаряне?	Допустимо	ли	е	използването	на	изкуствен	интелект?

Това	са	важни	въпроси	за	обществен	дебат	и	академични	проучвания.	
Все	пак,	малко	се	знае	за	това	как	агенциите	в	момента	използват	ИИ.	Освен	
това,	дори	в	условията	на	нарастваща	обществена	и	научна	дискусия,	малко	
се	знае	за	това	как	обществото	може	да	регулира	използването	на	ИИ	от	стра-
на	 на	 правителството.	Недостатъчно	 внимание	 се	 отделя	 на	 това	 как	 аген-
циите	придобиват	 такива	инструменти	на	първо	място,	 и	 как	 контролират	
тяхното	използване.

От	друга	страна,	алгоритмичните	инструменти	за	управление	могат	да	
модернизират	публичната	администрация.	Могат	да	служат	за	насърчаване	
на	по-ефективни,	точни	и	справедливи	форми	на	държавни	действия.	Прави-
телството,	разполагащо	с	инструменти	като	ИИ,	може	да	замени	човешкия	
опит	в	агенциите	и	да	разширява	публично-частните	технологии.	Това	може	
да	доведе	до	увеличаване	на	нежеланата	непрозрачност	при	вземането	на	об-
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ществени	и	значими	решения,	и	да	засили	опасенията	относно	произволните	
действия	на	правителството.	Предвид	тези	доводи,	трябва	да	се	помисли	мно-
го	внимателно	как	да	бъдат	стимулирани	правителствените	иновации.	Това	
включва	подходящото	използване	на	инструментите	на	ИИ,	 като	 същевре-
менно	се	осигури	отчетност	при	тяхното	придобиване	и	използване.

В	доклад	на	Европейската	комисия	е	записано,	че:	„Изкуственият	ин-
телект1,	интернетът	на	нещата2	и	роботиката	ще	създадат	нови	възможнос-
ти	и	ползи	за	нашето	общество.“	(COM	2020,	p.	6).	Много	учени	и	експерти	
посочват	как	правителството	трябва	да	регулира	изкуствен	интелект	и	как	
правителствата	по	света	сами	ще	могат	да	използват	изкуствен	интелект.	Из-
ползване	на	ИИ	в	управлението	на	университетите.	Като	се	отчита	пробивът	
в	използването	на	данни	за	трансформиране	на	процесите	на	планиране,	да	се	
разработят	и	интегрират	технологии	и	инструменти	на	ИИ,	които	са	от	значе-
ние	за	подобряване	на	информационните	системи	за	управление	на	образова-
нието	(education	management	information	systems	–	EMIS),	с	цел	оптимизиране	
на	събирането	и	обработката	на	данни,	за	постигане	на	по-справедливо,	при-
общаващо,	отворено	и	персонализирано	образование	(Beijing	consensus	2019).

Употребата	на	инструментите	на	ИИ	днес	е	изключително	важна.	Така	
ще	бъде	възможно	да	се	потърси	подход	на	страната	към	изкуствения	интелект,	
който	в	бъдеще	да	модернизира	публичния	сектор.	Така	също,	и	за	създаване	на	
подходящи	гаранции	за	управление	на	приемането	и	използването	му.

Наскоро	екип	от	учени	на	Българската	академия	на	науките	и	външ-
ни	експерти	изготвиха	Концепция	за	развитието	на	изкуствения	интелект	
в	 България	 до	 2030	 г.3	 Концепцията	 се	 основава	 на	 документи	 приети	 от	
Европейската	комисия.	Те	са	„…от	основните	задвижващи	елементи	на	ци-
фровата	трансформация	в	Европа	и	важен	фактор	за	подпомагане	на	конку-
рентоспособността	на	България	в	европейската	икономика	и	висок	стандарт	
на	живот.“4

Използването	на	инструменти,	базирани	на	изкуствен	интелект,	за	под-
помагане	на	правителствените	решения,	прилагането	и	взаимодействието,	се	
нарича	„алгоритмично	управление“5,	което	обхваща	работата	на	модерната	
административна	 държава.	 Разбирането	 на	 тези	 характеристики	 на	 новите	
системи	за	управление	е	от	критична	важност.	Три	основни	цели	ще	помогнат	
за	разбиране	на	този	алгоритъм:

Първо	 –	 използването	 на	 изкуствения	 интелект	 в	 правителство	 чрез	
разбиране	дали,	как	и	защо	агенциите	започват	да	използват	тези	инструмен-
ти.	Иновациите	и	непрекъснато	подобрение,	включително	чрез	използване	на	
ИИ,	може	да	помагат	агенциите	да	постигнат	своите	предизвикателни	мисии	
по-лесно	и	по-ефективно.	Разнообразие	от	 рискове	и	 възможности	 същест-
вува	в	области,	вариращи	от	киберсигурност	до	обществена	ангажираност	в	
процеса	на	регулиране.	Можем	по-добре	да	разберем	тези	рискове	и	възмож-
ности,	както	и	предизвикателствата,	с	които	агенциите	ще	се	сблъскат,	когато	
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се	 адаптират	към	все	по-честото	използване	на	ИИ.	С	 течение	на	 времето,	
по-конкретни	показатели	за	използването	на	инструменти	на	ИИ	от	агенция	
може	да	подпомогнат	политиците	да	идентифицират	възможности	за	подо-
бряване	и	отстраняване	на	недостатъци.

Второ	–	необходимо	е	да	се	уточни	как	се	използват	тези	нови	инстру-
менти,	които	поставят	нови	предизвикателства	и	въпроси	в	областта	на	пра-
вото	и	политиката,	прозрачност	и	отчетност,	надлежен	процес	и	изграждане	
на	 капацитет.	 Докато	 инструментите	 на	 новото	 алгоритмично	 управление	
поддържат	обещанието	за	по-точни	и	последователни	решения,	тяхната	не-
прозрачност	също	би	създала	безброй	юридически	казуси.	Това	представлява	
един	от	основните	ангажименти	на	административното	право	за	прозрачност	
и	разумност,	когато	правителството	предприема	действия,	които	засягат	пра-
вата.	Законът	не	само	изисква	отговор	на	тези	въпроси,	но	продължаващото	
развитие	на	ИИ	системите	може	да	се	възползва	от	ангажиране	с	различните	
правни	норми	и	въпросите	на	управлението,	повдигнати	от	използването	на	
такава	технология.

Трето	–	нужно	е	да	се	очертаят	насоки	за	бъдещи	изследвания.	Тези	
изследвания	 трябва	 да	 информират	 за	 това	 как	 агенции	могат	 по-добре	 да	
постигнат	многото	искания,	отправени	към	тях.	Обработване	на	практиките	
на	агенцията	и	след	това	решаване	на	казуси	във	важен	момент	от	историята	
на	правителството	при	използване	на	изкуствен	интелект.	Да	се	организира	
по-нататъшната	работа	в	тази	област,	и	може	би	дори	паралелни	усилия	на	
държавни	и	местни	агенции,	както	и	международни	организации.

От	 години,	 перспективата	 която	ИИ	може	 да	 даде	 вълнува	 някои	
коментатори	и	тревожи	другите,	и	то	основателно.	Можем	да	отбележим,	
че	състоянието	на	знанията	за	алгоритмиката	в	управлението	е	белязано	
преди	всичко	с	неговата	общност.	ИИ	съществено	ще	подпомогне	и	раз-
витието	на	автоматизацията	и	обмена	на	данни	при	технологиите	в	про-
изводството,	чрез	което	ще	се	постигне	цифрова	трансформация	в	про-
мишлеността	(Kontseptsia	2017).	Напредъкът	в	мисленето	за	оптималното	
регулиране	на	новите	инструменти	за	управление	на	изкуствения	инте-
лект	е	малко	вероятно	да	приеме	формата	на	единна	теория.	Вместо	това	
ще	се	изисква	безмилостно	интердисциплинарен	подход,	който	ангажи-
ра,	а	не	абстрахира	от	техническите	и	експлоатационни	детайли	на	този	
алгоритмичен	инструмент.	След	първите	всеобхватни	усилия	за	осигуря-
ването	на	такъв	анализ,	чрез	подробно	проучване,	може	да	се	предложат	
конкретни	съвети	как	длъжностните	лица	на	агенцията	и	законодателите	
трябва	да	реагират.

От	 гледна	 точка	 на	 технологиите	 за	 приложение,	 развитието	 на	 ин-
дустрията	и	демонстрацията	на	приложения,	можем	да	отбележим	следните	
перспективи	на	интелигентните	технологии	за	производство	на	приложения:	
обща технология на интелигентни производствени системи; интелигент-
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на технологична производствена система на платформата; интелигентни 
технологии; интелигентен индустриален хардуер.

1. Обща технология на интелигентни производствени системи,	
включва:	 интелигентна	производствена	 рамкова	 технология,	 SDN	мрежова	
рамкова	технология,	интегрирана	рамкова	технология	в	пространството	въз-
дух-земя.	Също	така,	модели	за	управление	на	интелигентна	производствена	
услуга.	На	следващо	място	можем	да	поставим	моделиране	и	 симулацион-
на	технология.	Още,	разработване	на	система,	технология	за	приложение	и	
внедряване,	интелигентна	технология	за	сигурност	при	производството.	Раз-
бира	се,	и	интелигентна	технология	за	оценка	на	производството	и	интели-
гентна	технология	за	стандартизация	на	производството

2. Интелигентна технологична производствена система на плат-
формата,	 включва	 големи	 данни	 от	 интелигентна	 производствена	 мрежа,	
възприемане	на	интелигентни	ресурси.	Интелигентни	технологии	за	виртуа-
лизация	и	обслужване	на	капацитети.	Технология	за	изграждане	 (управле-
ние),	оценка	за	интелигентно	обслужване.	Управление,	анализ	и	извличане	
на	интелигентни	знания	(модел)	на	големи	данни.	Технология	за	интелигент-
но	взаимодействие	човек-машина,	технология	за	проектиране	и	разузнаване	
чрез	интелигентна	технология,	базирана	на	големи	данни	и	масивни	знания.	
Хибридна	интелигентна	производствена	технология	човек-машина	се	състои	
от	трите	основни	типа	системи:

– Човешки продукти	 –	 според	 тази	 система	 съществува	 тясна	връзка	
между	хората	и	промените,	които	материалът	претърпява	в	резултат	на	него-
вата	намеса.	

– Човек-машина	–	според	тази	система,	човекът	и	машината	имат	вза-
имна	връзка.

– Машинно-продуктова система	–	в	този	случай	машината	автоматич-
но	контролира	някои	фази	на	производствения	процес	и	човекът	няма	пряк	
контрол.6

Системата	човек-машина	е	затворен	цикъл	и	ключовата	позиция	е	на	
човека.	 Той	 взема	 решенията.	 „Интелигентна	 технология	 за	 експерименти,	
която	съчетава	жизненост	и	реалност,	управление	на	независимо	вземане	на	
решения,	поддръжка	с	онлайн	услуга	и	отдалечена	поддръжка.“7.

3. Интелигентни технологии8,	 включващи:	 дизайн,	 производство,	
управление,	експеримент,	поддръжка	и	други	ключови	технологии,	част	от	
целия	кръг	на	интелигентното	производство,	 включително	–	интелигентна	
технология	 за	 дизайн	 на	 облачни	 иновации,	 дизайн	 на	 облачни	 продукти,	
производство	на	облак,	работа	в	облака	и	технология	за	управление.	Инте-
лигентна	облачна	симулация	и	експериментална	технология	и	интелигентна	
облачна	технология	за	обслужване	и	поддръжка.

4. Интелигентен индустриален хардуер,	който	поддържа	интелиген-
тен	дизайн,	производство,	т.е.	и	сигурност,	включително	интелигентни	мате-
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риали,	сензори,	оборудване,	роботи,	мрежови	устройства	от	ново	поколение,	
сервизно-ориентирани	 платформи	 за	 управление	 на	 SDN	 и	 нови	 мрежови	
системи	за	оценка.	Пример	за	такъв	хардуер	можем	да	дадем	–	„Bosch	Rexroth	
е	утвърден	производител	на	средства	и	системи	за	автоматизация,	които	са	в	
основата	на	следващата	индустриална	революция,	позната	като	Industry	4.0.“9

На	база	на	анализа	до	тук,	можем	да	твърдим	че	интелигентните	произ-
водствени	системи	трябва	да	бъдат	разработени	и	експлоатирани	на	различни	
слоеве.	Това	включва	интелигентно	производствено	звено,	интелигентна	ра-
ботилница10,	фабрика	и	индустрия,	за	да	се	поддържат	иновативни	производ-
ствени	модели.	В	това	число	са	–	технологично	интелигентно	производство,	
дискретно	интелигентно	производство,	мрежово	съвместно	производство	и	
дистанционна	диагностика	и	поддръжка.	

Автономните	киберфизични	системи	и	функционирането	на	Интернет,	
на	нещата	в	реално	време,	ще	бъдат	основа	за	появата	на	виртуални	производ-
ства	и	умни	фабрики.	ЕК	вече	разглежда	въпроси,	свързани	с	безопасността	
и	 отговорностите	 при	 внедряване	 на	 роботика	 и	 автономни	 системи	 с	ИИ	
(COM	2020).

Иновациите,	които	трябва	да	бъдат	проучени	и	приложени,	включват	
моделно	ориентирано	интелигентно	съвместно	производство	в	предприяти-
ята	или	институциите.	В	същото	време	иновациите	трябва	да	бъдат	насър-
чавани	и	прилагани	в	четири	ключови	области: моделирано интелигентно 
съвместно производство; облачно обслужване, ориентирано към знание-
то; сътрудничество между човек-машина и материал; автономни инте-
лигентни производствени единици.

1. Моделирано интелигентно съвместно производство.	 Целта	 е	 да	
се	изгради	система	от	всякакъв	вид	производствени	ресурси	–	капацитет,	а	
интелигентната	облачна	технология	трябва	да	се	използва,	за	да	съответства	
автоматично	на	нуждите	и	изискванията	на	ресурси,	услуги	и	да	реализира	
самостоятелно	изграждане,	 управление,	 експлоатация	и	оценка	на	обслуж-
ващата	среда.	Операционните	центрове	на	интелигентните	производствени	
облачни	платформи	трябва	да	бъдат	изградени,	за	да	поддържат	моделирани,	
съвместни	дейности,	дейности	през	целия	жизнен	цикъл,	като	научноизсле-
дователска	и	развойна	дейност,	производство,	управление,	логистика	и	под-
държащи	услуги.

2. Облачно обслужване, ориентирано към знанието.	Що	 се	 отнася	
до	облачните	услуги,	ориентирани	към	знанието,	които	се	основават	на	ин-
теграция,	управление,	анализ	и	извличане	на	корпоративни	данни,	модели	и	
знания,	оперативният	център	на	корпоративната	облачна	платформа	трябва	
да	бъде	изграден,	за	да	предоставя	корпоративни	услуги	като	интелигентен	
дизайн,	моделиране	и	симулация,	тестване,	производство,	управление,	вери-
га	на	доставки,	логистика,	продажби,	3D	печат11	и	всеобхватна	гаранция	за	
подпомагане	на	дейностите	на	целия	жизнен	цикъл.
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Сътрудничество между човек-машина и материал.	Облакът	за	съв-
местна	 работа	на	 човек-машина-материал	използва	 технологии	и	продукти	
като	интелигентни	роботи	за	работа	на	човек-машина-материал,	интелигент-
ни	технологии	за	оптимизация	за	обработка	на	код,	интелигентно	осигурява-
не	на	оборудване,	интелигентен	мониторинг,	интелигентна	логистика,	осигу-
ряване	на	качеството	на	облака,	управление	на	облака	и	планиране	на	облака	
да	се	изгради	интелигентно	оборудване,	производствени	линии,	системи	за	
контрол	на	обработката	и	системи	за	вземане	на	решения	за	целите,	за	да	се	
постигне	интеграцията	на	хора,	машини	и	материали	с	помощта	на	интели-
гентен	оперативен	център	за	работилница.

Автономни интелигентни производствени единици.	 Автономните	
интелигентни	производствени	звена	използват	технологии	и	продукти	като	
интелигентна	 дистрибуция	 и	 планиране	 на	 производството,	 базирани	 на	
усъвършенствани	 автономни	 безпилотни	 системи,	 онлайн	 инспекции,	 раз-
познаване	и	позициониране	на	части,	 алармиране	на	аварии	 за	изграждане	
на	 интелигентни	 устройства,	 обработващо	 оборудване,	 системи	 за	 онлайн	
мониторинг,	 охранителни	 алармени	 системи	 и	 автоматични	 устройства	 за	
товарене	и	разтоварване	с	помощта	на	контролен	център,	базиран	на	усъвър-
шенствана	автономна	безпилотна	система.

Трябва	да	се	направят	пробиви	в	технологиите	на	активност	на	целия	
жизнен	цикъл,	на	пълни	процеси	и	интелигентни	потоци,	включително	–	ин-
телигентно	 проектиране,	 производство,	 управление,	 тестване	 и	 сигурност,	
базирани	на	ИИ,	в	съответствие	с	изискванията	на	развитието	на	дейностите	
и	 процесите	 в	 целия	жизнен	 цикъл.	Приложенията,	 които	 трябва	 да	 бъдат	
разработени	и	приложени,	включват	персонализирани	и	иновативни	дизай-
ни,	базирани	на	интелигентност	в	интернет,	 съвместни	R&D	(Research	and	
Development)	пространства,	интелигентно	производство	в	облак,	интелигент-
но	осигуряване	на	сътрудничество	и	вериги	за	доставки	(маркетинг),	и	трябва	
да	бъдат	насърчавани	и	прилагани	в	ключови	отрасли.

Правилата	 за	 съвместната	научноизследователска	дейност	 се	превръ-
щат	 в	 интелигентно	пространство.	Колективната	 демонстрация	на	научно-
изследователска	дейност	използва	съвместни,	паралелни	и	интегрирани	сис-
темни	методи	за	изграждане	на	пространство	за	разузнаване	на	данни,	което	
поддържа	обработка,	колаборация	на	знания	и	иновация.	Разработват	се	раз-
лични	 видове	 пространство	 за	 съвместна	 научноизследователска	 дейност.	
Фокусът	е	върху	важни	индустрии,	предприятия	и	отделни	потребители,	и	
насърчава	потребителите	да	си	сътрудничат	за	предизвикателства	в	областта	
на	научноизследователската	дейност,	разпространявайки	задачи	за	научноиз-
следователска	дейност.	Големите	данни	и	масивните	интелигентни	техноло-
гии,	базирани	на	знания,	могат	да	помогнат	за	реализиране	на	интелигентно	
планиране,	оптимизиране	на	параметрите	на	процесите,	интелигентно	упра-
вление	и	контрол	на	логистиката	чрез	анализ	и	подобряване	на	качеството	на	
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продуктите,	превантивна	поддръжка,	анализи	и	оценки	на	производствените	
разходи	и	други.	Създаването	на	център	за	контрол	на	експлоатацията	на	ин-
сталацията	и	интелигентна	система	за	планиране	може	да	улесни	реализи-
рането	на	гъвкаво	производство	на	облак	за	ускоряване	на	производствения	
процес	и	прилагане	на	интелигентно	управление.	Интелигентните	процеси	
на	възприятие,	машинно	обучение	могат	да	позволят	автономно	вземане	на	
решения	в	подкрепа	на	оптимизацията	на	производството,	която	комбинира	
виртуалността	и	реалността.	Интелигентното	сътрудничество	за	осигурява-
не	и	предлагане	трябва	да	бъде	организирано,	и	да	се	изгради	платформа	за	
осигуряване	 и	 предлагане,	 обслужване	 на	 знания,	 за	 да	 се	 събират	 данни.	
След	това	информацията	ще	бъде	анализирана	с	технология	за	големи	данни,	
за	да	се	оптимизират	всички	останали	процеси.

Извод
Организациите,	институциите	и	процесите,	 свързани	с	управлението	

на	изкуствен	интелект,	трябва	да	възприемат	отворен,	прозрачен	и	приобща-
ващ	подход.	Той	трябва	да	се	основава	на	четири	ключови	качества:	приобща-
ване	и	прозрачност;	колективна	отговорност;	ефективно	вземане	на	решения	
и	прилагане,	и	сътрудничество	чрез	разпределено	и	оперативно	съвместимо	
управление.

БЕЛЕЖКИ
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3.https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1338	
4.	https://www.bas.bg/?p=30731	
5.	 Алгоритмичното	 управление,	 както	 подсказва	 името,	 е	 използването	 на	

компютърни	алгоритми	и	изкуствен	интелект	техники	за	управление	на	екип	от	чо-
вешки	служители.	Като	събира	огромни	количества	данни,	по-специално	данни	за	
работата	на	служителите,	алгоритмичното	управление	се	стреми	да	автоматизира	
големи	части	от	процеса	на	вземане	на	управленски	решения.

6.https://bg.thpanorama.com/articles/tecnologa/qu-es-un-sistema-ser-humano-
mquina-caractersticas-principales.html	

7.https://bg.thpanorama.com/articles/tecnologa/qu-es-un-sistema-ser-humano-
mquina-caractersticas-principales.html

8.https://xn--e1aabhzcw.bg/vik/analyses/%D0%BA%D0%BC%D1%82-%D1%81%
D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%
D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%-
D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%
8F-geolantis.360-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5
%D1%81	

9.https://xn--80aahddubcb0awc4bnhip4t.bg/tema/oblachni-uslugi-iot/br-tehnika-
inteligenten-softuer-harduer-industrialen-iot-bosch	
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10.https://bg.diecastingcompany.com/helpful-articles/three-levels-smart-workshop-
smart-factory-smart-manufacturing	

11.	Триизмерният	печат	или	3D	печат	е	съвременна	технология	за	печат	(из-
работка)	на	 триизмерен	 твърд	предмет	 с	произволна	форма	 с	помощта	на	цифров	
модел.
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БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ 
ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

доц. д-р Нелко Ненов
Военна	академия	„Георги	Стойков	Раковски“

Резюме:	 Докладът	 представя	 участието	 на	 българската	 арти-
лерия	във	Втората	световна	война	последователно	през	отделните	пе-
риоди:	окупация	и	администрация	на	новите	територии;	противовъз-
душна	война	срещу	Англия	и	САЩ;	първа	и	втора	фаза	на	войната	с	
Германия.	Подробно	е	анализиран	съставът,	организацията,	въоръже-
нието,	 командването	и	управлението,	 както	и	бойното	използване	на	
артилерията.	Представени	са	нови	и	интересни	данни	за	противовъз-
душната	артилерия	и	нейната	роля	през	втория	период.

Ключови думи: Втора	 световна	 война;	 българска	 артилерия;	
противовъздушна	артилерия;	артилерийско	въоръжение

Както	е	известно,	България	се	присъединява	към	Тристранния	пакт	на	
1	март	1941	г.	във	Виена.	Още	същия	ден	германски	войски	се	прехвърлят	от	
Румъния	в	България	през	река	Дунав.	На	6	април	1941	г.	те	започват	военни	
действия	срещу	Югославия	и	Гърция.	Така	на	практика	България	е	въвлечена	
във	Втората	световна	война.

Участието	на	Българската	войска	във	войната	преминава	през	различ-
ни	периоди	и	се	провежда	под	различни	форми.	Самото	участие	във	войната	
може	да	се	раздели	на	следните	периоди:	окупация	и	администрация	на	нови-
те	територии;	противовъздушна	война	срещу	Англия	и	САЩ;	първа	и	втора	
фаза	на	войната	с	Германия.	Участието	на	българската	артилерия	може	да	се	
разглежда	в	контекста	на	различните	периоди	и	форми	на	участие	на	войската	
по	време	на	войната.	

Първият	период	започва	с	окупиране	на	Македония	на	19	април,	Бе-
ломорието	на	20	април	и	Поморавието	на	30	декември	1941	г.	В	рамките	на	
окупацията	се	извършват	редица	трансформации	на	войсковите	части	през	
годините.	Едновременно	с	това	тече	период	на	мобилизационно	развръщане	
на	войскови	части,	включително	и	артилерийски.	

В	момента,	когато	германците	започват	нахлуването	си	в	България,	за	да	
се	обезпечи	тяхното	съсредоточаване	на	южната	ни	граница	щабът	на	войската	е	
принуден	да	вземе	всички	предохранителни	мерки,	като	увеличи	значително	със-
тава	на	прикриващата	границата	с	Гърция	втора	армия	и	състава	на	Прикриващия	
фронт	срещу	Турция	с	изпращане	на	новомобилизирани	части	към	границата	ни.	
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След	сломяване	на	съпротивата	на	Югославия	и	завземането	на	Бело-
морието,	германската	армия	продължава	настъплението	си	в	Гърция,	където	
среща	упорита	съпротива	на	гръцката	армия.	Германците	не	са	добре	екипи-
рани	за	водене	на	планинска	война	и	затова	германското	главно	командване,	с	
писмо	№	121	от	5	март	1941	г.,	се	обръща	към	щаба	на	войската,	с	което	иска	
да	предадем	на	германската	армия	четири	7,5-см	планински	батареи	„Шкода“,	
обр.	1915	г.,	съответното	по	4	оръдия,	или	всичко	16	оръдия	без	прислугата,	
но	с	всичкото	им	щатно	имущество	и	принадлежности,	както	и	съответното	
число	товарни,	ездови	и	впрегатни	коне	и	кола,	с	тяхната	амуниция	и	с	10	000	
снаряда	(Skutunov	1953b,	p.	6).	На	17	март	1941	г.	батареите	са	преотстъпени	
на	 германското	командване,	 а	 войниците	 са	освободени	от	мобилизиране	и	
пуснати	по	домовете	си.

За	окупиране	на	Македония	е	формирана	и	изпратена	новата	пета	армия	
в	състав	6.	Бдинска	пехотна	дивизия,	7.	Рилска	пехотна	дивизия,	1-ва	конна	
дивизия,	армейски	обслужващи	части	и	поделения.	През	втората	половина	на	
юни	1941	г.	са	формирани	14-а	и	15-а	пехотни	дивизии	с	щабове	съответно	в	
Скопие	и	Битоля.	През	август	1941	г.	е	изработен	нов	план	за	военновремен-
ната	организация,	съгласно	който	пета	армия	за	военно	време	се	развръща	в	
състав	14-а	и	15-а	пехотни	дивизии	и	1-ва	конна	бригада.	През	май	1943	г.	
двете	дивизии	постепенно	се	мобилизират	и	попълват	до	щатовете	за	воен-
но	време,	освен	това	се	формира	нова	–	17-а	пехотна	дивизия	в	Щип.	Това	
действие	щабът	на	българската	армия	предприема	във	връзка	със	зачестилите	
англо-американски	въздушни	нападения	над	Сардиния	и	Сицилия	и	възмож-
ното	нападение	от	запад.	

През	лятото	на	1941	г.	Беломорието	е	заето	от	втора	армия	в	състав	10-а	
пехотна	Родопска	дивизия,	2-ра	гранична	бригада	и	армейски	части.	По-къс-
но	10-а	пехотна	дивизия	е	заменена	от	11-а	пехотна	дивизия.	Опасността	от	
десант	на	 беломорския	 бряг	 и	 необходимостта	 от	 обединяване	на	 усилията	
под	единно	командване	налага	в	края	на	1943	г.	да	се	формира	щаб	на	Втори	
армейски	корпус,	в	чийто	състав	влизат	7-а,	16-а	и	28-а	пехотни	дивизии.	

На	27.12.1941	г.	фелдмаршал	Кайтел	от	името	на	Хитлер	иска	от	българ-
ското	правителство	български	войски	да	окупират	района	на	Зайчар,	Кюприя,	
Крушевац,	Куршумлия,	Лесковац,	Бела	Паланка	и	Княжевац.	Кайтел	нарежда	
да	 се	формира	окупационен	корпус	от	 три	дивизии,	 до	5.01.1942	 г.	 да	 сме-
нят	германските	части	и	до	15.01.1942	г.	да	заемат	определените	райони.	В	
изпълнение	 на	 тази	 задача	 се	 формира	 1-ви	 армейски	 корпус	 в	 състав	 6-а,	
17-а	и	21-а	пехотни	дивизии,	с	обща	численост	около	23	000	военнослужещи	
(Krapchanski,	Hristov,	Vazelov	&	Skachokov	1961,	p.	134).	

Всички	войскови	единици,	цитирани	по-горе,	включват	и	щатни	арти-
лерийски	части	и	подразделения,	с	необходимото	количество	бойни	припаси	
и	осигуряване	само	до	ниво	пехотна	дивизия.	Липсват	артилерийски	полкове	
в	армейско	и	корпусно	подчинение.		
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Независимо	от	усиленото	мирновременно	развръщане	на	армията,	до	на-
чалото	на	бойните	действия	с	германските	части,	в	българските	формирования	не	
са	подготвени	достатъчно	обучени	резерви	по	специалности	в	запаса	за	нуждите	
на	артилерията.	Освен	това,	икономическите	възможности	на	страната	не	дости-
гат	за	окомплектоване	с	въоръжение,	бойна	и	спомагателна	техника	на	650-хи-
лядната	армия	за	военно	време,	както	се	предвижда	по	плана	от	1928/1932	г.	 
Това	налага	през	1939	г.	да	се	преработи	плана	за	военновременното	развръща-
не	на	армията.	Същността	на	измененията	се	заключава	в	намаляване	на	броя	на	
пехотните	дивизии	от	16	на	12,	от	които	осем	първолинейни	(първоешелонни)	
и	четири	второлиейни	(второешелонни).	След	началото	на	войната	на	Германия	
срещу	Югославия	и	Гърция	започва	усилено	стратегическо	развръщане	на	бъл-
гарската	армия.	Организационните	изменения	по	това	време	засягат	предимно	
войските	в	окупираните	от	българската	армия	области.	

От	лятото	на	1939	г.	започва	процес	на	непрекъснато	извикване	на	за-
пасни,	 което	 продължава	 до	 9	 септември	 1944	 г.	 и	 след	 това.	 Запасните	 от	
всички	бойни	части	са	извиквани	по	един,	два	и	повече	пъти.	Срокът	на	обу-
чението	им	е	увеличен	от	3	на	6,	а	след	това	и	на	9	месеца.	

С	развитието	на	военнополитическата	ситуация	в	хода	на	войната	бъл-
гарското	военно	командване	в	стремежа	си	да	отговори	адекватно	на	създала-
та	се	обстановка	провежда	редица	действия,	между	които	поредица	от	моби-
лизации	и	демобилизации	на	различни	войскови	формирования,	в	това	число	
артилерийски	за	създаване	и	поддържане	на	Прикриващ	фронт	срещу	Турция,	
продиводесантна	отбрана	на	Беломорието	и	други	дейности,	в	отговор	на	на-
растналата	обстановка.	Артилерийските	формирования	през	този	период	при-
добиват	способности	за	отразяване	на	агресия	по	суша,	въздух	и	море.

Фиг. 1. Цар	Борис	III	и	принц	Кирил	присъстват	на	учение	 
на	българската	артилерия	през	1942	г.
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Вторият	период	започва	с	обявяването	на	13	декември	1941	г.	от	трибу-
ната	на	Народното	събрание	от	министър-председателя	Богдан	Филов	война	
на	Англия	и	Съединените	американски	щати.	Това	е	периодът	на	противовъз-
душната	война.	Първата	въздушна	бомбардировка	над	България	е	извършена	
на	1	август	1943	г.,	а	последните	продължават	до	края	на	август	1944	г.	

От	началото	на	1942	г.,	англо-американските	самолети	след	като	прео-
доляват	германската	въздушна	мощ	зачестяват	своите	прелитания	и	разузна-
вателна	дейност	над	Балканския	полуостров,	като	постепенно	засилват	своята	
дейност.	През	1944	г.	те	манифестират	напълно	своята	въздушна	мощ.	След	
предприетите	системни	бомбандировки	над	цялата	страна	и	специално	на	Со-
фия	в	едно	кратко	време	се	парализира	почти	напълно	живота	в	страната	ни.	
В	тази	ситуация	особено	важна	се	оказва	ролята	на	противовъздушната	арти-
лерия.	В	България	тя	преминава	през	един	сравнително	бавен	път	на	развитие,	
който	води	началото	си	от	1937	г.	когато	за	първи	път	се	формира	едно	тежко	
противовъздушно	отделение	в	състав:	една	7,5-см	Д/28	батарея	от	две	оръдия,	
образец	1911	г.	(взети	от	турците)	и	една	8,8-см	Д/45	батарея	от	три	оръдия,	
образец	1916	г.	–	всичко	5	оръдия	(Skutunov	1953а,	p.	4).	В	хода	на	развитие-
то	на	противовъздушната	ни	артилерия	обаче	липсва	единно	командване,	а	в	
нашата	армия	няма	единно	разбиране	дали	тя	е	отделен	род	войска	или	е	част	
от	 артилерията.	Вследствие	на	 това	не	 са	 определени	отношенията	на	про-
тивовъздушната	артилерия	с	другите	средства	за	противовъздушна	отбрана.	
В	резултат	на	липса	на	единно	командване	на	противовъздушнта	отбрана	на	

страната,	противовъздушната	артилерия	в	учеб-
но-техническо	отношение	е	подчинена	на	Арти-
лерийската	инспекция,	а	в	командно	отношение	
отделните	 подразделения	 са	 подчинени	 на	 ко-
мандирите	на	орляци,	на	началника	на	Военната	
фабрика,	на	началника	на	Артилерийската	шко-
ла,	на	командирите	на	полкове	и	т.н.,	към	които	
са	били	придавани	организационно.	

За	попълване	на	материалната	част	към	съ-
ществуващите	5	стари	противовъздушни	оръдия	
в	хода	на	войната	са	доставяни	последователно:	
2-см	 Д/65	 противовъздушни	 оръдия,	 образец	
1936/1939	 г.;	 2-см	 моторовлачни	 оръдия,	 обра-
зец	 1939	 г.;	 2-см	 позиционни	 оръдия,	 образец	
1939	 г.;	 2-см	 моторовлачни	 германски	 оръдия,	
образец	М-1939	и	2-см	позиционни	с	лафет	леш-
ник	оръдия.	Освен	леките	са	доставени	и:	8,8-см	
Д/56	оръдия,	образец	1937	г.	-	417	оръдия;	8,84-
см	Д/45	оръдия	„Круп“	-	23	оръдия;	8,8-см	Д/56	
оръдия,	образец	1940	г.	-	124	оръдия;	7,5-см	Д/59	

Фиг. 2. Български	
артилеристи	до	2-см	
противовъздушно	

моторовлачно	оръдие	
„Райнметал“,	
обр.	1939	г.
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оръдия	„Райнметал“	-	20	оръдия;	7,65-см	Д/53	оръдия	„Шкода“	-	23	оръдия;	
37-мм	моторовлачни	оръдия	–	девет	(Skutunov	1953а,	pp.	5	–	6).	Всичко	теж-
ките	противовъздушни	оръдия	достигат	616.

Дълго	време	във	военните	ни	среди	господства	схващането,	че	за	бор-
ба	 с	 противниковите	 бомбандировачи	 са	 пригодни	 2-см	 противовъздушни	
оръдия.	Ето	защо	противовъздушната	артилерия	се	попълва	предимно	с	леки	
противовъздушни	оръдия.	Фактът,	че	доставените	2-см	оръдия	са	от	пет	раз-
лични	образци,	затруднява	обучението	и	обслужването	им,	и	в	крайна	сметка	
показва	по	какъв	начин	е	гледано	на	противовъздушната	артилерийска	стрел-
ба.	В	тази	връзка	можем	да	определим,	че	доставянето	на	голямокалибрени-
те	оръдия	е	ставало	инцидентно.	От	така	доставените	оръдия,	за	нуждите	на	
противовъздушната	отбрана	на	войската	се	определят	2-см	противовъздушни	
оръдия,	а	за	противовъздушна	отбрана	на	страната	се	заделят	всички	тежки	
противовъздушни	батареи,	които	се	разпределят	за	отбрана	на	повече	от	40	
обекта	из	вътрешността	на	страната.	

Бомбандировките,	които	предприемат	САЩ	и	Англия	от	началото	на	
1943	г.	се	засилват	постепенно	до	края	на	годината,	за	да	могат	през	първата	
половина	на	 1944	 г.	 да	 достигнат	 своята	най-голяма	мощ.	Страната	понася	
тежки	загуби.	Целият	стопански	живот	е	парализиран.	Главен	обект	на	про-
тивниковите	нападения	е	София,	която	е	засегната	най-тежко.	Отбраната	на	
страната	 ляга	 изключително	 върху	противовъздушната	 артилерия,	 заедно	 с	
прожекторите,	 и	 върху	изтребителните	 орляци,	 които	 достойно	изпълняват	
своя	дълг.	Понеже	не	разполагаме	с	нощни	изтребители,	борбата	с	неприятел-
ските	самолети	нощем	се	води	изключително	с	противовъздушна	артилерия,	
подпомогната	 от	 прожекторите.	 Нашата	
противовъздушна	артилерия,	макар	и	мал-
ка	 по	 количество,	 своевременно	 влиза	 в	
борба	с	противника	и	със	своите	умели	и	
дръзки	действия	го	заставя	често	да	избяг-
ва	 защитените	 от	 противовъздушната	 ар-
тилерия	пунктове.	През	периода	1941-1944	
г.	противовъздушната	артилерия	е	влязла	в	
огневи	действия	при	29	бомбандировки	и	
72	прелитания	и	е	свалила	или	улучила	59	
противникови	самолета,	докато	изтребите-
лите	са	свалили	78	самолета	(Tashev	2008,	
p.	305).	В	труда	на	капитан	втори	ранг	о.з.	
Коста	Скутунов	„България	във	война	с	Ан-
глия	и	САЩ	през	1941-1944	г.“	(Skutunov	
1953а,	 p.	 140)	 се	 определя,	 че	поразените	
противникови	 самолети	 са	 38.	 Скутунов,	
офицер	 в	 българската	 армия	 от	 1950	 г.,	 е	

Фиг. 3. 8,8-cm	противовъздушно	
оръдие	Flak	18



104     

110 години знания, умения, компетенции

привлечен	като	военен	сътрудник	към	Военноисторическата	комисия	към	Ге-
нералния	щаб	на	българската	армия.	

Третият	 период	 започва	 на	 6	 септември	 1944	 г.,	 когато	 българското	
правителство	решава	да	скъса	дипломатическите	отношения	и	да	обяви	вой-
на	на	Германия.	Този	период	е	свързан	с	изтягляне	на	българските	войскови	
части	от	окупираните	зони.	Едновременно	с	това	започват	и	действия	срещу	
германските	военни	части.	Изтеглянето	на	българските	артилерийски	част	от	
окупираните	територии	се	извършва	в	сложна	обстановка.	От	една	страна	са	
противоречивите	и	закъснели	указания	на	българското	командване,	от	друга	
страна	 –	 действията	 на	 германците,	 които	 се	 стремят	 да	 забяват,	 осуетят	 и	
саботират	самото	изтегляне,	съпроводено	с	действия	по	обезоръжаване	и	пле-
няване	на	български	части.	

Оттеглянето	се	извършва	при	крайно	неблагоприятна	обстановка,	при	
която	се	намират	окупационните	част	на	първи	окупационенн	корпус	в	Сър-
бия	и	пета	армия	в	Македония.	Тези	части	трябва	да	се	отскубнат	от	опасното	
съседство	с	германските	войски,	които	ги	заплашват	с	враждебни	действия,	
и	същевременно	да	се	справят	с	постоянните	нападения	на	сръбските	и	маке-
донски	партизани,	които	искат	да	сложат	ръка	на	българското	оръжие.	Още	от	
първия	ден	частите	са	нападнати,	както	от	германците,	които	преграждат	пътя	
за	отстъпление,	така	и	от	партизаните,	които	започват	да	ги	ограбват.	Много	
скоро	оттеглящи	се	войски	са	бити	по	части,	обезоръжени,	и	отчасти	пленени	
и	откарани	от	германците	в	пленически	лагери.	Цялото	интендантско	снабдя-
ване	в	армейските	разходни	складове,	всичкото	оръжие	на	частите	и	бойните	
припаси,	намиращи	се	в	огнестрелните	складове	и	в	носимите	подвижни	из-
точници,	са	пленени	и	разграбени.	

И	така	първи	корпус	и	пета	армия,	за	по-малко	от	една	седмица,	се	сто-
пяват	като	бойни	единици	под	ударите	на	събитията.	По	този	начин	те	са	изва-
дени	от	строя	в	момент	когато	войската	ни	се	мобилизира	за	да	започне	борба-
та	с	германската	войска,	достигнала	западните	български	граници.	Трагична	е	
съдбата	на	българските	войски	в	Сърбия,	като	германците	успяват	с	измама	да	
пленят	щаба	на	първи	корпус	и	обезоръжат	всички	български	части	в	района	
на	Нишка	баня	(Skutunov	N/A,	p.	264).	Не	по-добра	е	съдбата	на	дивизиите	от	
състава	на	корпуса.

Оттеглянето	 на	 войските	 от	 седма	 армия	 в	 Беломорието	 се	 извършва	
по-късно,	при	съвсем	друга	политическа	обстановка.	Щабът	на	армията	тук	
дава	своевременни	и	изчерпателни	указания	по	самото	изтегляне.	Това	дава	
възможност	то	да	се	осъществи	в	напълно	запазен	боен	дух,	с	цялото	налично	
въоръжение	и	бойни	припаси.	По	инициатива	на	инспектора	на	артилерията,	
с	лично	поверително	писмо	№172	от	14	октомври	1944	г.	той	осигурява	необ-
ходимия	брой	артилерийски	влекачи	за	своевременно	изтегляне	на	частите	от	
полевата,	бреговата	и	противовъздушната	артилерия	в	Беломорието	(Rakopis	
N/A(a),	p.	37)	и	островите	Тасос	и	Самотраки.	
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Една	определена	част	от	артилерийските	части	от	пета	армия,	напуска-
щи	Македония	изоставят	артилерийската	материална	част	и	бойните	припаси.	
Такъв	е	 случаят	 с	 трите	 гаубици,	изоставени	от	17-и	артилерийски	полк	от	
състава	на	17-а	пехотна	дивизия	край	Царево	село,	намерени	отново	от	8-а	
ударна	рота	заедно	с	бойните	и	припаси	(Rakopis	N/A(b),	p.	44).	По-късно,	на	
25	септември	1944	г.,	когато	един	наш	влекач	е	изпратен	да	изтегли	изоста-
вените	гаубици	се	натъква	на	танкова	мина	близо	до	гаубиците,	вследствие	
на	което	е	бил	разрушен.	Българското	командване	е	на	мнение,	че	мината	е	
поставена	от	хора	на	генерал	Апостоловски,	водач	на	Македонската	народо-
освободителна	 войска	 (МНОВ).	 Това	 и	 други	 действия	 на	МНОВ	показват	
настроенията	всред	водачите	на	МНОВ	против	напредването	на	нашите	вой-
ски	отвъд	старите	граници.	Напълно	естествено	това	отношение	на	неприязън	
намира	неблагоприятен	отзвук	в	душата	на	българския	войник	и	заедно	с	из-
несеното	по	това	време	в	пресата,	че	Македония	се	обособява	като	самостоя-
телна	държава	в	рамките	на	нова	Югославия	създава	повод	сред	войниците	
да	разсъждават	по	въпроса	–	„защо	е	необходимо	да	се	бием	за	чужда	земя?“	
(Rakopis	N/A(b),	p.	45).

По	своя	инициатива,	с	помощта	на	командира	на	пета	армия	генерал-ма-
йор	Владимир	Кецкеров,	който	поема	командването	на	армията,	командирът	
на	четвърта	армия	осъществява	връзка	с	водачите	на	МНОВ	за	да	се	уточни	
взаимодействието	на	българските	части	с	бившите	македонски	партизани,	на	
които	 е	 придадена	Македонската	 народоосвободителна	 бригада	 „Гоце	Дел-
чев“	от	правителството	на	Отечествения	фронт,	на	правителството	на	Феде-
рална	народна	република	Македония.	Тази	бригада	се	създава	с	решение	на	
българското	 главно	 командване	 със	 заповед	№1-1332	 от	 самостоятелната	 и	
четвърта	македонски	бригади	(Rakopis	N/A(b),	p.	38).	

На	23	октомври	1944	г.	в	Пехчево	е	подписан	протокол	между,	от	една	
страна	 генерал-майор	Владимир	Кецкаров	и	 от	 друга	 страна	представителя	
на	върховното	командване	на	МНОВ	генерал-майор	Светозар	Вукманович	–	
Темпо,	и	командващия	МНОВ	генерал-майор	Апостоловски.	Едно	от	решени-
ята	в	него	е	начинът,	по	който	да	се	осъществи	оттеглянето	на	15-а	пехотна	
дивизия,	като	материалната	част	на	артилерията	на	дивизията	да	се	предаде	
на	Македонските	освободителни	войски,	а	15-и	артилерийски	полк	да	остане	
за	общи	действия	в	МНОВ	(Rakopis	N/A(b),	p.	73).	Така	материалната	част	на	
15-и	артилерийски	полк	е	предадена	на	МНОВ	в	околностите	на	град	Прилеп	
още	на	22.09.1944	г.	

С	включването	на	България	на	страната	на	тройния	съюз,	и	във	връзка	с	
порастналия	брой	на	артилерийските	формирования,	се	увеличава	и	съставът	
на	Артилерийската	инспекция,	която	към	началото	на	1941	г.	включва	7	офи-
цери	и	6	чиновници	(DVIA	N/A(a),	p.	1).	Съгласно	поверителна	заповед	№	4	от	
17	февруари	1941	г.	според	министерска	заповед	№	65	от	17	февруари	1941	г.	се	
формира	Артилерийска	инспекция	при	Главното	командване	на	Действащата	
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войска	във	връзка	с	мобилизацията	и	развръщането	на	армията.	Съставът	му	
е	36	души	и	включва:	инспектор	–	генерал-майор	Никола	Стойчев,	адютант,	
учебно-строево	отделение	–	3	души,	техническо-снабдително	отделение	–	21	
души,	 домакински	 взвод,	 хранително	 отделение,	 багажно	отделение	 (DVIA	
N/A(a),	p.	55).	От	1941	г.	до	1944	г.	на	длъжността	инспектор	на	артилерията	
се	изреждат	много	генерали	и	офицери,	някои	от	тях	за	много	кратък	период	
от	по	няколко	месеца.	Приблизително	година	и	половина	на	поста	се	задър-
жа	полковник,	по-късно	и	генерал-майор	Иван	Бояджиев.	В	началото	на	1943	
г.,	под	негово	ръководство	инспекцията	наброява	7	офицери	и	6	чиновници.	
През	май	1943	г.	се	създават	нови	артилерийски	структури,	включително	и	в	
новоокупираните	територии	от	българската	армия,	отговорностите	за	които	
са	на	инспектора	генерал-майор	Иван	Бояджиев	(DVIA	N/A(a),	p.	116).	След	
като	 англо-американските	 самолети	 започват	 масирани	 бомбандировки	 на	

София,	артилерийската	инспекция	се	премества	от	Со-
фия	в	с.	Белчински	бани,	Самоковско,	където	се	осигу-
рява	логистично	от	7-и	дивизионен	артилерийски	полк	
в	Самоков.	Цялата	дейност	и	преписките	на	инспекци-
ята	се	осъществяват	от	село	Белчин.	От	31	юли	1944	
г.	заповедите	на	инспектора	на	артилерията	отново	се	
издават	от	София	(DVIA	N/A(a),	p.	195).

Няколко	дни	 след	 9	 септември	1944	 г.,	 на	 19	
септември	 за	инспектор	на	 артилерията	 е	назначен	
полковник	Константин	Чешмеджиев.	Той	е инспек-
тор	до	май	1945	г.	Роден	е	на	17	ноември	1895	г.	в	Ка-
занлък.	Женен,	с	две	деца.	Приет	е	на	първа	офицер-
ска	длъжност	с	чин	подпоручик,	който	получава	на	1	
август	1917	г.	в	разгара	на	Първата	световна	война.	
Службата	му	преминава	през	8-и	артилерийски	полк	
в	Стара	 Загора,	 след	 войната	 трансформиран	 в	 8-о	
полско	артилерийско	отделение	и	през	1928	г.	отно-
во	преименуван	в	8-и	артилерийски	полк.	През	1929	
г.	става	командир	на	батарея	в	Школата	за	запасни	
офицери	и	началник	на	звукометрична	команда	към	

Военното	училище.	Следва	служба	като	командир	на	батарея	в	1-ви	арти-
лерийски	полк	в	Разград	и	като	командир	на	специално	отделение	в	4-ти	
дивизионен	артилерийски	полк	в	София.	През	1936	г.	е	завеждащ	учебната	
част	към	Артилерийската	школа,	а	по-късно	командир	на	противовъздуш-
ната	 отбрана	 към	школата.	Две	 години	 след	 това	 е	 командир	на	школно	
артилерийско	отделение.	През	1941	г.	е	назначен	за	командир	на	4-ти	ар-
тилерийски	полк	в	София.	Длъжността	инспектор	на	артилерията	получава	
в	преломната	1944	г.	на	19	септември.	През	1945	г.	 е	уволнен	от	военна	
служба.

Фиг. 4. Полковник	
Константин	Чешме-
джиев	–	инспектор	 
на	артилерията	от	 
19	септември	1944	г.	

до	май	1945	г.
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Със	заповед	на	новоназначения	инспектор	на	артилерията	от	1	ноември	
1944	г.	се	обявява,	че	съгласно	служебно	поверително	писмо	на	Щаба	на	вой-
ската	№	IV	–	M	–	1275	от	24	октомври	1944	г.,	досегашната	артилерийска	ин-
спекция	при	Щаба	на	главното	командване	се	преименува	на	„Управление	на	
началника	на	артилерийския	отдел	при	главното	командване	на	Действащата	
армия“	и	се	реорганизира	съгласно	обявен	щат	(DVIA	N/A(a),	p.	215).	По	този	
щат	отделът	е	в	състав	18	души,	като	длъжността	началник	на	артилерийски	
отдел	е	за	генерал-майор,	приравнена	на	командир	на	дивизия.	В	отдела	са	
включени	 още	 началник-щаб,	 началник	 на	 оперативно-разузнавателна	 сек-
ция,	началник	на	учебна	секция,	началник	на	строево-организационна	секция	
и	деловодство	(DVIA	N/A(a),	p.	216).	Това	управление	осъществява	общото	
ръководство	на	българската	артилерия	по	време	на	двете	фази	на	участието	на	
Българската	армия	във	война	с	Германия.	В	щаба	на	всяка	армия	се	формира	
артилерийски	отдел	със	свой	началник.

Началник	 на	 артиле-
рийски	отдел	в	щаба	на	1-ва	
армия	 е	 полковник	 Златю	
Цонев	Тепциев,	който	загива	
от	неприятелски	снаряд	око-
ло	 Крива	 Паланка	 на	 9	 ок-
томври	1944	г.	Неговото	мяс-
то	 заема	 полковник	 Георги	
Цонев	 Станев.	 Началник	 на	
артилерийски	 отдел	 в	 щаба	
на	 2-ра	 армия	 е	 полковник	
Панайот	Петков	Добрев,	 а	 в	
щаба	 на	 4-та	 армия	 –	 полко-
вник	Димитър	Марков	Младе-
нов.	Началник	на	 артилерията	на	действащата	във	втората	фаза	на	войната	
първа	българска	армия	е	полковник	Кирил	Кирилов	Петков.

Към	6	септември	1944	година	артилерията	на	Българската	войска	раз-
полага	с	организационен	и	числен	състав	показан	на	таблица	1	(Krapchanski,	
Hristov,	Vazelov	&	Skachokov	1961,	pp.	226	–	227).

По	отношение	на	комплектуването	на	артилерията	с	команден	и	ре-
дови	състав	е	на	лице	значителен	процес	на	трансформация.	За	сравнител-
но	кратък	период	от	9	септември	до	края	на	първия	етап	от	участието	във	
войната	в	редица	артилерийски	полкове	се	назначават	и	преназначават	по	
няколко	командири.	Така	например	в	1-ви	дивизионен	артилерийски	полк	
на	 25.09.1944	 г.	 командването	 поема	 подполковник	Митов,	 на	 27	 същия	
месец	 –	 подполковник	Чакъров,	 а	 на	 4	 .10.1944	 г.	 –	майор	Георгиев.	На	
10.11.	1944	г.,	когато	полкът	влиза	във	Велес	командир	на	полка	е	подпол-
ковник	Цонев.	

Фиг. 5. 10-см	оръдие	К14	на	огнева	 
позиция	през	есента	на	1944	г.	в	Югославия
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Таблица 1
 

Организационен и числен състав на българската артилерия 
към 6 септември 1944 г.

поделения офицери под-
офицери

чинов-
ници

войници всичко

АРТИЛЕРИЯ
Дивизиоенен	
артилерийски	
полк

14 545 719 126 9430 10820

Армейски	
артилерийски	
полк

4 179 396 85 2710 3370

Армейско	товарни	
артилерийски	
отделения

4 108 165 36 2000 2309

Общовойскови	
моторизиран	
артилерийски	
полк

1 38 83 20 541 682

Конен	
артилерийски	
полк

1 32 43 10 670 755

Конно-
артилерийски	
отделения

- - - - - -

Щурмови	
артилерийски	
отделения

- - - - - -

Огнестрелни	
отделения

5 26 40 60 775 901

Всичко 964 1608 355 16538 19465
Противовъздушна	
артилерия
Щаб	на	п.в.	
артилерия

1 6 - 7 - 13

П.В.	артилерийски	
полкове

4 260 303 62 4941 5566

П.В.	артилерийски	
отделения

2 33 67 - 729 829

П.В.	батареи 3 9 9 - 150 168
ВСИЧКО 308 378 69 5820 6576

След	завръщането	си	в	Русе	и	демобилизирането	полкът	вече	се	ко-
мандва	от	подполковник	Вучков	(DVIA,	N/A(b),	p.	6).	Частите	на	някои	съ-
единения	в	началото	на	войната	не	са	напълно	боеспособни	поради	нисък	
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боен	дух	и	слаба	дисци-
плина.	 Главна	 причина	
за	 това,	 че	 същите	 са	
засегнати	 от	 револю-
ционните	 настроения	
на	 9.09.1944	 г.,	 неовла-
дявани	 от	 командирите,	
които	 са	 неориентирани	
от	 вътрешното	 и	 външ-
но	 положение.	 Коман-
дирите	 поради	 полити-
ческа	 неосведоменост	
не	 съумяват	 да	 дадат	
адекватни	разяснения	на	
подчинените	си	за	бързо	
изменящите	се	политически	и	военни	събития,	което	създава	едно	недове-
рие	между	командири	и	подчинени.	Някои	командири	проявяват	малоду-
шие	и	напускат	частите	си,	а	други	се	показват	по-строги	и	взискателни,	
отколкото	обстановката	налага.	Това	става	причина	за	нежелателни	ексце-
си	в	някои	части	и	арест	на	някои	офицери	и	подофицери.	Новообразува-
ните	 войнишки	комитети	и	избраните	от	 тях	нови	командири,	нямат	не-
обходимия	 авторитет	 и	 опит	 за	 осъществяване	 и	 прилагане	 на	 практика	
войнишката	дисциплина	и	войскови	ред.	В	същото	време	в	ешелоните	по	
железните	 пътища	 се	 срещат	 влакове	 с	 обезоръжени	 войници	 от	 първи	
български	корпус,	които	споделят	най-различни	слухове	за	масови	преда-
вания	на	части	и	войници	от	техните	командири	на	германците,	което	се	
предава	и	на	новомобилизираните	части.	

През	септември	1944	г.	българската	армия	разполага	с	1575	минихвър-
гачки,	1734	оръдия	с	калибър	от	20-до	50-мм,	875	оръдия	с	калибър	от	75-	до	
88-мм,	595	оръдия	и	гаубици	с	калибър	от	105-	до	120-мм,	83	оръдия	с	кали-
бър	150-мм.	(Istoria	1981,	pp.	308	–	309).

По	 време	 на	 своето	 участие	 във	Втората	 световна	 война	 българската	
армия	е	въоръжена	със	следните	артилерийски	системи.

Армейската	артилерия	е	въоръжена	със:	105-мм	моторовлачни	оръдия	
Д/56	и	Д/52	„Круп“	–	110	бр.;	105-мм	гаубици	Д/28	и	Д/30	„Райнметал“	–	110	
бр.;	 75-мм	товарни	оръдия	„Круп-Бофорс“	–	225	бр.;	 150-мм	моторовлачни	
гаубици	Д/30	„Круп“	–	151	бр.;	75-мм	противотанкови	оръдия	„Райнметал“	
или	„Шнайдер“	(трофейни)	–	132	бр.

Дивизионната	артилерия	разполага	със:	120-мм	гаубици	„Белгийска“	–	
11	бр.;	105-мм	гаубица	Д/28	и	Д/30	„Райнметал“;	75-мм	возими	оръдия	„Круп“	
и	 „Шнайдер“	 –	 287	 бр.;	 75-мм	 товарни	 оръдия	 „Круп-Бофорс“,	 „Шкода“	 и	
„Райнметал“	–	225	бр.

Фиг. 6. Българската	артилерия	през	зимата	на	
1945	г.	в	Унгария
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Противовъздушните	 арти-
лерийски	оръдия	са:	 20-мм	проти-
вовъздушни	 оръдия‚	 „Райнметал“,	
„Маузер“	 –	 279	 бр.;	 75-мм	Д/59	 и	
76,5-мм	 противовъздушни	 пози-
ционни	 и	 моторовлачни	 оръдия	
–	 84	 бр.;	 88-мм	Д/56	 и	Д/45	 	 про-
тивовъздушни	позиционни		и	мото-
ровлачни	 оръдия	 –	 123	 бр.;	 37-мм	
противовъздушно	оръдие	Д/57	 (на	
бронираната	бригада).	

Бронеизтребителните	оръдия	
на	въоръжение	са:	37-мм	бронеиз-
требителни	оръдия	–	259	бр.;	50-мм	
противотанкови	 оръдия	 „Райнме-

тал“	–	253	бр.;	75-мм	противотанкови	оръдия	„Райнметал“	или	„Шнайдер-Рай-
нметал“	–	132	бр.	

Общовойсковият	 мо-
торен	 артилерийски	 полк	 от	
състава	 на	 1-а	 българска	 ар-
мия	 разполага	 с:	 105-мм	 мо-
торовлачни	 гаубици	 Д/30	
„Райнметал“	 –	 12	 бр.;	 105-мм	
моторовлачни	 оръдия	 „Круп“	
Д/56	 –	 12	 бр.;	 122-мм	 оръдия	
Д/46	 (руско)	 –	 11	 бр.;	 150-мм	
моторовлачни	 гаубици	 Д/30	
„Круп“	–	12	бр.

Към	 началото	 на	 воен-
ните	 действия	 15.10.1944	 г.	
количеството	 и	 състоянието	
на	артилерийската	материална	
част,	с	която	разполага	българ-
ската	армия	е	обобщена	в	таблица	2	(Istoria	1961,	p.	360;	Molhov	1970,	p.	226).

В	хода	на	войната	артилерията	увеличава	броя	на	артилерийските	сис-
теми	като	Българската	армия	разполага	с	1473	армейски	и	дивизионни	оръдия,	
556	 противовъздушни	 оръдия	 и	 644	 бронеизтребителни	 оръдия	 или	 всичко	
2673	артилерийски	системи.	Към	тях	трябва	да	прибавим	1575	минохвъргачки	
от	различни	калибри,	с	което	артилерийските	системи	общо	стават	4248.

След	включване	на	България	във	войната	на	страната	на	СССР	и	дейст-
ва	съвместно	със	Съветската	армия	Съветското	правителство	предоставя	на	
България	310	оръдия		и	363	минохвъргачки	(Shinkarev	1970,	9).	

Фиг. 7. Артилерийска	стрелба	
с	81-мм	минохвъргачка	„Райнметал“

Фиг. 8. 120-мм	гаубици	Д-22	„Белгийска“	на	
огнева	позиция
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Таблица 2 

Количество и състояние на артилерийската материална част,  
с която разполага българската армия към 15.10.1944 г.

№ по 
ред

Вид на артилерийската 
материална част

Полага 
се по щат

Има на 
лица

Състояние

1 минохвъргачки 1470 1425 Общо	оръдията,	
гаубиците	и	
минохвъргачките	са	в	
следното	състояние:
-напълно	годни	-60%;
-полуизносени,	но	все	
още	годни	–	30%;
-значително	износени	
(почти	негодни)	–	10%.

2 37-мм	противотанкови	
оръдия

451 319

3 5-см	противотанкови	
оръдия	

393 252

4 7,5-см	противотанкови	
оръдия	

136 84

5 7,5-см	возими	оръдия 382 517
6 7,5-см	товарни	оръдия 226 177
7 10,5-см	моторизирани	

оръдия
146 115

8 10,5-см	возими	гаубици 427 464
9 10,5-см	товарни	гаубици 4 10
10 12-см	возими	гаубици 20 15
11 15-см	моторизирани	

гаубици
203 160

ВСИЧКО 3858 3538 Обща	попълненост	по	
щат	91%

На	19	 септември	1944	 г.	 Главното	 командване	на	 българската	 войска	
обявява	мобилизация	на	именуваната	вече	Българска	народна	армия.	На	23	
септември	армията	ни	започва	настъпление	в	Южна	Сърбия,	Вардарска	Ма-
кедония	и	Косово.	

Четвърта	армия	с	щаб	в	Плевен	на	7.09.1944	г.	получава	шифрована	те-
леграма	от	Министерството	на	войната	–	Щабът	на	войската	да	се	съсредото-
чи	в	района	на	Дупница.	На	9.09.1944	г.	командването	на	армията	получава	
ново	 нареждане	 от	 новото	 командване	 на	 войската	 за	 противопоставяне	 на	
евентуални	 германски	 намерения	 като	 съсредоточи	 разполагаемите	 сили	 за	
прикриване	границата	с	Югославия	(Rakopis	N/A(b),	p.	2).	Предполага	се,	че	
частите	на	армията	ще	изпълнят	своите	задачи	при	осигурено	прикриване	на	
границата	от	оттеглящите	се	от	Македония	части	на	пета	армия.	По	това	време	
обаче	пета	армия	е	разстроена	от	германски	моторизирани	части,	които	има	
голяма	вероятност	да	доближат	нашата	западна	граница	и	разстроят	съсредо-
точаването	на	четвърта	армия.	Пред	фронта	на	армията	от	Македония	отстъп-
ва	пета	армия.	Отделни	дезорганизирани	групи	пристигат	в	Крива	Паланка	и	
Царево	село,	внасяйки	смут	и	демотивация	сред	частите	на	четвърта	армия.	За	
разлика	от	пета,	четвърта	армия	има	боен	дух	на	завидна	висота.	Обявената	
война	на	Германия	все	още	не	е	проагитирана	сред	широките	войнишки	маси.	
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Офицерите,	 подофицерите	и	 войниците,	 досега	 възпитавани	в	 съюзнически	
отношения	с	Германия,	учени	с	тяхното	оръжие,	техника	и	начин	на	воюване,	
се	насаждаха	и	величаеха.	Всичко	това	продължава	да	подхранва	едно	силно	
чувство	на	страхопочитание	гъм	„германската	мощ“.	От	друга	страна,	револю-
ционният	акт	на	09.09.1944	г.	носи	нови	неизвестни	за	духа	и	дисциплината	на	
чиновете	от	армията.	Пред	командването	на	армията	стоят	открити	въпросите	
какви	ще	бъдат	отношенията	на	войниците	към	досегашните	им	командири	и	
началници	и	дали	ще	им	вярват	и	ще	ги	следват	в	боевете	срещу	германците.	
Ето	защо	едно	от	най-важните	решения	е	обмислянето	и	вземането	на	необ-
ходимите	мерки	за	запазване,	укрепване	и	повдигане	на	бойния	дух	и	дисци-
плината	в	частите	на	армията.	В	същото	време,	бойният	дух	на	германските	
войски	в	Македония	и	Гърция	е	все	още	добър.	Войските	на	СС	частите,	които	
към	момента	заемат	Македония,	са	силно	пронациски	настроени	и	правят	впе-
чатление	че	са	с	по-висок	дух.	Техните	командири	демонстрират	желание	за	
бойни	подвизи	и	са	готови	със	сравнително	малки	части,	действайки	смело,	да	
се	хвърлят	в	големи	и	рисковани	военни	начинания.	

В	предстоящата	война	с	Германия,	от	българска	страна	е	заложена	след-
ната	основна	цел:	българската	войска	да	настъпи	концентрично	към	долините	
на	реките	Българска	Морава	и	Вардар,	с	цел	да	се	достине	района	Ниш	–	Ско-
пие	и	се	прекъснат	пътищата	от	Гърция	германски	войски.	

На	8	октомври	втора	армия	започва	Нишката	настъпателна	операция,	а	
първа	армия	започва	Страцинско-кумановската	операция.	От	всичките	девет	
съединения	шест	(66%)	са	насочени	за	действие	по	Софийско-Нишкото	опера-
тивно	направление.	Тук	се	предвижда	да	действа	и	основна	част	от	артилери-
ята	–	над	60%	от	участващата	във	войната	(Molhov	1970,	p.	165).	

Едновременно	с	това	се	провеждат	Брегалнишко-Струмишка	и	Косов-
ската	настъпателни	операции.	Бойното	използване	на	артилерията	през	този	
период	 се	 заключава	 в	 поразяване	 на	 противника	 и	 поддържане	 на	 боя	 на	
пехотата	в	указаните	настъпателни	операции.	Действията	на	артилерията	са	
повлияни	в	значителна	степен	от	редица	фактори,	като	планинско-гористата	
местност,	неблагоприятните	атмосферни	условия	на	есенните	месеци	октом-
ври	и	ноември,	както	и	общата	политическа	обстановка	и	военната	обстановка	
на	Балканите.	

Бойното	използване	на	българската	артилерия	през	двете	фази	на	учас-
тие	на	българската	войска	във	войната	е	анализирано	в	различни	изследвания	
(Istoria	1961;	Molhov	1970;	Hristov	1977;	Tashev	2008).	Като	се	абстрахираме	
от	идеологемите,	в	някои	от	тези	трудове	могат	да	се	обобщят	следните	изво-
ди	за	артилерията	от	този	период.	

Действията	на	артилерията	по	време	на	Нишката	настъпателна	опера-
ция	показват,	че	разпределението	на	артилерията	се	извършва	правилно	с	ог-
лед	заделяне	на	достатъчно	артилерийски	части	за	дивизиите,	настъпващи	на	
отделни	 самостоятелни	 направления.	 Създадените	 групи	 за	 непосредствена	
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подкрепа	дават	възможност	за	тясно	взаимодействие	с	пехотата.	Групите	за	
общи	действия	 се	 създават	 главно	 за	 борба	 с	 артилерията	 на	 противника	и	
за	поразяване	на	неговите	опорни	пунктове	в	дълбочина.	Слабост	се	оказва	
незаделяне	на	оръдия	за	стрелба	с	право	мерене,	особено	през	артилерийската	
подготовка	на	атаката.	Друга	слабост	която	можем	да	отчетем	е,	че	не	е	пред-
видено	усилване	с	артилерия	на	Бронираната	бригада	и	конната	дивизия.	

Главна	особеност	при	използване	на	артилерията,	особено	в	Нишката	
операция,	е	няколкократното	провеждане	за	един	ден	на	артилерийска	под-
готовка	на	атаката	(огневи	налети).	Най-често	това	се	дължи	на	факта,	че	пе-
хотата	 започва	настъплението	 си	 от	изходна	линия	 за	 атака,	 отстояща	на	 2	
–	 4	 км	от	предния	 край	и	не	може	да	използва	 резултатите	 от	проведената	
артилерийска	подготовка.	Нашата	артилерия	не	винаги	поразява	противника	
достатъчно	ефективно,	тъй	като	в	повечето	случаи	стреля	по	площи	и	коли-
чеството	на	съсредоточената	артилерия	е	недостатъчно.	Недостатъчно	добре	
усвоен	се	оказва	методът	на	огнева	поддръжка.	След	артилерийската	подго-
товка,	артилерията	най-често	пренася	огъня	в	дълбочина,	вместо	да	започне	
непосредствена	поддръжка	на	атаката	и	да	води	атаката	на	пехотата	от	обект	
към	обект.	Планинско-гористата	местност	затруднява	колесния	маньовър	на	
артилерията,	особено	на	армейската,	а	така	също	наблюдението	и	контраба-
тарейната	борба.	Особено	ефикасни	се	оказват	минохвъргачките,	както	за	ма-
ньовър,	така	и	за	поразяване	на	цели	на	обратни	скатове.	Като	слабост	може	да	
се	отчете	и	фактът,	че	за	артилерийска	подготовка	на	пробива	не	се	използва	
артилерията	на	второешелонните	дивизии	 (при	Подуево	артилерията	на	9-а	
пехотна	дивизия	и	част	от	артилерията	на	12-а	пехотна	дивизия).	Независимо	
от	 посочените	 недостатъци,	 артилерията	 сравнително	 умело	 успява	 да	 осъ-
ществи	подготовката	и	поддръжката	на	настъплението	на	пехотата.	

Като	цяло	действията	на	артилерията	са	децентрализирани.	Артилерий-
ските	 отделения	 от	 артилерийските	 полкове	 на	 пехотните	 дивизии	 се	 при-
дават	 на	 първоешелонните	 пехотни	 полкове.	 Дивизионните	 бронеизтреби-
телни	дружини	се	придават	в	пълен	състав	на	пехотен	полк	на	танкоопасно	
направление.	Дивизионната	противовъздушна	батарея	обикновено	се	придава	
повзводно	на	пехотните	полкове	за	осигуряване	на	въздушната	охрана	на	ча-
стите	и	на	щаба		на	дивизията.

Снабдяването	на	артилерията	е	силно	затруднено.	Отдалечението	на	ин-
тендантските	и	огнестрелни	складове	от	бойното	поле	забавя	своевременното	
снабдяване,	особено	с	боеприпаси,	поради	това	в	най-тежките	моменти	на	боя	
личният	състав	остава	без	храна,	а	артилерията	която	трябва	да	стреля	най-ин-
тензивно	пести	снарядите	за	да	не	остане	без	никакви	резерви	от	боеприпаси	
(Rakopis	N/A(b),	p.	22).		

Втората	фаза	на	участие	на	армията	ни	във	войната	с	Германия	се	съобра-
зява	със	създаването	на	Първа	българска	армия	и	оперативното	й	подчинение	
на	командващия	Трети	украински	фронт	на	26	ноември	1944	г.	С	Постановле-
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ние	на	Министерски	съвет	№	2	от	26	ноември	1944	г.	се	одобрява	създаването	
на	една	отделна	българска	армия	в	състав	до	пет	дивизии	на	обща	численост	
до	90	000	души.	Министерският	съвет	издава	Прокламация	към	българския	
народ	за	водене	на	втория	период	на	войната.	Армията	е	в	състав	два	армейски	
корпуса	–	трети	и	четвърти.	На	създадената	Първа	българска	армия	е	заповя-
дано	да	отбранява	полоса	с	цел	недопускане	на	пробив	в	отбраната	и	излизане	
на	противника	в	тила	на	главната	групировка	на	Трети	украински	фронт.	За	
поддържане	действията	на	пехотата,	артилерията	на	армията	разполага	29	ар-
тилерийски	 отделения	 и	 един	 дивизион	 армейски	минохвъргачки	 (катюши,	
предоставени	от	трети	украински	фронт).	Началник	на	Артилерийския	отдел	
на	армията	е	полковник	Кирил	Кирилов	Петков.	Основната	част	от	тази	арти-
лерия,	21	артилерийски	отделения,	са	съсредоточени	в	полосата	за	отбрана	на	
3-ти	корпус.	Корпусите	нямат	щатна	артилерия.	Поради	тази	причина	не	са	
формирани	корпусни	артилерийски	групи.	Армейският	артилерийски	полк	е	
придаден	за	усилване	на	дивизиите.	При	тези	условия	от	6	до	21	март	1945	г.	
се	провежда	Дравската	отбранителна	операция.	В	тази	операция	българската	
артилерия	изпълнява	 безупречно	 задачата	 си,	 както	 в	 хода	на	 решителните	
отбранителни	 боеве,	 така	 и	 по	 време	 на	 ликвидирането	 на	 противниковото	
предмостие.	Българската	артилерия	води	непрекъснато	огън	за	поразяване	на	
противника	–	от	далечните	подстъпи	до	вклиняването	на	противника	в	райо-
на	на	огневите	позиции.	Личният	състав	проявява	 голямо	мъжество,	 герои-
зъм	и	себеотрицание.	В	тази	връзка	действията	на	артилерията	са	отличени	
от	командващия	трети	украински	фронт	маршал	Толбухин	в	поздравителна	
телеграма	до	Първа	българска	армия.	В	рамките	на	отбранителните	боеве,	по	
време	на	операцията,	 важен	 се	 оказва	 въпросът	 за	планиране	на	маньовъра	
при	вклиняване	на	противника.	В	известна	степен	се	получава	несъгласува-
ност	и	едновременна	смяна	на	огневите	позиции	от	няколко	подразделения,	а	
от	тук	и	намаляване	на	силата	на	огъня	по	противника	в	най-критичните	мо-
менти.	Макар,	че	малките	артилерийски	командири	са	майстори	на	стрелбата	
от	закрити	огневи	позиции	по	отделни	цели,	при	съсредоточаване	на	огъня	на	
няколко	артилерийски	подразделения	същите	стрелят	по	площи,	което	нама-
лява	действителността	на	артилерийския	огън.	

От	29	март	1945	г.	Първа	българска	армия	започва	Мурската	настъпа-
телна	операция.	Операцията	продължава	до	13	май	1945	г.	Българските	сили,	
определени	за	настъпление,	включват	16	артилерийски	отделения	от	състава	
на	8-а,	10-а,	12-та	и	16-а	пехотни	дивизии,	първи	армейски	артилерийски	полк	
(четири	моторни	и	едно	товарно	артилерийски	отделения);	две	моторни		ар-
тилерийски	отделения	от	3-та	и	11-та	пехотни	дивизии;	2-ра	и	3-та	армейска	
бронеизтребителна	дружина	и	др.	(Molhov	1970,	pp.	211	–	212).	За	Мурската	
настъпателна	операция	командването	на	Първа	българска	армия	съсредото-
чава	основната	част	от	артилерията	на	армията.	В	направлението	на	главния	
удар	е	планирано	използването	на	по-голямата	част	от	тази	артилерия	(в	по-
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лосата	на	12-та	пехотна	дивизия	–	14	артилерийски	отделения,	а	в	полосата	
на	10-а	пехотна	дивизия	–	5	артилерийски	отделения)	(Molhov	1970,	pp.	211	
–	212).	За	пръв	път	е	планирано	използване	на	артилерията	на	второешелон-
ната	16-а	пехотна	дивизия	за	боя	на	дивизиите	в	първи	ешелон,	което	осигу-
рява	висока	плътност	на	огъня	през	артилерийската	подготовка	и	поддръжка	
на	атаката	(около	85	оръдия	и	минохвъргачки	на	километър	фронт)	(Molhov	
1970,	p.	214).	При	планирането	на	бойното	използване	на	артилерията	в	на-
стъпателната	операция	се	планира	то	да	се	осъществява	изцяло	по	метода	на	
артилерийското	настъпление.	Това	включва	три	периода	на	артилерийско	на-
стъпление	–	артилерийска	подготовка	на	атаката,	артилерийска	поддръжка	на	
атаката	и	артилерийско	съпровождане	настъплението	в	дълбочина.	В	хода	на	
преследването	на	противника,	артилерията	умело	преодолява	допълнителни	
трудности	като	големите	разстояния	при	лошо	състояние	на	пътищата,	подго-
товката	за	водене	на	огън	в	съкратени	срокове	и	действие	при	непълни	сведе-
ния	за	обстановката.	

Резкият	 прелом	 в	 поли-
тиката	 на	 България	 във	 Вто-
рата	световна	война	се	оказва	
фактор,	 който	 е	 неблагопри-
ятен	 в	 морално-политическо	
отношение	 за	 страната	 като	
цяло	и	за	войската	в	частност.	
Този	прелом	идва	неочаквано	
и	 заварва	 войската	 морално	
неподготвена,	а	в	същото	вре-
ме	 съдбоносните	 събития	 се	
редуват	 едно	 след	 друго	 със	
светкавична	бързина.	В	начал-
ния	период	на	войната	това	се	
отразява	 на	 дисциплината	 и	
бойния	 дух	 на	 войската	 и	 на	
българската	артилерия.

По	време	на	операциите	на	Българската	армия	през	Втората	световна	
война,	българската	артилерия	противодейства	на	силен	и	ожесточен	против-
ник.	В	хода	на	участието	във	войната	българската	артилерия	се	утвърждава	
като	основна	ударна	сила	на	сухопътните	войски.	Съвместно	с	авиацията,	а	
понякога	и	самостоятелно,	тя	осигурява	както	пробива	на	противниковата	от-
брана	при	настъпление,	така	и	успешното	настъпление	на	пехотата	в	дълбо-
чина.	При	отбрана	артилерията	успешно	отразява	удара	на	противниковата	
пехота	и	танкове.	Чрез	привличане	на	артилерията	на	вторите	ешелони	се	ут-
върждава	принципът	на	съсредоточаване	на	усилията	на	артилерията	в	учас-
тъка	на	пробива.	В	резултат	на	натрупания	опит	 се	утвърждава	практиката	

Фиг. 9. Българска	артилерийска	част,	въоръ-
жена	със	10-см	оръдие	К14
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да	се	планира	разузнаването,	огъня	и	маньовъра	на	артилерията	с	най-малки	
подробности,	централизирано	в	щаба	на	отделната	армия.	Това	осигурява	вне-
запност,	действителност	и	точност	на	огъня	на	големи	артилерийски	маси.	

Изключително	 важен	 се	 оказва	 огънят	 на	 противотанковите	 средства	
като	най-важна	съставна	част	на	огневата	системи	при	отбрана.	Особено	ефек-
тивна	и	в	същото	време	икономична	е	стрелбата	с	право	мерене.	Своето	важно	
място	 в	 процеса	 на	 бойно	 осигуряване	 на	 артилерията	 намират	 въпросите,	
свързани	с	артилерийското	разузнаване	и	топогеодезическото	осигуряване.

Във	войната	се	потвърждава	основния	принцип	за	успешно	използване	
на	артилерията	в	най-тясно	взаимодействие	с	танковете,	пехотата	и	авиацията.

Макар	и	без	боен	опит,	с	частично	остаряло	въоръжение,	в	редица	слу-
чаи	и	непълно	комплектувана	и	с	недостатъчно	подготвени	командни	кадри,	
българската	артилерия	успешно	изпълнява	поставените	й	задачи.	Повишава	
се	бойния	дух	и	дисциплината.	В	хода	на	войната	расте	бойното	майсторство	
на	артилерийските	командири	и	редовия	състав.	Всичко	това	води	до	увели-

чаване	 на	 ефективността	
в	 действията	 на	 арти-
лерията.	 Повишават	 се	
тактическата,	 теоретиче-
ската,	 бойната	 и	 артиле-
рийско-стрелкова	 под-
готовка	 на	 българските	
артилеристи.	 Подобрени	
са	 организацията	 и	 пла-
нирането	 на	 бойните	
действия	на	артилерията,	
организацията	 и	 воде-
нето	 на	 артилерийското	
разузнаване,	 методите	 и	
начините	на	водене	на	ар-
тилерийската	подготовка	
и	 поддръжка	 на	 атаката,	
борбата	 с	 танковете	 на	
противника	и	др.	

Българската	 арти-
лерия	 дава	 значителен	 принос	 в	 борбата	 за	 разгромяване	 на	 противника,	 а	
българските	артилеристи	записват	в	аналите	на	историята	поредните	върхове	
на	бойната	слава.	

Фиг. 10. Огнева	позиция	на	българската	
артилерия,	въоръжена	със	105-мм	возима	гаубица	

Д-28		край	град	Струмица,	 
24	октомври	1944	г.
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BULGARIAN ARTYLLERY IN THE SECOND WORLD WAR
 

Abstract: The	 report	 presents	 the	 participation	 of	 the	 Bulgarian	
artillery	in	the	Second	World	War	successively	during	the	separate	periods:	
occupation	 and	 administration	 of	 the	 new	 territories;	 anti-aircraft	 war	
against	England	and	 the	United	States;	first	 and	 second	phases	of	 the	war	
with	Germany.	The	composition	of	management,	organization,	equipment,	
command	and	control,	as	well	as	the	combat	use	of	artillery,	are	analyzed	in	
detail.	New	and	interesting	data	on	anti-aircraft	artillery	and	its	role	in	the	
second	period	are	presented.
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ИНТЕГРИРАНЕ НА КИБЕР-ФИЗИЧЕСКА СИСТЕМА 
ОТ РОБОТИЗИРАНИ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ 

В ОБЕКТИ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА И ИНДУСТРИАЛНА 
СИГУРНОСТ

Григор Бамбеков, докторант
Военна	академия	„Георги	Стойков	Раковски“

Резюме:	Водени	от	иновации,	трансформации	и	интернет,	процесите	
в	реалния	и	виртуалния	свят	продължават	да	се	сближават	към	интернет	
на	нещата	(IoT)	чрез	по-модерни,	съвременни,	информационни	и	оператив-
ни	технологични	еко-системи.	Една	от	тях	е	кибер-физическата	екосистема	
(Cyber-Mecha-Tronics	System)	–	система	която	операционализира	комбина-
тивни	подходи	за	решаване	на	важни	бизнес	проблеми	чрез	комбинаторика	
на	кибернетични,	физически,	оптически,	химически,	механични	системи,	
сензори,	електроника,	електро-механика,	електро-пневматика,	електро-хи-
дравлика,	хардуер,	софтуер,	+	системи	за	оперативен	мониторинг,	команд-
ване,	контрол,	комуникация,	и	интеграция	с	база	данни,	оценка,	анализ,	из-
куствен	интелект,	решения	и	действия,	за	въздействие	и	ефект.	

Научната	цел	на	този	доклад	е	да	разгледа	кибер-физическа	еко-
система	от	безпилотни	летателни	апарати-летящи	дронове-роботи	и	да	
предложи	процес	 за	 тяхното	 интегриране	 в	 обекти	 от	 енергийната	 и	
индустриална	сигурност.	

Ключови думи: индустрия	4.0;	иновации;	бизнес	трансформации;	
еко-системи;	кибер-физическа	система;	роботи;	безпилотни	летателни	
апарати;	дронове;	мобилност;	автономност;	критична	инфраструктура;	
сигурност;	риск;	Lean	Six	Sigma;	DMAIC

Икономиката	е	на	прага	на	четвъртата	индустриална	революция.	Во-
дени	от	иновации,	трансформации	и	интернет,	процесите	в	реалния	и	вирту-
алния	свят	продължават	да	се	сближават	към	своята	свързаност,	чрез	по-мо-
дерни,	съвременни,	информационни	и	оперативни	технологии.	Тези	процеси	
директно	въздействат	върху	нивата	на	индустриална	сигурност,	безопасност,	
икономическа	ефективност	и	производствена	ефикасност.	

Голям	брой	компании	–	индустриални,	частни,	публични	и	със	смесено	
управление,	национални,	международни	и	транс-национални,	започнаха	про-
цеси	на	прилагането	на	широко-спектърни	програми	за	иновации	и	бизнес	
трансформации.	

Иновациите	 и	 бизнес	 трансформациите	 водят	 своето	 начало	 от	 ясна	
и	осъзната	необходимост	от	промяна.	Промяната	е	нужна	за	да	се	осигурят	
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предсказуемост,	устойчивост	и	адаптивност	на	индустриите,	и	в	частност	на	
компаниите,	 към	факторите	на	риска	в	променящата	 се	 стратегическа	 сре-
да.	Компаниите	срещат	предизвикателства	на	прехода	от	аналогова	към	ди-
гитална	икономика	и	изпитват	мащабни	промени	в	структурата,	процесите,	
оперативните	и	бизнес	модели.	

Предефинирани	категории	на	риск	и	рискови	фактори	водят	до	промяна	
на	визия,	мисия,	стратегия,	стратегически	приоритети,	цели,	задачи,	портфо-
лиа,	програми,	проекти,	и	дейности	по	планирането	и	изпълнението	на	ця-
лостния	икономически,	производствен,	технически,	оперативен,	екологичен,	
финансов,	регулационен,	и	репутационен	цикъл	на	компаниите	–	от	набора	
на	различни	видове	капитал,	до	управление	на	хора,	процеси,	технологии	и	
информационни	системи,	до	работа	с	клиенти,	пазари,	пазарни	дялове,	 ка-
питализация	на	производствени	и	оперативни	фондове,	и	връзка	с	клиенти.	
Една	от	големите	цели	на	иновациите	е	постигането	на	по-добри	нива	сигур-
ност,	безопасност,	икономическа	ефективност	и	производствена	ефикасност,	
чрез	приемливи,	предсказуеми,	и	устойчиви	нива	на	икономическо	развитие	
и	финансово	благополучие,	съизмерими	с	нивата	на	излагане	на	различни	ри-
скови	фактори	и	създаването	на	добавена	стойност,	печалба,	и	дългосрочни	
бизнес	трансформации.	Информацията	която	идва	от	големите	консултант-
ски	 компании	 води	 до	извода,	 че	 компаниите	 създават	 съвкупност	 от	 така	
наречените	 технологични	 еко-системи	 в	 които	 хора,	 процеси,	 технологии,	
данни,	и	информационни	потоци,	процеси	за	вземане	на	решения,	оператив-
ни	подходи	за	планиране	и	действия,	съществуват	съвместно,	работят	заедно,	
взаимодействат,	дефинират,	измерват,	анализират,	разработват	оптимизации,	
иновации,	и	модели	на	трансформации,	и	внедряват	тяхното	изпълнение.	

Една	 от	 тези	 еко-системи	 е	 кибер-физическата	 екосистема	 (Cyber-
Mecha-Tronics	System)	–	система	която	операционализира	комбинативни	под-
ходи	за	решаване	на	важни	бизнес	проблеми	чрез	комбинаторика	на	кибер,	
физически,	оптически,	химически,	механични	системи,	сензори,	електрони-
ка,	 електро-механика,	 електро-пневматика,	 електро-хидравлика,	 хардуер,	
софтуер,	системи	за	оперативен	мониторинг,	командване,	управление,	кому-
никация,	и	интеграция	с	база	данни,	оценка,	анализ,	изкуствен	интелект,	ре-
шения	и	действия,	за	въздействие	и	ефект.	

Научната	цел	на	този	труд	е	да	разгледа	кибер-физическа	екосистема	от	
безпилотни	летателни	апарати	(БЛА)-летящи	дронове-роботи	и	тяхното	ин-
тегриране	в	обекти	от	енергийната	и	индустриална	сигурност	от	критичната	
инфраструктура.	

Хипотезата	е	че,	ако	бъдат	добре	и	целенасочено	интегрирани	в	обекти	
от	критичната	инфраструктура,	кибер-физическа	екосистема	от	летящи	дро-
нове-роботи	ще	доведат	до	технологични	иновации,	производствени	оптими-
зации,	и	бизнес	трансформации,	които	рефлектират	в	конкурентни	стратеги-
чески	предимства,	ползи,	изгоди,	и	позиции,	а	също	така,	и	до	повишаване	на	
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обектовата	сигурност,	оперативна	безопасност,	охрана	на	труда,	и	намалява-
не	на	нивото	на	Риск	в	обекти	от	критичната	инфраструктура.	

Трябва	 да	 се	 отбележи,	 че	 концепцията	 CJ4	 ISR	 TA	 (комбинирано,	
съвместно,	командване,	управление,	комуникация,	колаборация,	съчетано	с	
разузнаване,	наблюдение,	рекогносцировка,	за	таргетинг	и	изпълнение)	и	мо-
делът	на	БЛА-дронове-роботи	с	мобилна	автономност	на	командване,	упра-
вление,	комуникация	и	колаборация	между	хора,	процеси,	технологии,	и	ин-
формация,	 биха	могли	успешно	да	 се	приложат	 в	 енергийна	индустриална	
среда,	в	обекти	от	критичната	инфраструктура	като	например:	енергетика,	
петролно-химическа	 промишленост,	 комуникации,	 транспорт,	флот,	минна	
индустрия	и	други.

При	наличие	на	 специално	 създадени	условия	 (хора,	 процеси,	 техно-
логии,	и	информационни	системи)	за	тяхното	разбиране,	демилитаризиране,	
внедряване,	 изпълнение,	 развитие,	 използване,	моделиране,	модифициране,	
и	стандартизиране,	кибер-физическата	система	+	CJ4	 ISR	TA	води	до	мно-
гостепенно	увеличаване	на	организационната	ефективност	и	икономическа	
ефикасност,	оптимизация	на	системата	за	оперативна	и	производствена	си-
гурност	и	безопасност	и	намаление	на	въздействието	върху	околната	среда	
и	 природата.	 И	 по	 специално,	 върху:	 сигурност	 –	 оперативна,	 обектова,	 и	
производствена;	безопасност	–	лична,	трудова,	колективна;	контрол	на	риск,	
опасности	и	заплахи;	оперативен	капитал;	производствен	капитал;	инвести-
ционен	капитал;	продуктивност;	икономическа	ефективност;	производствена	
ефикасност;	трудова	производителност;	други.

Трябва	да	се	има	в	предвид,	че	за	да	се	постигнат	по-високи	нива	на	
изброените	по-горе	фактори,	е	необходимо	да	бъдат	изпълнени	5	условия	в	
процеса	 на	 въвеждане	 в	 експлоатация	 на	Кибер-физически	 еко-системи	 от	
дронове-роботи	в	обекти	от	критичната	инфраструктура,	а	именно,	въвежда-
нето	в	експлоатация	да	се	извършва	чрез:

Научнообоснована	Бизнес	стратегия	–	хора,	процеси,	технология,	и	ин-
формация.	

Създаване	на	подходящи	функции	и	структури.
Ескадрила	от	дронове,	структура,	пилоти,	обучение,	тренировка,	сер-

тификация.
Изграждане,	тестване,	и	операционализиране	на	системи	за	командва-

не,	контрол	и	комуникация.
Създаване	на	система	от	политики,	стандарти,	процеси	и	процедури.

Научнообоснована Бизнес стратегия – хора, процеси,  
технология, информация

Научнообоснованата	Бизнес	стратегия	трябва	да	бъде	добре	дефинира-
на,	развита,	създадена,	технически	обоснована.	Счита	се	че,	Бизнес	стратеги-
ята	трябва	да	бъде	изградена	чрез	използване	на:



122     

110 години знания, умения, компетенции

1.	Специална	методология	за	разрешаването	на	бизнес	проблеми	(Lean	
Six	Sigma	DMAIC	–	Define,	Measure,	Analyze,	Innovate,	Control)	и

2.	Процес	за	нейното	дефиниране	(5Ds	–	Define,	Design,	Develop,	Deliver,	
Deploy)	дефиниране,	дизайн,	създаване,	предлагане,		изпълнение.		

Бизнес	стратегията	трябва	да	бъде	фокусирана	върху	съвкупността	от	
бизнес	проблеми,	които	ще	бъдат	решени	чрез	използването	на	БЛА-дроно-
ве-роботи	с	мобилна	автономност	на	командване,	управление,	комуникация	
и	колаборация	между	хора,	процеси,	технологии	и	информация.	Тя	включва	
следните	фази	и	елементи:

DMAIC Фаза 1 – Define (Дефинирай)	включва,	но	не	се	изчерпва	със	
следните	елементи:

1.	Детайлен	документален	обзор	на	историческата	и	настоящата	ситуация.
2.	Идентификация,	привличане	и	комуникация	с	подходящ	екип	(хора	

и	персонал).
3.	Документиране	на	предизвикателства,	бизнес	проблеми,	бизнес	въз-

можности.
4.	Сформиране	на	работни	групи	за	идентифициране,	документиране,	

квалифициране,	остойностяване,	и	монетаризиране	на	настоящите	предизви-
кателства,	бизнес	проблеми,	и	бизнес	възможности.

5.	Документиране	на	3	важни	фактора/елементи	от	Бизнес	стратегията	
–	гласът	на	клиента	(VOC-Voice	of	Customer);	гласът	на	бизнеса	(VOB-Voice	of	
Business);	гласът	на	процеса	(VOP-Voice	of	Process).

6.	VOC	–	Документиране	на	клиентски	препоръки,	предпочитания,	же-
лания.

7.	 VOB	 –	 Документиране	 на	 спецификации,	 стандарти,	 параметри,	
цели,	подходи.

8.	VOP	–	Документиране	и	 стандартизация	на	процеси	и	 стандартни	
процедури.

9.	Документиране,	стандартизиране,	приоритизиране	и	класифициране	
на	VOC,	VOB,	and	VOP	в	категории	–	хора	(персонал),	процеси,	технология,	
данни	и	информация.

10.	Определяне	на	екип	по	изпълнение	на	процес,	програма,	проект,	и	
продукт.

11.	Определяне	на	контрол	по	мониторинг	и	изпълнение	на	програмата.
12.	 Бюджет,	 начало,	 край	 на	 проект	 за	 въвеждане	 в	 експлоатация	 на	

дронове	–роботи.
13.	Иновационни	и	оптимизационни	задачи,	които	да	бъдат	изпълнени.
14.	Документиране	на	оперативни,	технически,	организационни,	и	ин-

формационни	цели.
15.	Други	фактори	и	елементи,	необходими	за	успешното	провеждане	

на	тестове,	измервания,		оценка,	анализ,	предложение,	решение,	действие.
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DMAIC Фаза 2 – Measure (Измервай) включва,	но	не	се	изчерпва	със	
следните	елементи:

1.	 Документиране,	 оценка,	 количествен,	 качествен,	 финансов	 анализ	
на	първостепенни,	второстепенни,	водещи	и	крайни	индикатори	за	работа	и	
представяне	на	системата	от	БЛА-дронове-роботи.

2.	Ниво,	обем,	структура	(капиталова,	оперативна)	на	инвестиционния	
пакет,	необходим	за	закупуване	на	системата	от	дронове-роботи,	подготовка	
на	обекта	от	критичната	инфраструктура,	обучение	на	персонала,	поддръж-
ка,	ремонт,	обслужване,	и	др.	

3.	Идентификация,	създаване	и	документиране	на	практически	и	праг-
матични	 подходи	 и	 решения	 на	 документираните	 бизнес	 проблеми,	 т.нар.	
Business	Case	and	Use	Cases.	За	пример	могат	да	бъдат	посочени	някои	бизнес	
проблеми,	възможности	и	предизвикателства,	които	могат	да	бъдат	решени	
чрез	използване	на	дронове-роботи	за	мониторинг,	инспекция,	детекция,	кла-
сификация,	стандартизация,	анализ	на	риска,	и	комуникация	в	реално	вре-
ме	на	аномалии,	рискове,	заплахи,	и	предпоставки	за	обектовата	сигурност,	
производствена	безопасност,	оперативна	ефективност	и	икономическа	ефи-
касност,	например	в	петролни	рафинерии,	нефтохимически	заводи	и	други	
подобни:

–	процес,	критични	параметри,	и	бизнес	фокус	върху	електрическата	
инфраструктура	на	обекта,	и	нейните	елементи;

–	процес,	критични	параметри,	и	бизнес	фокус	за	инспектиране	на	фи-
зическата	сигурност	на	обектите,	и	нейните	елементи;

–	процес,	критични	параметри,	и	бизнес	фокус	за	инспектиране	на	
складови	цистерни	за	петрол	или	готови	продукти	(бензин,	керосин,	наф-
та	и	т.н.);

–	процес,	критични	параметри,	и	бизнес	фокус	за	инспектиране	на	загу-
би	на	петрол	или	готови	продукти	(бензин,	керосин,	нафта	и	т.н.);	

–	процес,	критични	параметри,	и	бизнес	фокус	за	инспектиране	на	тръ-
бопроводи	за	петрол	или	готови	продукти	(бензин,	керосин,	нафта	и	т.н.);

–	 процес,	 критични	 параметри,	 и	 бизнес	 фокус	 за	 инспектиране	 на	
опасни	газове,	води	и	суровини,	отделящи	се	при	преработката	за	петрол	или	
готови	продукти	(бензин,	керосин,	нафта	и	т.н.);	

–	процес,	критични	параметри,	и	бизнес	фокус	върху	използването	на	
дронове-роботи	 за	менажиране,	управление,	и	контрол	на	кризи,	 аварии,	и	
бедствия;	

–	други.
4.	Квантифицирани	системи	за	наблюдение,	оценка	и	анализ.	
5.	Модели	дисциплинирано	изпълнение	на	процеса	на	съвместно	пла-

ниране,	 прогнозиране,	 моделиране,	 експлоатация,	 анализ,	 решение,	 въз-
действие,	оценка,	и	ефект	от	действията	на	кибер-физически	системи	в	про-
цеса	на	съвместни	операции	в	промишлените	предприятия.
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DMAIC Фаза 3 – Analyze (Анализирай)	включва,	но	не	се	изчерпва	със	
следните	елементи:

1.	Подбор	и	селекция	на	аналитични	подходи	и	процеси.
2.	Подбор	и	селекция	на	аналитични	инструменти.
3.	Събиране,	документиране,	обработка,	систематизиране	на	данни.
4.	Определяне	на	типовата	обработка	на	данни	
5.	Анализ	на	процеси,	технология,	и	информация.
6.	Стратегически,	оперативен,	и	тактически	анализ.
7.	Количествен,	качествен,	и	финансов	анализ.
8.	Анализ	на	оперативен	и	производствен	риск,	сигурност	и	заплахи.
9.	Анализ	на	хора,	способности,	възможности,	специализации	и	квали-

фикации.
10.	Определяне	на	причинно	следствените	връзки	и	взаимодействия.
11.	Генериране	на	работни	решения,	алтернативи,	и	хипотези.
12.	Количествено	и	качествено	остойностяване.
13.	Приоритизиране	на	работните	решения	по	методология.
14.	Избор	на	прагматични,	практични,	и	ефективни	решения	на	бизнес	

проблеми.

DMAIC Фаза 4 – Innovate (Иноватирай)	включва,	но	не	се	изчерпва	с	
посочените	по-долу	елементи.

Тази	част	от	Бизнес	стратегията	използва	изводите,	поуките,	предло-
женията,	и	решенията	от	предните	три	части	(Define,	Measure,	Analyze)	за	да	
изработи,	предложи	и	внедри	в	експлоатация	системата	от	БЛА-дронове-ро-
боти	с	мобилна	автономност	на	командване,	управление,	комуникация	и	ко-
лаборация	между	хора,	процеси,	технологии,	и	информация.

Фокусът	е	върху	програмните	процеси	по	организиране,	планиране,	и	
изпълнение	на	програмата	за	БЛА	в	обектите	от	критичната	инфраструктура.	

Едни	от	най-важните	елементи	от	тази	част	на	Бизнес	стратегията	са	
хората,	процесите,	технологията,	и	информацията.

Човешкият	 фактор	 винаги	 е	 бил	 склонен	 да	 демонстрира	 съпроти-
ва	към	промяна.	Програмата	за	внедряване	в	експлоатация	на	системата	от	
БЛА-дронове-роботи	с	мобилна	автономност	на	командване,	и	управление,	
е	огромна	промяна	в	оперативния	и	производствен	модел	на	статуквото.	Тя	
заменя	аналоговия	подход	с	дигитален	и	ето	защо,	една	от	основните	задачи	
на	изпълнение	на	тази	програма	е	успешното	менажиране	на	промяната	или	
т.нар.	процес	Management	of	Change.	Този	процес	се	базира	на	пет	фази:	

Първа Фаза Познание	 –	Създаване	 на	 позитивна	 информационна	 ос-
ведоменост	в	работната	среда	в	ранните	етапи	на	процес	на	изпълнение	на	
програмата	за	автономни	летателни	апарати.	Целта	на	първата	фаза	е	да	се	
създаде	информираност,	 осведоменост,	и	 грамотност	 за	необходимостта	от	
технологична	промяна	и	за	нейният	ефект	върху	хората,	и	средата.	
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Втора Фаза Желание	–	Създаване	на	позитивен	обществен	интерес	към	
програмата	за	изпълнение	на	автономни	летателни	апарати.	Целта	е	предос-
тавяне	на	повече	и	по-качествена	релевантна	информация,	а	също	така	и	съз-
даването	на	ситуационна	осведоменост	в	работната	среда,	минимизиране	на	
слуховете,	и	контролиране	на	информационните	потоци	в	посока	благопри-
ятна	за	изпълнение	на	програмата.		

Трета Фаза Знание	–	Създаване	на	необходимата	теоретична	база	чрез	
достъпност,	 достоверност,	 и	 опростяване	 на	 информацията.	 Целта	 на	 тази	
фаза	е	да	се	създаде	фундаментална	база	и	ядро	на	промяната,	да	се	предста-
ви	положителния	ефект	от	внедряването	на	програмата	за	БЛА,	чрез	подобря-
ване	на	информационната	и	ситуационната	осведоменост,	лекции,	рекламни	
материали,	дискусии,	и	др.		

Четвърта Фаза Умение	–	Целта	на	тази	фаза	е	създаването	на	широка	
обществена	подкрепа	за	програмата,	а	също	така	и	специфични	теоретични,	
технически,	практически,	нравствени	умения,	способности	и	квалификация,	
за	изпълнение	на	програмата	за	внедряване	в	експлоатация	на	системата	от	
БЛА-дронове-роботи	с	мобилна	автономност	на	командване,	и	управление	в	
работната	среда.	

Пета Фаза Изпълнение	–	Целта	е	създаване	на	необратимост	на	процеса	
чрез	трансформирането	на	широката	обществена	подкрепа	в	процес,	преход,	
и	изпълнение	на	технологична	трансформация.	А	именно,	заменянето	на	спе-
цифични,	трудоемки,	енергоемки,	аналогови	процеси,	подходи,	и	операции	в	
обектите	от	критичната	инфраструктура	с	дигитални.	Тази	фаза	включва,	но	
не	се	изчерпва	с	изброените	елементи:	

–	Идентифициране,	 селекция,	 ангажиране,	 комуникация	 и	 колабора-
ция;	

–	Избор,	индоктриниране,	и	активиране	на	водещи	фигури	на	промя-
ната;

–	 Идентификация,	 селекция,	 обучение,	 трениране,	 сертификация	 на	
пилоти	на	дронове;	

–	Моделиране,	 тестване	 и	 прилагане	 на	 иновационни	 подходи	 за	 из-
ползването	на	дронове-роботи	за	автоматизирани	инспекции	и	мониторинг	
на	цели	в	обектите	от	критичната	инфраструктура;

–	Избор	на	система	със	съответстващи	на	VOC,	VOB,	и	VOP,	характе-
ристики;

–	 Закупуване,	 доставка,	 инсталиране,	 опериране,	 интегриране,	 под-
дръжка,	ремонт;

–	Облитане,	тестване,	експериментиране,	командване,	контрол,	кому-
никация;

–	Активиране	на	софтуерът	на	системата;
–	Активиране	на	базата	данни	на	системата;
–	Активиране	на	подсистема	за	планиране	на	целите;
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–	Активиране	на	подсистема	за	планиране	на	полетите;
–	Активиране	на	подсистема	за	планиране	на	операциите;
–	Активиране	на	подсистема	за	командване,	контрол,	комуникация;
–	Активиране	на	подсистема	за	автономно	и	програмируемо	излитане,	

полет,	цел;
–	Активиране	на	подсистема	за	събиране	на	данни	и	информация	чрез	

4K/IR/TD/OGI;
–	Активиране	на	система	за	Machine	Vision	(MV);
–	Активиране	на	система	за	Machine	Learning	(ML);
–	Активиране	на	система	за	Artificial	Intelligence	(AI)	и	детекция	на	ано-

малии	чрез	AI;
–	 Интегриране	 на	 автоматизирани	 инспекции	 и	 мониторинг	 със	 съ-

ществуващите	системи,	оперативни	процеси,	правила,	и	стандарти,	полити-
ки,	и	процедури	дотолкова,	доколкото	е	възможно;

–	Създаване	на	нови	дигитални	оперативни	процеси,	правила,	и	стан-
дарти,	политики,	и	процедури,	тяхното	внедряване,	комуникация,	обучение	
на	персонала;

–	Създаване	на	нови	дигитални	умения	и	способности	в	използването	
на	 дронове	 -роботи	 за	 постигане	 на	 по-високи	 резултати	 с	 по-малко	 сили,	
средства,	и	капитали;

–	Други.
DMAIC Фаза 5 – Control (Контролирай)	включва,	но	не	се	изчерпва	с	

посочените	по-долу	елементи.
Тази	част	от	Бизнес	стратегията	се	фокусира	върху	създаването	на	опе-

ративни,	тактически,	технически,	и	информационни	механизми	за	контрол,	
корекция,	усъвършенстване,	и	подобрение	на	комплекса	от	мероприятия	по	
мониторинга,	планирането,	подготовката,	използването,	и	изпълнението	на	
системата	 от	 БЛА-дронове-роботи	 с	 мобилна	 автономност	 на	 командване,	
управление,	комуникация	и	колаборация	между	хора,	процеси,	технологии,	
и	информация.	

Изключително	важно	е	да	се	отбележи	ролята	на	контрол	в	създаването	
на	подходящи	политики,	стандарти,	процеси,	стандартни	оперативни	проце-
дури,	правила,	норми,	и	поведения,	които	да	създадат	нормативната	база	за	
стабилност,	устойчивост,	стандартизираност,	и	усъвършенстване	на	система-
та	от	БЛА.		

Контрол	се	осъществява	чрез	използването	на	дескриптивни,	диагно-
стични,	 прескриптивни,	 прогностиционни,	 статистически	 модели,	 методи,	
контрол-чартове,	стандартни	девиации,	и	други	елементи	на	статистически	
процесуален	контрол	(СПК),	хистограми,	ПАРЕТО-диаграми,	и	др.		

Обективен	контрол	се	осъществява	и	чрез	дигитални	и	радио-техни-
чески	средства,	които	работят	в	унисон	със	създадени	дигитални	процеси,	
процедури	и	правила.		
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Заключение 
Процесът	за	успешно	въвеждане	в	експлоатация	в	обектите	от	критич-

ната	инфраструктура	на	безпилотни	летателни	апарати-дронове-роботи	с	мо-
билна	автономност	на	командване,	управление,	комуникация	и	колаборация	
между	хора,	процеси,	технологии,	и	информация,	изисква	целенасочено	из-
пълнение	на	следните	пет	условия:	

1.	Бизнес	стратегия	–	хора,	процеси,	технология,	информация.
2.	Подходящи	функции	и	структури.	
3.	Ескадрила	от	дронове,	пилоти,	обучение,	тренировка,	сертификация,	

квалификация.
4.	Системи	за	командване,	контрол	и	комуникация.
5.	Политики,	стандарти,	процеси,	и	процедури.	
Изпълнението	 на	 по-горе	 изброените	 условия	 за	 внедряване	 на	 не-

традиционни	 концепции	 и	 технологии,	 като	 интегрирането	 на	 безпилотни	
летателни	 апарати-дронове-роботи	 с	 мобилна	 автономност	 на	 командване,	
управление,	комуникация	и	колаборация	между	хора,	процеси,	технологии,	
и	информация,	в	традиционни	индустрии,	икономики,	отрасли,	сектори,	биз-
неси,	предприятия,	заводи,	фабрики	води	до:

–	Промяна,	иновация,	и	бизнес	трансформация	на	оперативните	модели	
на	компаниите;

–	Промяна,	иновация	и	бизнес	трансформация	на	бизнес	модели	на	ком-
паниите;

–	Нарастване	на	организационната	ефективност	и	икономическа	ефи-
касност,	скорост,	точност	и	прецизност	на	провежданите	операции	в	компа-
ниите;

–	Подобряване,	 автоматизиране,	 оптимизиране	 и	 стандартизиране	 на	
процеса	на	вземане	на	стратегически,	оперативни,	тактически,	и	ситуацион-
ни	решения;

–	Повишаване	на	ситуационната	осведоменост	в	реално	време;
–	Повишаване	на	информационната	осведоменост	в	реално	време;
–	Създаване	на	съвместна	контекстуална	осведоменост	в	реално	време;
–	Подобряване,	оптимизиране,	автоматизиране,	стандартизиране,	ино-

вация	и	трансформация	на	комплекс	от	стандарти,	политики,	процеси,	про-
цедури,	 правила,	 които	 действат	 за	 по-добра,	 по-ефективна	 и	 по-ефикасна	
подготовка,	използване,	и	усъвършенстване	на	хора,	процеси,	технологии	и	
информация	в	кибер-физически	системи	за	производствено	планиране	и	екс-
плоатация.

Изводи
Иновациите	и	бизнес	трансформациите	водят	до	промяна	на	статукво-

то.	Обектите	от	критичната	инфраструктура	могат	да	променят	оперативните	
си	модели,	и	да	дефинират	процеси	за	интегриране	на	безпилотни	летателни	
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апарати-дронове-роботи	с	мобилна	автономност	на	командване,	управление,	
комуникация	и	колаборация	между	хора,	процеси,	технологии,	и	информа-
ция.	 Това	 би	 могло	 да	 се	 случи	 в	 индустриални	 предприятия	 от	 ядрената	
енергетика,	енергийната,	петролната,	химическата,	минната,	транспортната	
и	други	промишлености.	

Световният	опит	показва,	че	промяната	на	оперативните	модели	води	
до	постигане	на	следните,	или	комбинация	от	долупосочените,	цели:

1.	Нарастване	на	организационната	ефективност	и	икономическа	ефи-
касност,	скорост,	точност	и	прецизност.	

2.	Понижаване	на	организационните,	производствените	и	капиталови	
разходи	 по	 	 планирането,	 организирането,	 изпълнението,	 контролирането,	
качеството,	ефективността,	икономичността,	безопасността,	енергоемкостта,	
трудоемкостта	на	производствените	процеси.

3.	 Увеличаване	 на	 скоростта,	 точността	 и	 прецизността	 на	 събирае-
мостта	на	данни	и	информация	по	планирането,	провеждането,	и	изхода	на	
провежданите	операции.

4.	Възможност	за	анализи,	прогнози,	предсказуемост,	модификации,	и	
трансформации	на	операциите	в	реално	време,	чрез	промяна	на	количествени	
и	качествени	съотношения	на	технологии,	сили,	средства	и	ресурси	

5.	Засилване	контрола	по	командване,	комуникации,	анализ	и	оценка	
(качествен,	количествен,	финансов,	 технологичен,	енергиен,	регулативен,	и	
много	други	качества)	на	производствените	процеси	в	предприятията.

6.	Създаване	на	обща	оперативна	картина	за	провеждането	на	специал-
ни,	съвместни	и	комбинирани	операции.

7.	Засилване	елемента	на	контрол	и	управление	на	хора,	процеси,	тех-
нологии,	и	информация.

8.	Понижаване	нивата	на	излагане	на	риск	и	увеличаване	степента	на	
контрол,	превенция,	и	митигация/смекчаване	на	риска	и	неговите	фактори	за	
въздействие	върху	процеса	на	производство,	хора,	стоки,	услуги	и	капитали.

9.	Повишаване	нивото	на	комуникация,	обвързаност,	и	колаборация	с	
водещи	регулаторни	органи	по	безопасност,	планиране,	управление,	и	моде-
лиране.

Препоръки 
Въпреки	че,	има	редица	публикации	по	различни	теми,	свързани	с	из-

ползването	на	безпилотни	летателни	апарати	в	отделни	сфери	на	производ-
ството,	към	настоящият	момент	не	е	известно	съществуването	на	аналогич-
на	аналитична	и	прагматична	разработка	на	национално	или	международно	
ниво,	която	да	е	концентрирана	върху	решението	на	съвкупността	от	бизнес	
проблеми	и	 съпроводените	 с	 това	 стратегически,	оперативни	и	 тактически	
рискове	пред	индустрията,	бизнеса,	и	предприятията	от	критичната	инфра-
структура.	
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Процесът	на	интеграция	на	безпилотни	летателни	апарати-дронове-ро-
боти	с	мобилна	автономност	на	командване,	управление,	комуникация	и	ко-
лаборация	между	хора,	процеси,	 технологии,	и	информация	в	 съвместното	
планиране,	подготовка	и	използване	на	сили,	средства	и	ресурси	в	провеж-
дането	 на	 съвместни	 операции	 в	 индустриални	 предприятия	 от	 критична-
та	инфраструктура	води	до	извода,	че	модерните	технологии	на	авангарда,	
кибер-физически	системи	за	автоматизиран	инспекции	и	мониторинг,	биха	
могли	да	бъдат	успешно	приложени	в	следните	производствени	операции,	и	
за	целта	на	специфични	оперативни	програми,	процеси	и	процедури:

–	Експлоатационни	производствени	операции;
–	Капиталови	ремонти	с	тактически,	оперативен	и	стратегически	ма-

щаб;
–	Операции	по	планиране	и	реализиране	на	капиталови	проекти;	
–	Операции	по	планиране,	производство,	и	транспортиране;	
–	Операции	по	доставка	и	складиране,	измерване	и	обезопасяване	на	

продукти,	суровини	и	материали,	компоненти,	производствени	мощности	и	
др;	

–	Операции	по	мониторинг	на	състоянието	на	производствените	мощ-
ности	–	цехове,	тръбопроводи,	транспортни	магистрали	и	ленти;	надземни,	
подземни,	 и	 подводни	 тръбопроводи	 и	 магистрали;	 цистерни;	 резервоари;	
утайници;	промишлени	бойлери;	мощности	за	производство	на	пара	и	парни	
централи;	 електро-преносни	 и	 дистрибутивни	 мрежи;	 дестилационни	 екс-
плоатационни	мощности;	реактори	и	регенератори;	други;

–	Операции	по	инспекция,	оценка	и	анализ	на	риска;	
–	Операции	по	детекция,	наблюдение	и	превенция	на	производствени	

дефекти;
–	 Операции	 по	 наблюдение,	 мониторинг	 и	 контрол	 по	 поддръжка	 и	

ремонт	–разположение	и	движение	на	работници,	 контактори,	 доставчици,	
логистици	и	други	на	територията	на	предприятието;	разположение,	движе-
ние	и	експлоатация	на	техника,	мощности	и	механизации	на	територията	на	
предприятието;

–	Операции	по	детекция	и	превенция	на	бедствия	и	аварии;	
–	Операции	по	физическа	сигурност	на	периметъра,	безопасност	и	ох-

рана;	
–	Операции	по	екологична	защита;	
–	Операции	по	измерване,	анализ	и	намаляване	на	вредните	емисии,	и	

подкрепа	на	Зелената	сделка.	
Визираната	 стратегия	 е	 необходима	 за	 въвеждането	 на	 дисраптор-

ни-иновационни	 технологии	 и	 трансформационни	 подходи,	 процеси	 и	 мо-
дели	за	експоненциално	усъвършенстване	и	дисциплинирано	изпълнение	на	
процеса	на	съвместно	планиране,	прогнозиране,	моделиране,	експлоатация,	
анализ,	решение,	въздействие,	оценка,	и	ефект	от	действията	на	кибер-физи-
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чески	системи	в	процеса	на	съвместни	операции	в	промишлените	предпри-
ятия.	Целта	е	повишаване	на	оперативността,	свързаността,	комуникацията,	
координацията,	колаборацията,	между	хора,	процеси,	технологии	и	инфор-
мация	 в	 реално	 време,	 а	 също	 така	 и	 съвместно	 наблюдение,	 мониторинг,	
оценка,	анализ,	решение	и	действие	при	разчета	на	средствата	за	въздействие,	
достоверността,	обективността,	скоростта,	прецизността,	и	точността	на	по-
лучените	резултати,	които	да	доведат	до	по-високи	нива	на	сигурност,	безо-
пасност,	организационна	ефективност	и	икономическа	ефикасност.	

INTEGRATION OF A CYBER-PHYSICAL SYSTEM 
OF ROBOTIC UNMANNED AERIAL VEHICLES 

INTO ENERGY AND INDUSTRIAL SECURITY SITES

Abstract:	Driven	by	innovation,	transformations	and	the	Internet	of	
Things	 (IoT),	processes	 in	 the	 real	and	virtual	world	continue	 to	converge	
through	 more	 modern,	 better	 integrated	 informational	 and	 operational	
technological	echo-systems.	One	of	them	is	the	Cyber-Mecha-Tronics	System.	
It	 operationalizes	 a	 number	 of	 combined	 approaches	 to	 solving	 important	
business	 problems	 through	 cybernetics,	 combinatorics,	 physical,	 optical,	
chemical,	 mechanical	 systems,	 sensors,	 electronics,	 electro-mechanics,	
electro-pneumatics,	 electro-hydraulics,	 hardware,	 software,	 +	 operational	
monitoring	 systems,	 command,	 control,	 communication,	 and	 database	
integration,	evaluation,	analysis,	artificial	intelligence,	decision,	and	actions,	
for	tactical	operational,	and	strategic	impact	and	effect.	

Scientific	purpose	of	this	publication	is	to	examine	the	Cyber-Mecha-
Tronics	 Ecosystem	 of	 Unmanned	 Aerial	 Vehicles	 -	 Industrial	 Drones	 –	
Robots	and,	using	the	Lean	Six	Sigma	DMAIC	methodology,	to	propose	a	
process	for	their	integration	into	energy	and	industrial	security	sites	from	the	
critical	infrastucture.	

Keywords:	 industry	 4.0;	 innovation;	 business	 transformations;	
cyber-physical	system;	robots;	unmanned	aerial	vehicles;	drones;	mobility;	
autonomy;	critical	infrastructure;	security;	risk;	Lean	Six	Sigma;	DMAIC
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