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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

 

Управлението на войските чрез комуникационни средства изисква изграж-

дане на адекватна комуникационно-информационна система, изпълняваща ро-

лята на среда, в която протича процесът командване и управление.  

Стационарната КИС поддържа стратегическото ниво на управление. На 

оперативно ниво КИП се осигурява от МКИС (подчинено формирование на 

СКС) и с отпуснат ресурс от СКИС. На тактическо ниво командирите на фор-

мирования разполагат със свързочни формирования, които ги поддържат. 

По-голямата част от техниката на МКИС е от аналоговия руски комплекс 

„Зарево“. През 2011 г. са въведени в експлоатация три нови цифрови апаратни, 

с които е направена крачка напред в модернизацията на полевата КИС.  

На тактическо ниво през 1998 г. за една механизирана бригада, един инже-

нерно сапьорен батальон, един батальон за ЯХБЗЕ и една рота за РХР е склю-

чен договор за изграждане на ПИКИС. През 2002 г. системата е въведена в екс-

плоатация. Към момента ПИКИС на четирите формирования се експлоатира 

повече от 10 години. В другите тактически формирования от БА техниката е от 

старото аналогово поколение. 

Разработената тема е актуална, поради заложеното в ръководните доку-

менти придобиване на нови способности от КИС, изграждането и внедряването 

на системите C4I, които да осигурят оперативна и техническа съвместимост с 

войските на НАТО и тези от региона, и създаването на мрежово-центрична ин-

формационна среда. 

 

 

ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

На основата на извършен анализ на организацията на полевите КИС на 

оперативно и тактическо ниво при провеждане на операция по мисия „Отбрана“ 

и на необходимостта от придобиване на нови способности за поддръжка на 

СКУ, да се предложи рационален вариант за усъвършенстване на организацията 

на полевите КИС в оперативните и тактическите формирования на БА, изграден 

на базата на съвременни цифрови комуникационни и информационни техноло-

гии, и средства предимно търговско производство. 

 

 

ОСНОВНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ 

 

1. Осъвременяване на класификацията на факторите влияещи върху орга-

низацията на ПКИС на оперативно и тактическо ниво и анализ на тяхното въз-

действие. 
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2.  Обосноваване и избор на частна методика за оценка на ефективността 

на ПКИС и оценка на съществуващата система. 

3.  Синтезиране на варианти за усъвършенстване на организацията на по-

левите КИС на оперативно и тактическо ниво. 

4.  Оценка на вариантите за усъвършенстване с частната методика и избор 

на рационален вариант за организация на ПКИС. 

5.  Разработване на архитектура на ПКИС в съответствие с избраният ва-

риант за усъвършенстване. 

 

При решаването на научноизследователските задачи са въведени следните 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

1. Възприетата оперативна и тактическа обстановка е развита до необхо-

димото ниво за провеждане на изследването.  

2. Разработката се ограничава до оперативно ниво (командване и щаб на 

Съвместни оперативни сили и Сухопътен компонент) и тактическо ниво (фор-

мирования от Сухопътния компонент). 

3. Разработката се базира на доктрини, концепции и документи, издадени 

към края на 2013 година. 

4. Изследването не обхваща системата за военнопощенска комуникация, 

системата за управление на мрежата на КИС и не изследва въздействието на 

противника върху ПКИС. 

5. Оценката на ефективността на ПКИС е на основата на синтезираната 

структура и предлаганите услуги от системата, усъвършенствана по различни 

варианти. 

 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ са възможностите за достигане на необходи-

мите способности от полевите комуникационно-информационни системи на 

оперативно и тактическо ниво на БА. 

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО са процесите по усъвършенстване на 

структурата и технологичното модернизиране на ПКИС на оперативно и такти-

ческо ниво с цел повишаване ефективността на ПКИС. 

ОСНОВЕН ПОДХОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО е системният. Изборът му е 

породен от факта, че в дисертацията се изследва взаимодействие на сложни йе-

рархични системи: система за командване и управление на оперативно и такти-

ческо ниво на управление, поддържащата ги полева КИС и др. Всички те са 

сложни системи и са им присъщи основните черти на големите системи, като: 

сложност на морфологията, голямо количество функционално свързани и зави-

сими елементи, неопределеност – вероятностен характер на процесите на функ-

циониране, уникалност и др. 

 

ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

В хода на изследването са използвани комбинирани (системен, анализ, 

синтез, моделиране), специални (математически) и емпирични (наблюдение и 

измерване) методи за изследване. 
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Изчисленията са извършени с MS Excell 2010, а за частична верификация е 

използвана симулационна програма Riverbed Modeler Academic Edition 17.5. 

За потвърждаване на правилността на взетото решение за изграждане на 

мрежата на ниво Access са използвани резултати от проведено изследване по 

време на комплексно тактическо учение „Обединени усилия 2014“ в НВУ „В. 

Левски“. 

АПРОБАЦИЯ  

Част от изследваните въпроси са оповестени в 5 публикации на научни 

конференции на факултет „Командно-щабен” при Военна академия „Г. С. Ра-

ковски” и на университетски научни конференции на НВУ „В. Левски“. 

 

СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, списък 

на използваните съкращения, списък на използваната литература и 16 прило-

жения. 

Основният текст включва 146 страници, включително 15 фигури. Литера-

турата включва 93 цитирани източника (от които 50 - на български език, 2 – на 

руски език, 26 – на английски език и 15 - от Интернет). 

 

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В увода е представена актуалността на разглеждания проблем, като е 

обоснована необходимостта от провеждането на научните изследвания. Форму-

лирани са целта, основните задачи и ограниченията. 

 

 

П ъ р в а   г л а в а 

 

СЕМАНТИКА НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ. АНАЛИЗ НА СЪЩЕС-

ТВУВАЩАТА ПОЛЕВА КИС НА ОПЕРАТИВНО И ТАКТИЧЕСКО НИ-

ВО НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

В първата глава се решава първата научноизследователска задача. Предс-

тавят се разбиранията за основните понятия, задаващи темата на изследването и 

възприета оперативната обстановка. Класифицирани са факторите, влияещи на 

организацията на ПКИС, анализирано е тяхното въздействие върху системата в 

избраните условия.  

1. Семантика на основните понятия и алгоритъм на изследването. 

За правилната постановка на задачата е необходимо да се изясни семанти-

ката на основните понятия, задаващи темата на изследването: усъвършенства-

не и организация. 

Усъвършенстването е процес, при който се извършва комплексно подобря-

ване на работата на системата. За процеса на усъвършенстване на полевата 

КИС основен аспект на усъвършенстване може да бъде нейното качество. При 

оптимизацията на качеството на системата се търси неговото максимизиране. 
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За нуждите на разработката под “организация на ПКИС” се разбира пости-

гане на необходимите структура, технологично ниво, предоставяни услуги и 

работоспособност за съответните условия на функциониране. 

2. Избор на сценарий и оперативни условия при провеждане на изс-

ледването.  

За изследване на полевите КИС на оперативно и тактическо ниво е 

целесъобразно да се използват оперативните условия на сценарий по мисия 

„Отбрана“, тъй като при тази мисия се извършва необходимото за изследването 

развръщане на полевата КИС. Подходящи условия създава сценарият 

„РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ НА СИЛИ НА НАТО 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ ПО ЧЛ. 5 ОТ ВАШИНГТОНСКИЯ 

ДОГОВОР“, защото при него се развръща и функционира полева КИС на 

тактическо и оперативно ниво.  

Мисията на Въоръжените сили на Р България е да прикрият държавната 

граница на застрашеното направление и създадат условия за развръщане и про-

веждане на операция по чл. 5 от Вашингтонския договор от силите на НАТО. 

До вземането на решение от НАТО за развръщане на съвместни многонацио-

нални сили на територията на страната и неговото изпълнение се предприемат 

самостоятелни действия за гарантиране на националния суверенитет, независи-

мост и териториална цялост на държавата.  

Командващият СКС е поел под свое командване определените за участие 

войски и сили и е формирал Съвместни оперативни сили със Сухопътен компо-

нент, Военновъздушен компонент и комплект на СКС.  

На оперативно ниво командващият СОС упражнява оперативно командва-

не и управление на определените сили и средства за участие в операцията. Ко-

мандирите на компоненти осъществяват оперативното ниво на командване и 

управление на подчинените им щабове и формирования. На тактическо ниво 

командването и управлението се осъществява от командирите на формировани-

ята. 

3. Фактори, влияещи на организацията на полевите КИС. 

Военнополитическите и военнодоктриналните фактори са произтича-

щите задължения от договорите, по които Р България е страна, и отражението 

им върху ПКИС. Действието на групата фактори се проявява при изпълнението 

на основните държавни и военни ръководни документи след тяхното хармони-

зиране с НАТО и ЕС. 

Вследствие на възприемането на схващането за провеждане на мрежово-

центрични операции от ВС на Р България е необходимо придобиване на такива 

способности. Въвеждането на управлението на информацията на принципа: от-

говорност за споделяне „responsibility-to-share”, балансиран от принципа „необ-

ходимост да се знае“, оказва влияние чрез увеличаване на информационния об-

мен. 

Оперативните и тактическите фактори са функция на провежданата 

операция и бой. Те имат определящо значение за организацията на ПКИС.  

Най-съществено влияние върху ПКИС оказват: 

 условията за преминаване към отбрана; 
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 целите и задачите на групировката; 

 съставът на оперативната групировка (бойния ред); 

 наличното време за организиране на операцията и боя; 

 продължителността на операцията и противника. 

Особеност на провеждането на операцията е значителното увеличаване на 

зоната за отговорност. Зоната за отговорност на СОС по суша е с фронт 220 км., 

а в дълбочина е променлива и достига до 90 км. Зоната за отговорност на меха-

низираните формирования от състава на СК достига до 80 км. по фронта. 

Икономически фактори. Всяка година отделяните средства за отбрана са 

по-малко от планираните. Явно е, че инвестициите в областта на отбраната и в 

частност за КИС няма да се увеличат, което налага по-широко използване на 

средства търговско производство в КИС. 

Развитието на комуникационните и информационните технологии на-

лага мрежовата и информационна инфраструктура да се реализира на единна 

транспортна среда за всички видове услуги на базата на Интернет протокол и 

всички видове услуги на потребителя да се предлагат чрез един терминал. Ав-

томатизацията на процесите е най-често използваният метод за усъвършенства-

не на системите за управление.  

Техническите фактори са бойните възможности на комуникационните и 

информационните средства на КИС на оперативно и тактическо ниво на БА.  

4. Анализ на полевата комуникационна и информационна систе-

ма на оперативно и тактическо ниво на БА при условията на избрания 

сценарий. 

Полевата КИС включва: полевите КИВ на пунктовете за управление; пре-

ките комуникационни линии и комуникационните линии за привързване, изгра-

дени с полеви проводни, радиорелейни, тропосферни, радио- и сателитни кому-

никационни средства; мрежите за предаване на данни; полевата информацион-

на система; мрежите за военнопощенска комуникация, както и обслужващия ги 

личен състав.  

Обща схема с елементите на полевата КИС на оперативно и тактическо 

ниво е показана на фиг. 3. 

Анализът  на полевата комуникационно-информационна система на так-

тическо ниво показва, че са налице следните недостатъци: 

1. ПИКИС е изградена на основата на две технологии за пренос: TDMA за 

услуги на комуникационната система, като предоставеният ресурс за информа-

ционната система (128 kbps) е недостатъчен и не осигурява нужната лента за 

обмен на информацията на информационната система, системата за управление 

на мрежата и репликация между сървърите. 

2. По-голямата част от средствата на комуникационно-информационната 

система не е COTS, което значително оскъпява и усложнява осъвременяването 

и поддръжката на системата.  

3. Тактическата комуникационна система не е интегрирана със СКИС и не 

позволява обмен на информация между всяка точка на бойното поле и всяка 

точка на СКУ.  
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4. При разполагане на ПУ на място апаратните нямат възможност за изна-

сяне и разполагане на оборудването в ТОЦ, а радиосистемите нямат възмож-

ност за дистанционно управление. 

5. Далечината на радиорелейните линии е до 20-30 км., като релефът на 

местността допълнително ограничава далечината до значително по-къси интер-

вали, което налага препредаване през транзитни апаратни. 

6. Преносните линии нямат достатъчно капацитет, за да се справят с бъде-

щите нива на трафика с данни, необходим за осигуряване на командирите с ус-

луги за осъзнаване на ситуацията в реално време. 

7. Комуникационната система не осигурява нужния обхват, който да поз-

воли на разпръснатите бригадни елементи на бойното поле да посрещнат так-

тическата ситуация.  

8. Гръбнакът на комуникационната част на ПИКИС е изграден на основата 

на радиорелейни линии с недостатъчна лента (2 Mbps) и се явява тясно място в 

системата.  

9. Радиомрежата за обмен на данни е с йерархична, аналогова мрежова 

структура и не осигурява безпроблемно трансфер на информация между всеки 

две точки на бойното поле. 

10. Информационната система не притежава нужните мрежови способ-

ности за осигуряване на споделена обща картина на бойното поле (COP) и про-

веждане на мрежово-центрични операции.  

11. Забавянето в обмена на данни за репликация между сървърите в ПИ-

КИС затруднява работата на системата в реално време. 

12. Използваните операционни системи и приложно-програмно осигуря-

ване са остарели, а замяната им с нови не е възможна поради несъвместимост 

на новия софтуер с морално остарелите работни станции и сървъри. 

13. ПИКИС не поддържа директно управление на артилерийски системи, 

установки на ПВО и метеорологични станции. Информационните системи на 

посочените системи не са съвместими с ИС на ПИКИС, което затруднява взаи-

модействието на войските при провеждането на операцията. 

Анализът на полевата КИС на оперативно ниво показва, че са налице 

следните недостатъци на системата:  

1. Системата не осигурява необходимия автоматизиран обмен на реч, дан-

ни, факс и видео на системата С2 към формированията от комплекта на СКС и 

подчинените. 

2. Техниката, с която се изграждат комуникациите от КП на СОС и КП на 

СК към подчинените, е с радиостанции, радиорелейни станции, тропосферни 

станции и уплътнителни апаратури от аналогов тип, които са морално остарели, 

с изтекъл експлоатационен ресурс и не са в състояние да осигурят покритие в 

цялата зона на операцията. Ръчната комутация на каналите и трактовете на 

КИВ не осигурява необходимата гъвкавост и оперативност на управлението. 

3. Криптирането на обмена към подчинените се извършва с апаратура от 

стар тип, която не осигурява необходимата сигурност. Гарантирано криптиране 

се извършва само на 15 % от телефонните канали и на 30 % от телеграфните 

канали. 
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4. Документална информация в електронен вид се обменя към подчинени-

те само по мрежата на телеграфния обмен.  

5. При изграждане на КИВ на ПУ на оперативните формирования се из-

ползва разнообразна техника, изискваща многоброен обслужващ персонал с 

различни специалности. Изграждането на изнесени предавателни и приемни 

центрове усложнява управлението и намалява оперативността на КИС. 

6. Радиокомуникацията е йерархична, изградена с радиостанции със средна 

и малка мощност, които използват остарели режими и не предлагат необходи-

мата защита на комуникациите от противника. 

7. Предаването на данни към подчинените е ограничено и се извършва по 

аналогови канали с ниски параметри 

8. Предлаганите услуги от КИС на оперативния състав на ПУ се осигуря-

ват със смесени средства (аналогови и цифрови), което затруднява взаимодейс-

твието. 

9. Цифровите услуги на ПКИС се предлагат от апаратни ДВ-1, ДВ-2 и ре-

сурс от СКИС, което поставя ПКИС в голяма зависимост от тях и необходи-

мостта да бъдат достатъчно близо до ОКИВ от СКИС. 

10. В сегашния си вид ПКИС на оперативно ниво не е в състояние да оси-

гури предаване на данни в WAN, видео, телеконференции и обмен на опозната 

земна картина от ПУ. 

5. Изводи от първа глава. 

1. Съществуващите полеви КИС са изградени по различни проекти, без 

единен замисъл, с различни по тип и протоколи средства изискващи сложни 

процедури за взаимодействие между тях. Това затруднява съвместимостта 

между оперативното и тактическото ниво на управление и намалява надежд-

ността на системата. 

2.  В сегашния си вид полевата КИС не осигурява нужните автоматизирани 

работни места и услуги с предаване на данни в WAN, видео и телеконферен-

ции.  

3.  Привързването на изостаналите в технологично отношение КИВ на ПУ 

на тактическите формирования към съвременните цифрови комуникационни и 

информационни технологии на СКИС, ЕЕСМ и ППОЕСМУИВЗ e затруднено и 

дори невъзможно. Това ограничава оперативната съвместимост и взаимодейст-

вието на войските при провеждане на операцията. 

4.  ПКИС не отговаря на съвременните изисквания на СКУ, част от които 

са: изграждане на единна картина на бойното поле, безйерархичен обмен на 

информация, обхват до най-ниското ниво, интеграция на сензорната система и 

системите за управление на оръжията. 

След направения анализ на ПКИС на оперативно и тактическо ниво и фор-

мулираните частни изводи се налага следния обобщаващ извод: 

Полевата КИС не е в състояние да удовлетвори изискванията на сис-

темата С2 на БА на съвременния етап. За да се придобият нужните способ-

ности е необходимо усъвършенстване на полевата КИС на оперативно и 

тактическо ниво. 
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В т о р а    г л а в а 

 

ОБОСНОВАВАНЕ НА ЧАСТНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОЛЕВА КИС В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ИЗИСКВАНИЯТА НА СКУ И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПКИС  

Във втора глава се решават втората и третата научно-изследователска за-

дача, като въз основа на анализа на съвременните изисквания на СКУ към 

ПКИС са избрани частните показатели за оценка на ефективността. Вариантите 

за усъвършенстване са синтезирани, за да допълнят липсващите способности 

към ПКИС. 

2.1. Изисквания на СКУ към ПКИС, задачи и услуги на ПКИС при 

осигуряване на КИП в избрания вариант.  

Основните изисквания към СКУ са: устойчивост, непрекъснатост, опера-

тивност и скритост [24]. Специфичните изисквания към СКУ при провеждане 

на операция по мисия „Отбрана“ при прикритие на държавната граница са: спо-

собност за незабавно противодействие на първите удари на агресора, висока 

устойчивост на формированията, мобилност, автономност при изпълнение на 

задачите, гъвкавост и пригодност на структурите, оперативност и надеждност 

на видовете осигурявания и управлението на силите, възможности за ефективна 

подготовка в мирно време [12].  

Изискванията към СКУ определят и изискванията към командването и уп-

равлението като процес и към поддържащата този процес система, каквато е 

ПКИС. ПКИС трябва да притежава способности, които да интегрират и управ-

ляват бойния потенциал на всички участници и елементи от „бойното прост-

ранство”. 

СКУ изисква ПКИС да предостави услуги за обмен на информация за: 

 отделния войник и отделението: пренос на глас, данни, позициониране и 

изобразяване на електронна карта на местоположението чрез снемане географс-

ките координати и GPS системата; 

 взвод и рота: пренос на глас, данни, позициониране и изобразяване на 

електронна карта на местоположението чрез снемане географските координати 

и GPS системата; 

 батальон и нагоре: предаване на явен и криптиран глас, факс и данни, 

формализовани съобщения и видео в реално (близко до реалното) време, по-

точно видео, като се удовлетворява принципът -  независимо къде, независимо 

кога, независимо с кого, независимо от метеорологичните условия и релефа на 

местността.  

При своето функциониране СКУ на СОС и подчинените формирования ще 

взаимодействат по между си, а също и със системата за стратегическо ръковод-

ство на ВС, органите на държавната и местната власт, хуманитарните организа-

ции и СКУ на НАТО и ЕС. За да се реализира взаимодействието, е необходимо 

ПКИС да притежава необходимите интерфейси за взаимодействие със СКИС, 

ЕЕСМ и ППОЕСМУИВЗ. 
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2.2. Анализ на съответствието на наличните и необходимите способ-

ности на ПКИС. 

Способността е възможност за изпълнение на действие за постигане на оп-

ределен ефект при определени условия и в съответствие с приети стандарти 

[23]. 

Способностите: добиване, съхранение и разпространение на информация: 

ефективна поддръжка на командването и управлението и поддържане на устой-

чивост и съвместимост, са налични в недостатъчна степен и те трябва бъдат 

поддържани и развивани в ПКИС. 

Способностите: изграждане, поддържане и разпространение на обща 

„опозната“ картина на обстановката; опознаване свой - чужд и осигуряване на 

интеграция на услугите от най-ниското до най-високото звено за управление, са 

нови за ПКИС. От това следва, че те трябва да бъдат създадени в определените 

от планиращите документи срокове.  

Способностите за осигуряване на достатъчен капацитет на системата; изг-

раждане на системи, адекватни на организационната структура и предаване на 

криптиран глас, факс и данни, формализовани съобщения и видео в реално или 

близко до реалното време, се реализират и със съществуващата ПКИС, но е не-

обходимо те да бъдат доразвити до необходимото съвременно ниво.  

2.3. Анализ на концепциите и програмите за развитие и модернизация 

на СКУ и КИС. 

В края на 90-те години в САЩ се появява концепцията за мрежово-

центричната война „Network-centric warfare“ (NCW). В този случай възможнос-

тите на бойните формирования се определят не само от индивидуалните такти-

ко-технически характеристики на отделните образци, а от синергичния ефект в 

резултат на съвместното им действие. 

Мрежово-центричната концепция се възприема в НАТО под името „NATO 

Network Enabled Capabilities“ (NNEC). След осъзнаване на ролята на мрежите за 

постигане на успех в операциите през 2006 г. в САЩ се развива концепцията за 

Глобалната информационна мрежа Global Information Grid (GIG). GIG предс-

тавлява глобално взаимосвързани - от край до край набор от информационни 

възможности за събиране, обработка, съхранение, разпространение и управле-

ние на информация при поискване от военни, политици и поддържащ персонал.  

Модернизацията на системите за командване и управление в САЩ се из-

вършва непрекъснато, като се стартират нови програми. Програмата „Бъдещи 

бойни системи“ - „Future Combat Systems“ (FCS) е стартирана през 2003 г. FCS 

предвижда създаване на нови бригади, екипирани с нови управляеми и неуп-

равляеми превозни средства, обхванати с бърза и гъвкава бойна мрежа. През 

2009 програмата FCS е спряна, а направеното до този момент по нея се вмества 

в нова програма на САЩ за модернизация на бойните бригади „Army Brigade 

Combat Team Modernization Program“ (ABCT). По тази програма са създадени 

бойните бригади от типа „Страйкър“ „Stryker brigade combat team“ (SBCT). Те 

са първите съединения на САЩ, построени в съответствие с доктрината за 

мрежово-центричната война.  
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Един от най-новите подходи в информационните системи е облачният 

компютинг. Основните характеристики на модела са: Самообслужване по заяв-

ка “self service on demand”, универсален достъп по мрежата “Broad network 

access”, обединяване на ресурсите “resource pooling”. В облачна среда се пред-

лагат услугите: софтуер като услуга “Cloud Software as a Service” (SaaS), плат-

форма като услуга “Platform-as-a-Service” (PaaS), инфраструктура като услуга 

“Infrastructure-as-a-Service” (IaaS).  

От изследване на IBM е известно, че ако за изпълнение на управленски за-

дачи в традиционна среда е необходимо време 14-24 дни, същите задачи се из-

пълняват в облачна среда за по-малко от 6 часа [68].  

При развитието на СКС на БА е предвидено изграждане на физически слой 

за пренос на базата на оптична кабелна мрежа на територията на цялата страна 

и привързване на обекти от БА чрез радиорелейни станции в силно пресечени 

местности, където изграждането на оптични кабелни линии е скъпо и трудно 

изпълнимо. Основните оптични трасета се проектират да осигуряват трафичен 

капацитет от 2хSTM-16, който да бъде използван за пренос на трафик за АТМ 

опорната мрежа, свързаност между IP/MPLS комутатори, както и за осигурява-

не на трафик между IP/MPLS комутатори и маршрутизаторите за достъп. 

Опорните комутатори се свързват помежду си посредством наличните им 

STM-4 POS интерфейси по съответните канали, предоставени от подсистема 

ADM на СКС, формирайки ядрото на системата (Provider Core). Маршрутиза-

торите за достъп (Provider Edge) се свързват с опорните комутатори директно 

посредством GB Ethernet интерфейси, чрез Fast Ethernet интерфейси към - под-

система АТМ, и чрез Т3, 2хТ3 или nхЕ1 интерфейси - към подсистема ADM 

или посредством оптични GB Ethernet интерфейси по тъмни влакна. 

2.4. Възможности за усъвършенстване на организацията на ПКИС на 

оперативно и тактическо ниво и синтез на варианти.  

Способността за изграждане, поддържане и разпространение на обща 

„опозната“ картина на обстановката в бойното пространството (COP) и опреде-

лянето на идентичността на собствените сили се въвежда с доктрината за КИС 

на ВС. Придобиването на новата способност може да стане чрез допълване на 

ПКИС с нова подсистема, даваща новото качество. Първата възможност за усъ-

вършенстване на ПКИС е: Допълване с нова подсистема, източник на необхо-

дими способности. 

Възможност за постигане на интеграция на услугите от най-ниското до 

най-високото звено за управление се намира при използване на единна комуни-

кационна технология за обмен на всички нива. Втората възможност за усъвър-

шенстване на ПКИС е: Използване на единна комуникационна технология за 

обмен на всички нива в ПКИС. 

Възможностите на командирите да обменят глас, кратки съобщения и да 

ползват единна оперативна картина на бойното поле до най-ниското ниво (от-

делния войник от отделението) в определени моменти може да е от особено 

значение за изхода на боя. Третата възможност за усъвършенстване на ПКИС е: 

Повишаване на мрежовата свързаност до ниво войник от отделението. 
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Представянето на информацията в съответствие с изискванията на СКУ е 

необходима способност, която се реализира чрез предлагането на необходимите 

услуги на ПКИС. Четвъртата възможност за усъвършенстване е: Усъвършенст-

ване на информационната система. 

Наличието на преносни линии и мрежи с достатъчен капацитет определя 

своевременността на обмена на информацията и е фактор за повишаване на 

ефективността на КИС. Петата възможност е: Увеличаване на пропускателната 

способност на преносните линии. 

Целесъобразно е на базата на възможностите за усъвършенстване да се 

синтезират варианти за усъвършенстване на организацията на ПКИС.  Синтези-

рани са следните три варианта: 

Вариант 1: Допълване с нова подсистема, източник на необходими спо-

собности и използване на единна комуникационна технология за обмен на 

всички нива. 

Вариант 2: Допълване с нова подсистема, източник на необходими спо-

собности, използване на единна комуникационна технология за обмен на всич-

ки нива и повишаване на мрежовата свързаност до ниво войник от отделението. 

Вариант 3: Допълване с нова подсистема, източник на необходими спо-

собности, използване на единна комуникационна технология за обмен на всич-

ки нива, усъвършенстване на информационната система и увеличаване на про-

пускателната способност на преносните линии. 

 2.5. Обосноваване на частна методика за оценка на качеството на 

усъвършенствани по различни варианти ПКИС. 

ПКИС е военна система и е целево ориентирана. При нейното функциони-

ране се изисква постигане на висока ефективност. Под „ефективност“ се разби-

ра степента на съответствие на изпълняваните задачи от ПКИС към предявени-

те изисквания към нея.  

Ефективността на ПКИС се използва като критерий за избор на архитекту-

ра на ПКИС. Определянето на ефективността се извършва чрез оценка на сис-

темата с частни показатели. За да има всеки показател самостоятелна значи-

мост, се въвежда „функция на полезност“ на показателя с горна и долна грани-

ца, които не трябва да преминава. Ако някой от показателите на системата по-

лучи стойност под долната граница, то тази система е неподходяща.  

Показателите се ранжират, като единият от показателите се избира за ос-

новен, а другите са с по-ниски стойности на коефициентите.  

За нуждите на изследването се приема оценката на ефективността на 

ПКИС да се извърши по три частни показателя.  

Средно разчетната ефективност (E) се определя по формулата  

 ( )                                   (1) 

където: 

E - средно разчетна ефективност на ИС; 

К1, К2 и К3 – стойност на тегловните коефициенти за първи, втори и трети 

частен показател; 

R, B и Z - стойност на първи, втори и трети частен показател. 
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Теорията за мрежово-центричната война дава концепцията за провеждане 

на бъдещите бойни действия - мрежово-центрични операции. Основата на 

„мрежовите войски“ е способността за споделяне на информация, качеството на 

информацията и създаването на единна картина на бойното поле. Необходи-

мостта от определяне на степента на способността да функционира в мрежа, 

изисква да се извърши оценка на мрежовите способности на ПКИС. За опреде-

ляне на свойството на ПКИС да осигурява работа в мрежа се избира частният 

показател „обхват“ [42]. 

Показателят „обхват“ се избира за основен, защото характеризира същ-

ността на мрежовите способности - споделянето на информация в мрежа между 

всички елементи. Той характеризира нивото, до което мрежовите възли или об-

менящите информация могат да взаимодействат един с друг в мрежата. Показа-

телят „обхват“ участва с най-висок тегловен коефициент при определяне на 

ефективността на ПКИС. 

Изискванията, които СКУ предявява към ПКИС, формират външните по-

казатели за качество. Като такива са възприети показателите: своевременност, 

достоверност и скритост. [28, 49]. Посочените показатели са взаимно зависими 

и свързани, което е основание за външен показател да се избере един от тях. От 

трите показателя своевременността най-пълно характеризира степента на удов-

летворяване на изискванията на старшата система. Своевременността на ПКИС 

в съвременните условия се определя от оперативно-тактическите изисквания 

като „в реално време“. От техническа гледна точка границите за допустимите 

закъснения от край до край са зададени с препоръки на ITU-T. За нуждите на 

изследването се избира оценка на своевременността чрез изчисляване на закъс-

нението „открай докрай“. За краткост по-нататък частният показател ще се на-

рича само „закъснение“. Този показател участва в определянето на общата 

ефективност с втори по големина коефициент. 

Предоставянето на услуги на потребителите улеснява тяхната работа, по-

вишава качеството на взетите решения и пести време. Основният брой от услу-

гите на ПКИС като цяло се предоставя от информационната система. Целесъ-

образно е при оценката на ПКИС да се вземе под внимание и качеството на ин-

формационната система. 

За да има ПИС високо качество, е необходимо тя да отговаря на изисква-

нията на по-високо стоящата система - С2. Изискванията на С2 към ПИС са: жи-

вучест, гъвкавост, достъпност, надеждност, лекота на поддръжката, възможност 

за частично функциониране, продуктивност, възможност за разширяване, си-

гурност на предаванията [16]. Изискванията са многостранни и изследването на 

всяко от тях е прекалено сложно. Продуктивността на ПИС е подходящ показа-

тел за ефективност, защото пряко показва резултата от въвеждането на ИС. Це-

лесъобразно е за определяне на продуктивността на ИС да се избере частният 

показател „коефициент на автоматизация“ на управленските дейности, които се 

извършват в командването и щаба на формированието при планиране и про-

веждане на операцията. По-високата степен на автоматизация намалява време-

то, необходимо за реализиране на управленския цикъл НОРД, а скъсеното вре-
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ме е предпоставка за предимството на командира „да види първи, да разбере 

първи, да действа първи и да завърши решително“.  

Стойностите на тегловните коефициенти се определят по приоритетен ред 

по критерия за слабите предпочитания по формулата [49]: 

   
 (     )

 (   )
  ,                    (2) 

където:  

 n - брой на показателите за качество; 

 i - текущата стойност на показателя, i e (1,n). 

Стойностите на трите тегловни коефициенти, нужни за определяне на 

ефективността, се получават чрез израз (2). 

К1=0,5 е тегловен коефициент на показателя „обхват“; 

К2=0,33 е тегловен коефициент на показателя „закъснение“; 

К3=0,17 е тегловен коефициент на показателя „коефициент на автоматиза-

ция на управленските дейности“. 

След заместване на получените стойности във формула (1), ефективността  

на ПКИС ще се определя по формулата: 

 ( )                                     (3) 

Обхватът на мрежата или системата от мрежи е дефиниран като степен, до 

която единиците могат да взаимодействат [69].  

Оценката за обхват се извършва в две направления. Първо се определя об-

хвата на мрежата по време на действия на машини (когато всички войници са 

на машини). Второто направление е когато войските са спешени.  

Обхватът на подмрежите, даващи обхват на цялата мрежа Rj е: 

   
 

 
∑   
   

 
 

 
∑

  
     

 ∑
  
 

  

 

   
 ∑  

 

   
                                       ( ) 

където:  

 n - брой на възлите в мрежата; 

 ωs - част от силите, които са свързани с командирската гласова мрежа 

на s под мрежово ниво; 

 dsj - брой на подмрежите с човешки шлюз, участващи във връзка от 

възела от подмрежа s до командира; 

 dij = dsj за възел i от подмрежа s; 

 Rsj – обхват към един командир; 

 ns - брой на възлите в подмрежа s; 

 s – подмрежа даваща обхват. 

Резултатът от измерване на обхвата е в границите от 0 (няма връзка с ко-

мандира) и 1 (всички елементи са директно свързани с командира). 

Изчисляване на стойността на обхвата R се извършва по формулата: 

  
     

 
 ,                      (8) 

където: 

 R - обхват на мрежата на ПКИС; 

 Rp - обхват при пеши действия; 
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 Rm - обхват при действия на машини. 

При провеждане на МЦО на машини е прието мрежовата свързаност да е 

със стойност 0,75 и по-висока [19, 69]. Това е основание за изследването на по-

казателя „обхват“ да се приеме минимален праг от 0,75.  

Оценката на закъснението в мрежата на ПКИС ще се извърши за IP прото-

кол.  

В IP мрежа с интегрирани услуги, включваща терминали и абонатни ли-

нии, входящ възел, изходящ възел и транзитни мрежови възли с еднотипни 

елементи на мрежата и еднакви производителности, средното време ТSE за пре-

минаване на пакетите в мрежата (средно време за закъснение) се определя по 

формулата: 

  TTSWpSLCPSE tttTdttT  )(2  ,                          (10) 

където:  

 tCP - време за обработка на аналоговия сигнал и създаване на пакетите 

в терминала; 

 tSL – средно време за предаване на пакета по абонатната линия от тер-

минала във входящия възел; 

 d – среден брой рутери, през които преминава пакетът; 

 TWp – средно време за чакане на пакета в опашката (буфера) на един 

рутер; 

 tS – средно време за обработка на пакета в един рутер; 

 tT – средно време за предаване на пакета по една съединителна линия. 

Времето за обработка на аналоговия сигнал и създаване на пакетите в 

терминала - tCP е налично в предаващата и приемащата страна и затова е умно-

жено по две. 

Средното време за чакане на пакетите на опашката за обслужване TWp 

се определя от теорията на телетрафичното проектиране, като за IP мрежи се 

използват модели с чакане на опашка. 

В IP мрежа с интегрирани услуги абонатите пораждат многоприоритетен 

поток от постъпващите заявки за различни услуги, което води до генериране на 

IP-дейтаграми (пакети) с различни приоритети. В приоритетна СМО с прекъс-

ване на неприоритетния пакет, възобновяване на неговото обслужване от мяс-

тото на прекъсване и с Р приоритета, средното време на чакане на пакета от p-

ти приоритет в опашката TWP се определя по формулата [70]: 
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където:  

 р = 1, 2, 3, 4 - приоритет на пакетите, за които се изчислява TWP;  

 



P

i

i

1

 - общо натоварване на СМО с един прибор (рутер);  
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 j - минимално положително цяло число, за което е изпълнено 





P

ji

ijs 1 ; 

 μi - интензивност на обслужване на пакетите с i-ти приоритет;  

 i=i/μi - натоварване на системата от пакети с i-ти приоритет;  

 i - интензивност на потока пакети с i-ти приоритет. 

Счита се, че системата е в стационарен режим и че за постъпващия трафик 

е изпълнено 
4

1

1
i

i




  . 

Времето за обработка на един пакет в рутера tSP за всички видове трафик 

(p вида трафик, p1,4) се приема за константа, реципрочна на производител-

ността на рутера , измерена в пакета/сек, т.е. ts,p =1/. Типичните стойности на 

производителността  за IP рутерите са разположени в интервала от 3 Mpps до 

30 Mpps [89]. 

Времето за предаване на един пакет tT по една съединителна линия зави-

си от скоростта на използваните комуникационни съединителни линии и от 

преносната среда, в която функционира мрежата.  

Максимално допустимото време за пребиваване на пакет в ПКИС е време-

то за допустимото закъснение „открай-докрай“, дефинирано в препоръките на 

ITU за съответния вид информация (глас, видео и данни). 

Изследва се обслужване на трафик при различни съотношения от следните 

четири вида услуги и приоритети: мултимедия (multimedia) - с най-висок прио-

ритет, телефония (voice) - с по-нисък приоритет, интерактивни данни 

(interactive data – data1) - с още по-нисък приоритет, извличане на данни 

(download data– data2) - с най-нисък приоритет. 

Целесъобразно е за параметър да се приеме средното време на закъснение-

то за пакетите „открай-докрай“ за закъснението на voice, а при равни стойности 

да се вземе под внимание резултата за интерактивни данни. За мултимедията и 

за извличането на данни е достатъчно средното закъснение на пакетите да не 

преминава зададените допустими граници, които са показани в таблица 6. 

Таблица 6 

Допустими закъснения открай-докрай за предаваните видове трафик. 
№ по ред Вид трафик Приоритет Допустимо време за закъснение [ms] 

1 Мултимедия 1 100 

2 Глас 2 150 

3 Интерактивни данни 3 250 

4 Извличане на данни 4 1000 

Тъй като в мрежовия възел (рутер) постъпват голям брой трафични потоци 

по линии с висока пропускателна способност, се приема, че входящият за мре-

жовия възел трафик е поасонов [70].  

За изпълнение на условието за нормираност [49] на показателя „закъсне-

ние“ е необходимо стойността му да бъде в границите от 0 до 1. Стойност 1 на 

показателя съответства на минималното възможно закъснение. Стойност 0 на 

показателя съответства на максимално допустимото закъснение на пакетите за 
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съответния трафик. За обмен на глас допустимото закъснение е 150 ms (от таб-

лица 6). Ако закъснението е равно на 150 ms, или повече, се смята, че системата 

не отговаря на минималните изисквания и не се разглежда по-нататък. Стой-

ността на показателя „закъснение“ (В) се определя от закъснението при преда-

ване на глас по формулата: 

VARSE KTB .1   ,                     (12) 

където: 

 
150

1
VARK  - коефициент на изменение на показателя; 

 TSE - време за закъснение „открай-докрай“; 

 B - Стойност на показателя „закъснение. 

Продуктивността на ИС се оценява чрез измеримия частен показател „кое-

фициент на автоматизация“ на управленските дейности.  

Коефициентът на автоматизация на управленските дейности се изразява 

чрез съотношение между автоматизираните управленски дейности към общото 

количество управленски дейности, извършвани от командването и щаба по 

формулата: 
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където: 

 АА - коефициент на автоматизация; 

 Dавтоматизирани - количеството автоматизирани управленски дейности 

(n); 

 Dобщо - общо количество управленски дейности (n+m); 

 m - количество неавтоматизирани управленски дейности (m). 

Списък на извършваните управленски дейности [44] е показан в приложе-

ние 4. 

Автоматизирана е дейност, която изпълнява всички критерии за автомати-

зация, отнасящи се за нея, посочени в приложение 4.  

За да се приеме дадена алтернатива за изграждане на ПИС за възможна, се 

въвежда задължителното условие тя да има най-малко коефициент на автомати-

зация Z ≥ 0,7 [43, 44]. 

При определяне на коефициента на автоматизация на тактическо и опера-

тивно ниво се изчислява средната стойност на коефициента за даденото управ-

ленско ниво по формулата: 

n

A
n

i

A

ATA

 1   ,                      (14) 

където:  

 ААТ  - коефициент на автоматизация на управленските дейности за 

определеното ниво на управление; 
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 АА - коефициент на автоматизация на управленските дейности за 

формированията от изследваното ниво; 

 n – брой на формированията в изследваното ниво на управление.  

2.6. Оценка на съществуващите ПКИС в тактическите и оперативните 

формирования.  

Използваните бойни машини във формированията на БА не са оборудвани 

със система за проследяване на собствените сили, което налага провеждане на 

интензивен обмен за осведоменост за ситуацията. Това затруднява командира 

да маневрира и работи ефективно.  

Оценката на показателя „обхват“ се извършва по формула (7).  

След извършване на пресмятанията чрез електронната таблица (файл 

„Ефективност на ПИКИС.xls“) стойността на показателя „обхват“ на ПИКИС е: 

R=0,27. 

Показателят „закъснение“ на ПКИС се оценява за сегашното състояние на 

системата при свързване на маршрутизатора към мрежата по съединителна ли-

ния със скорост 128 000 bps и при преминаване на пакетите през 5 рутера. 

Оценката на закъснението в мрежата се извършва за IP протокол който се възп-

риема, като технология за пренос без алтернатива.  

Изследването за обмен на глас се провежда с кодек G.729. След извършва-

не на пресмятанията чрез електронната таблица (файл „Ефективност на ПИ-

КИС.xls“) се получават следните резултати, посочени в таблица 8. 

Таблица 8.  

Резултати за време на закъснение на пакетите за предаваните видове трафик в 

ПИКИС. 
№ 

по 

ред 

Вид трафик Приоритет 
Закъснение в 

ПИКИС [ms] 

Допустимо време за 

закъснение [ms] 

1 Мултимедия 1 113,08 100 

2 Глас 2 134,01 150 

3 Интерактивни данни 3 187,30 250 

4 Извличане на данни 4 2578,39 1000 

От получените резултати е видно, че ПИКИС не изпълнява изискванията 

за закъснение за мултимедия и извличане на данни.  

Стойността на показателя „закъснение“ (В), участваща при изчисление на 

съвкупния показател за ефективност, се определя по формула (12) от закъсне-

нието при предаване на глас. Резултатът е: B=0,11. 

Резултатите от оценката на коефициента на автоматизация на ПИКИС за 

участващите сили е: Z=0,27.  

Резултатите за ефективността на ПКИС на тактическо и оперативно ниво 

са обобщени и показани в таблица 10.  

Таблица 10. 

Резултати за ефективността на ПКИС. 
 Обхват Закъснение  Коефициент на 

автоматизация 

Ефективност 

Стойност 0,27 0,11 0,27 0,22 
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Резултатът за средно разчетната ефективност на ПКИС на тактическо и 

оперативно ниво, изчислен по формула (3) е: Е = 0,22. 

2.7. Изводи от втора глава. 

1. Наличните способности на ПКИС на оперативно и тактическо ниво на 

БА не съответстват на изискванията на СКУ и се нуждаят от доразвиване. Съ-

ществуващата ПКИС не притежава способностите: разпространение на обща 

картина на обстановката и определяне на идентичността на силите. Необходимо 

е да се придобият липсващите способности. 

2.  Развитието на всички взаимодействащи с ПКИС системи на национално 

и съюзно ниво са свързани с използване на Интернет протокол, като основна 

технология за пренос. Приемането на Интернет протокола за единна технология 

на пренос е без алтернатива и за полевата КИС на БА. 

3.  В КИС на водещите държави от НАТО приоритетно се развиват проек-

ти в направление на изграждане на мрежови способности и предоставяне на ус-

луги до най-ниското ниво. 

4.  Резултатите от оценката на ефективността на съществуващата полева 

КИС на тактическите и оперативните формирования показват, че ефективност-

та на системата е ниска. Резултатът на ПКИС по основния показател „обхват“ 

(R=0,27) е значително под долната граница (0,75) на подобни системи на съюз-

ните държави.  Повишаване на ефективността на ПКИС може да се постигне 

чрез усъвършенстване на системата, за което е необходимо да се избере рацио-

нален вариант. 

 

Т р е т а  г л а в а 

 

ИЗБОР НА РАЦИОНАЛЕН ВАРИАНТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПКИС И АРХИТЕКТУРА НА ПКИС В 

ИЗБРАНИЯ ВАРИАНТ 

В третата глава се решава четвъртата научноизследователска задача. Раз-

работена е архитектурата на ПКИС в съответствие с избрания вариант за усъ-

вършенстване чрез архитектурния модел на МО на САЩ. 

 3.1. Оценка на ефективността на ПКИС, усъвършенствана по различ-

ни варианти с разработената методика. 

3.1.1. Оценка на ефективността на полева КИС, усъвършенствана по 

вариант едно. 

Усъвършенстването на ПКИС по вариант едно е чрез допълване с нова 

подсистема, източник на необходими способности и използване на единна ко-

муникационна технология за обмен на всички нива.  

Необходимата подсистема на ПКИС, с която се извършва усъвършенства-

нето, е сензорната система, а единната комуникационна технология е всичко 

върху интернет протокол EoIP (Everything over IP). 

Схемата с елементите на КИС и предлаганите услуги от нея във вариант 

едно е показана на фиг. 5. 
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Фиг. 5. Схема с елементите и услугите на ПКИС, усъвършенствана по вариант едно. 
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3.1.1.1. Оценка на показателя „обхват“. 

В усъвършенстваната ПКИС в първи вариант е изградена сензорна систе-

ма, състояща се от две подсистеми: подсистема за проследяване на собствените 

войски и подсистема за опознаване „свой-чужд“.  

Подсистемата за проследяване на собствените сили се базира на датчици 

(приемници от навигационната система NAVSTAR), монтирани на всички бой-

ни машини и носени от командирите на отделения в спешен боен ред, преносна 

система на сигналите на датчиците, система за обработка на информацията и 

изобразяване на общата оперативна картина.  

Подсистемата за опознаване „свой-чужд“ е предназначена за определяне 

на държавната принадлежност или принадлежността „свой-чужд” на сили на 

земята. Тя представлява съвкупност от подходящо разположени в пространст-

вото запитвачи, отговарящи устройства (монтирани на собствените и приятелс-

ки единици), средства за предаване на данните, обработка и изобразяване на 

сигналите.  

Оценката на показателя „обхват“ се извършва по формула (7) .  

Стойността на показателя „обхват“, участваща при изчислението на ефек-

тивността на ПИКИС, е: R=0,84. 

3.1.1.2. Оценка на показателя „закъснение“. 

Показателят „закъснение“ на ПКИС при първи вариант на усъвършенства-

не получава еднакъв резултат с този на ПИКИС, защото не се променят пара-

метрите на мрежата.  

Стойността на показателя „закъснение“ (В), участваща при изчисление на 

съвкупния показател за ефективност, се определя по формула (12) от закъсне-

нието при предаване на глас. Резултатът е: B=0,11. 

3.1.1.3. Оценка на показателя „коефициент на автоматизация“. 

Въвеждането на новият елемент „сензорна система“ в ПКИС предоставя 

нови функционални услуги на потребителите. Услугите са във функционална 

област формиране и предаване на обща опозната оперативна картина на бойно-

то поле в реално/близко до реалното време. 

Стойността на показателя „коефициент на автоматизация“ на ПКИС по 

първи вариант е: Z=0,32. 

3.1.1.4. Оценка на качеството (ефективността) на ПКИС, усъвър-

шенствана по вариант едно. 

Получените резултати след пресмятанията на показателите за оценка на 

ефективността на ПКИС, усъвършенствана по първи вариант, са обобщени и 

показани в таблица 14. 

Таблица 14 

Резултати на показателите за оценка на ефективността на ПКИС, усъвършенст-

вана по вариант едно. 
 Обхват Закъснение  Коефициент на 

автоматизация 

Ефективност 

Стойност 0,84 0,11 0,32 0,51 
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Резултатът за средно разчетната ефективност на ПКИС, усъвършенствана 

по вариант едно на тактическо и оперативно ниво, изчислен по формула (3) е: Е 

= 0,51. 

3.1.2. Оценка на ефективността на полева КИС, усъвършенствана 

по вариант две. 

Усъвършенстването на ПКИС по вариант две е чрез допълване с нова под-

система, източник на необходими способности, използване на единна комуни-

кационна технология за обмен на всички нива и повишаване на мрежовата 

свързаност до ниво войник от отделението. 

Този вариант на усъвършенстване надгражда вариант едно, като към него 

се допълва повишаване на мрежовата свързаност до ниво войник от отделение-

то. Повишаването на мрежовата свързаност на силите се постига чрез повиша-

ване на мрежовата свързаност на формированията от ниските тактически звена 

[19].  

Схемата с елементите на КИС и предлаганите услуги от нея във вариант 

две е показана на фиг. 6. 

3.1.2.1. Оценка на показателя „обхват“. 

В усъвършенстваната ПКИС по втори вариант сензорната система е разви-

та до ниво войник от отделението. На всеки войник от отделението се осигуря-

ва необходимото оборудване и софтуер. Развиването на сензорната система до 

това ниво създава условия командирите от ниските тактически нива да манев-

рират и работят ефективно, като получават осведоменост за ситуацията за всеки 

войник чрез наблюдение на графичния интерфейс на личния си терминал за 

данни.  

Оценката на показателя „обхват“ се извършва по формула (7). 

Стойността на показателя „обхват“, участваща при изчислението на ефек-

тивността на ПИКИС, е: R=1,0.  

3.1.2.2. Оценка на показателя „закъснение“. 

Показателят „закъснение“ на ПКИС при втори вариант на усъвършенства-

не получава еднакъв резултат с този на ПИКИС, защото не се променят пара-

метрите на мрежата.  

Стойността на показателя „закъснение“ (В), участваща при изчисление на 

съвкупния показател за ефективност, се определя по формула (12) от закъсне-

нието при предаване на глас. Резултатът е: B=0,11. 

3.1.2.3. Оценка на показателя „коефициент на автоматизация“. 

Разширяването на обхвата на сензорната система не е източник на нови 

функционални услуги в ПКИС. Услугата формиране и предаване на обща опоз-

ната оперативна картина на бойното поле в реално/близко до реалното време е 

налична и във вариант едно. 

Резултатите от оценката на коефициента на автоматизация на ПКИС, усъ-

вършенствана по вариант две, са същите като на вариант едно.  

Стойността на показателя „коефициент на автоматизация“ на ПКИС във 

вариант две  е: Z=0,32. 
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Фиг. 6. Схема с елементите и услугите на ПКИС, усъвършенствана по вариант две. 
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3.1.2.4. Оценка на качеството (ефективността) на ПКИС усъвършен-

ствана по вариант две. 

Получените резултати след пресмятанията на показателите за оценка на 

ефективността на ПКИС, усъвършенствана по втори вариант, са обобщени и 

показани в таблица 18. 

Таблица 18. 

Резултати на показателите за оценка на ефективността на усъвършенствана 

ПКИС по вариант две. 
 Обхват Закъснение  Коефициент на автоматизация Ефективност 

Стойност 1,0 0,11 0,32 0,59 

Резултатът за средно разчетната ефективност на ПКИС на тактическо и 

оперативно ниво, изчислена по формула (1), е: Е = 0,59. 

3.1.3.  Оценка на ефективността на полева КИС, усъвършенствана 

по вариант три. 

Усъвършенстването на ПКИС по вариант три е чрез допълване с нова под-

система (сензорна система), използване на единна комуникационна технология 

за обмен на всички нива, усъвършенстване на информационната система и уве-

личаване на пропускателната способност на преносните линии.  

Сензорната система е с обхват до командир на отделение. Обменът се води 

по технология IP. Усъвършенстването на информационната система е чрез нов 

подход за нейното изграждане (използвана е облачна технология и са допълне-

ни функционалните услуги) и е увеличена пропускателната способност на пре-

носните линии.  

Облачните технологии могат да бъдат решение на повечето от недостатъ-

ците в информационната система на ПКИС, посочени в т. 1.4. и 1.5. Във вари-

ант три се реализират облачните услуги: софтуер като услуга (SaaS), сигурност 

като услуга (SECaaS), база от данни като услуга (DaaS) и съхранение като услу-

га (STaaS).  

При вариант три се използват съединителни линии със скорост 155 Mbps.  

В информационната система се интегрират нови възможности във функци-

онална област „огнево поразяване и ПВО“. Системата предлага възможности 

командирите да изпълнят директно управление на артилерийски батареи, ра-

кетни установки и автоматично да се получава метеорологична информация.  

Схемата с елементите на КИС и предлаганите услуги от нея във вариант 

три е показана на фиг. 7.  

3.1.3.1. Оценка на показателя „обхват“. 

В усъвършенстваната ПКИС по трети вариант е изградена сензорна систе-

ма, която определя резултата на показателя „обхват“.  

Стойността на показателя „обхват“, участваща при изчислението на ефек-

тивността на ПИКИС, е: R=0,84.  

3.1.3.2. Оценка на показателя „закъснение“. 

Показателят „закъснение“ на ПКИС усъвършенствана вариант три се оце-

нява за основната преносна линия на ПКИС, която се изпълнява от радиорелей-

на станция и е с максимален капацитет 155 Mbps.  
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След нормирането за показателя „закъснение“ по формула (12) се получа-

ва: B=0,53. 

Стойностите на закъснението за мултимедия, интерактивни данни и извли-

чане на данни са в границите на полезност. 

3.1.3.3. Оценка на показателя „коефициент на автоматизация“. 

При вариант три СОС, СК и всяко тактическо формирование разполага с 

ИС, усъвършенствана със способности за автоматизирано планиране и техни-

ческо управление на огневата поддръжка и планиране и техническо управление 

на ПВО. Тези възможности повишават оперативната съвместимост на ПКИС с 

бойните системи.  

Стойността на показателя „коефициент на автоматизация“ на ПКИС във 

вариант три  е: Z=0,8.  

3.1.3.4. Оценка на качеството (ефективността) на ПКИС, усъвър-

шенствана по вариант три. 

Получените резултати след пресмятанията на показателите за оценка на 

ефективността на ПКИС са обобщени и показани в таблица 22. 

Таблица 22. 

Резултати на показателите за оценка на ефективността на ПКИС, усъвършенст-

вана по трети вариант. 
 Обхват Закъснение  Коефициент на автоматизация Ефективност 

Стойност 0,84 0,53 0,80 0,73 

Резултатът за средно разчетната ефективност на ПКИС на тактическо и 

оперативно ниво, изчислен по формула (3) е Е = 0,73. 

3.1.4. Анализ на получените резултати след оценката и избор на ва-

риант за усъвършенстване на ПКИС.  

В обобщен вид резултатите от оценката на ПКИС по различните варианти 

са показани в таблица 23. 

Таблица 23. 

Обобщени резултати от оценката на усъвършенстваните ПКИС по различни 

варианти 

Варианти за усъ-

вършенстване 

Стойности на показателите 

Обхват  Закъснение  
Коефициент на 

автоматизация 
Ефективност на ПКИС 

Вариант 1 0,84 0,11 0,32 0,51 

Вариант 2 1,00 0,11 0,32 0,59 

Вариант 3 0,84 0,53 0,80 0,73 

От показаните резултати в таблица 23 е видно, че вариант три е с най-

висока ефективност. Това е достатъчно основание той да бъде избран за вари-

ант на усъвършенстване на ПКИС на оперативно и тактическо ниво и да бъде 

доразвит в съответствие с архитектурния модел.  

3.2. Архитектура на ПКИС на оперативно и тактическо ниво по изб-

рания вариант в съответствие с DoDAF. 

При описанията на КИС на БА е прието да се използват архитектурните 

подходи на НАТО (NAF) и на Министерството на отбраната на САЩ (DoDAF) 

[22].  
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Фиг. 7. Схема с елементите и услугите на ПКИС, усъвършенствана по вариант три. 
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Архитектурата на избрания вариант на ПКИС ще бъде описана с архитек-

турния подход на DoDAF. Архитектурното описание представя бъдещото със-

тояние на ПКИС посредством съставящите я части, функциите, които тези час-

ти изпълняват, как те се отнасят една към друга, правилата и ограниченията, 

при които те функционират.  

3.2.1. Всеобхватни гледни точки (AV). 

AV-1. Преглед и обобщена информация.  

Цел на архитектурното описание е да представи архитектурата на ПКИС, 

изградена със съвременни средства и технологии в избрания вариант. Архитек-

турните модели са разработени от гледна точка на планиращ системата.   

Архитектурата на ПКИС се разработва на основата на провеждане на опе-

рация по мисия „Отбрана“ на оперативно ниво (Сухопътен компонент) от ВС на 

РБ. Представените гледни точки са некласифицирана информация. Водещ стан-

дарт при разработката е архитектурният подход на Министерството на отбрана-

та на САЩ - вариант 2.0.  

Архитектурата се изработва към времеви период до 2013 г.  

Разработени са основните необходими модели: AV-1, AV-2, OV-1, OV-2, 

OV-3, SV-1, SV-2 и StdV-1. 

AV-2. Интегриран речник.  

Дефинират се основните термини, използвани при разработката. С речника 

се обясняват използваните понятия и съкращения. Необходимите понятия за 

архитектурата на ПКИС включват: оперативни възли, оперативни дейности и 

задачи, системни възли, системи, технически стандарти.  

3.2.2. Оперативни изгледи на ПКИС (OV). 

OV-1. Графика на концепцията за операцията на високо ниво. 

OV-1 е графично изображение, което въвежда в предназначението на сис-

темата. OV-1 е главния архитектурен модел и е с най-гъвкав формат. На фиг. 8 

е показан моделът на общата концепция на ПКИС на високо ниво (OV-1). Виж-

да се как различните оперативни елементи си комуникират използвайки услу-

гите на ПКИС и че всички те зависят от надеждността и ефективността на КИП.  

OV-2. Описание на потока от оперативна информация. 

OV-2 описва необходимите линии за обмен между оперативните елементи. 

Връзките показват логическия обмен, те отговарят кой и какво обменя, а не как 

се извършва обменът на информация. Линиите могат да се реализират от ресур-

сите посочени в SV-1 (Описание на системните интерфейси). 

Разработени са OV-2 за КП на Сухопътния компонент към КП на подчине-

ните формирования и за КП на 161 мбр към КП на подчинените формирования. 

Същите са показани на фиг. 9 и фиг. 10 съответно. Оперативните дейности, за 

които са разработени OV-2, са: командване и управление, разузнаване, взаимо-

действие, осведоменост за ситуацията, управление на огъня, целеопределяне, 

целеуказване и целеразпределение и подготовка на планове и заповеди [32]. 
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ПКИС

Командване и щаб 
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Командване и щаб 
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Командване и щаб 
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Командване и щаб 
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Командване 1 мр

Командир 1 мв

Командир 1 мо

Командване и щаб СОС

 
Фиг 8. Оперативен изглед OV-1 на ПКИС. 

(За прегледност подчинените формирования от тактическо ниво са пока-

зани пълно само за 161 мбр.) 

КП СОС

КП на СК

КП ВВК

КП 161 мбр и 

подчинените 

формирования

КП 12 мбр

КП 168 бр СпС

КП ЕЦНП

КП 14 ап

КП ЦПС

КП 138 пЯХБЗ

КП 155 инжп

КНП 1 мб

1,2,4,7

3,4

1,2,4,5,7

1,2,4,7

1,2,4,7

1,2,4,7

1,2,4,71,2,4,7

1,2,4,7

1,2,4,5,
6,7

1,2,4,7

Оперативни дейности: 1- командване и управление, 2- разузнаване, 3- 

взаимодействие, 4- осведоменост за ситуацията, 5- управление на огъня, 6- 

целеопределяне, целеуказване и целеразпределение, 7- планове и заповеди. 

1 До               - линии на обмен11

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

 
Фиг. 9. Оперативен изглед OV-2 на КП на Сухопътния компонент. 

OV-3. Матрица за обмен на потоците от оперативна информация.  

Матрицата за обмен на потоците от оперативна информация (OV-3) 

идентифицира отделните информационни елементи и техните качества, 

свързани с обмена на информация. В нея се дефинира кой възел каква ин-

формация обменя, с кого я обменя и как практически се извършва обме-

нът. Всяка линия на обмен от OV-2 се представя в OV-3 с потоците от 

оперативна информация, които обменя. OV-3 е разработен за КП на СК и 

КП на 161 мбр. В табличен вид са описани логическите и оперативните 

аспекти на обмена на оперативна информация, необходим за съответния 

команден пункт. В приложение 10 е показана матрицата на потоците от 
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оперативна информационния за КП на СК, а в приложение 11 за КП на 

161 мбр. 

 

КП СОС

КП 161 мбр

КП 12 мбр

КП 168 бр СпС

КП ЕЦНП

КП 14 ап

КП ЦПСКП 138 пЯХБЗ

КП 155 инжп

КНП 1/161 мб и 

подчинените 

формирования

1,2,4,7

3

1,2,4,5,7

3,4

3,4

3,4

1,2,4,7

3

3

КП на СК

1

2

3

3,44

5

10

9

8

7

6

Оперативни дейности: 1- командване и управление, 2- разузнаване, 3- 

взаимодействие, 4- осведоменост за ситуацията, 5- управление на огъня, 6- 

целеопределяне, целеуказване и целеразпределение, 7- планове и заповеди. 

1 До               - линии на обмен10

 
Фиг. 10. Оперативен изглед OV-2 на КП на 161 мбр. 

OV-4. Схема на взаимоотношенията в организацията.  

Организационната свързаност между различните нива се описва чрез взаи-

моотношенията командване и управление, взаимодействие и йерархичните от-

ношения с цел да се определи начина, по който са свързани оперативните въз-

ли. В изглед OV-4 на СОС са дефинирани следните типове взаимоотношения 

между структурите – командване и управление и връзка за взаимодействие. Из-

глед OV-4 е показан на фиг. 11. 
Командване и щаб 
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Командир 1 мв

Командир 1 мо

Командване и 
управление

Взаимоидействие

 
Фиг. 11. Оперативен изглед OV-4 на СОС. 

3.2.3. Системни гледни точки (SV). 

SV-1. Описание на системните интерфейси.  

SV-1 е предназначен да изобрази потоците от оперативна информация, об-

меняни между участниците в архитектурата и да представи решение или въз-
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можности за решения от гледна точка на компонентите, техните характеристи-

ки и възможностите за тяхната физическа интеграция в платформите и средст-

вата.  

SV-1 свързва оперативните и системните модели. Той изобразява как са 

структурирани ресурсите и тяхното взаимодействие за реализирането на логи-

ческата архитектура, определена в OV-2. SV-1 представя реализацията на изис-

кванията, определени в OV-2, описва всички системни потоци от оперативна 

информация, дефинира системите, материалните активи и системните интер-

фейси между системите/компонентите. SV-1 описва и физическите платформи, 

на които се предоставя оперативната информация. 

На фиг. 12 е показана схема на междувъзлов изглед SV - 1 на архитектура-

та на ПКИС по нива на изграждане.  

Обменът в мрежата се базира на второ и трето ниво от OSI модела. Мре-

жовата преносна среда в системата е оптична, медна и радио (радиорелейна, 

сателитна, радио и безжична – WiMAX и Wi-Fi). Целият пренос е на основа на 

IP протокол (EoIP). За осигуряване на цялостност и конфиденциалност на дан-

ните и комуникациите се използват протоколите: IPsec с DES, 3DES и AES, 

MD5, SHA и AH и HMAC. Чрез Sys log сървър се записва всяко влизане в сис-

темата, правените промени и направения обмен с възможност за по-късно възп-

роизвеждане. За автентификация на мрежовите администратори се използва 

TACACS+ сървър и публичен ключ. 

Полевата КИС изградена по предложената архитектура удовлетворява 

следните изисквания: 

 използване на средства и технологии предимно от търговския комплекс 

(COTS); 

 лесна поддръжка на ИС за С2 и системата за управление на мрежата бла-

годарение на Сloud computing; 

 предоставя възможност за провеждане на МЦО; 

 предоставя зададените услуги с необходимото качество; 

 има висока оперативна съвместимост със системи на съюзни държави и 

с национални системи благодарение на използването на Интернет прото-

коли и възможностите за гъвкаво конфигуриране. 

Мрежовата архитектура е изградена по йерархичния трислоен мрежов мо-

дел. В него мрежовите устройства и връзки се групират в следните три нива 

[57, 65]: 

 Core; 

 Distribution; 

 Access. 

Всяко от нивата може да съдържа рутер, комутатор, комуникационна ли-

ния или комбинация от тях. Рутерите са “dual stack” (обслужващи едновремен-

но протоколите IPv4 и IPv6), а комутаторите са управляеми. 

За достигане на необходимата надеждност и наличност на мрежата се из-

пълняват следните мерки: 
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Фиг. 12. Междувъзлов изглед SV – 1 на ПКИС. 
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 поддръжка на мащабиращи рутиращи протоколи (OSPF, IS-IS, EIGRP и 

BGP; 

 създаване на алтернативни пътища;  

 балансиране на натоварването (в зависимост от маршрутизиращия про-

токол може да се реализира симетрично или несиметрично натоварване); 

 тунелиращи протоколи (за енкапсулиране на пакети от други протоколи 

в IP протокол);  

 резервиращи линии (линия за резерв, която стои свободна до прекъсване 

на основния път). 

Центровете за данни осигуряват основните и функционалните услуги на 

потребителите чрез облачна технология. За повишаване на нивото на защита се 

изграждат два и повече центъра за данни. Единият от тях е основен, а другите 

са резервни. Те имат идентична структура и състав и са географски разпреде-

лени по територията на страната. Свързването помежду им се осъществява чрез 

ресурс от СКИС. Линиите за обмен на репликация между центровете са резер-

вирани. На фиг. 13 е показана схема на архитектурен изглед SV-1 във вътреш-

новъзлова перспектива на център за данни.  

Всеки център за данни има следните сървъри: 

 FTP server- за трансфер на файлове; 

 VPN server – за изграждане на виртуални частни връзки с потребители-

те; 

 NTP server – за точно време в мрежата (Stratum 1); 

 Web server – за работа на приложения във web среда; 

 E-mail server – за електронна поща; 

 Data base server - за база от данни; 

 File server – за съхранение на файлове; 

 GIS server – за географска информационна система; 

 SiA server – сървър за осведоменост за ситуацията; 

 Domain controller server – сървър за определяне на йерархията на права-

та на потребителите. 

Всички сървъри работят с технология на резервираност RAID. 

Ниво Core осигурява оптимизиран и надежден пренос на трафика с много 

висока скорост. Core е център на мрежата и е създадено да бъде бързо и надеж-

дно. На това ниво не се осъществява контрол на правата за достъп, за да няма 

допълнително закъснение. Access нивото не трябва да има достъп директно до 

Core. Пакети на крайния потребител могат да достигат до Core само след като 

са преминали проверка за достъп.  

Рутерите на ниво Core са с много висока скорост на маршрутизация и 

интерфейси, осигуряващи свързаност с различни преносни среди. Висока 

надеждност на нивото се постига чрез резервни устройства и връзки 

(redundant). Оптичните влакна са основни, но се използва и високоскоростна 

радиорелейна връзка. Нивото Core се реализира от СКИС (структурата и 

съставът на Core нивото са извън обхвата на разработката). 
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Фиг. 13. Схема на архитектурен изглед SV-1 на център за данни във  

вътрешновъзлова перспектива. 

Ниво Distribution се намира между нивата Core и Access. То помага да се 

отдели Core от останалата част на мрежата. Целта на това ниво е да осигури 

свързаност и граница чрез дефиниране на ниво на достъп и други критерии за 

ограничаване на действията в Core нивото. В това ниво се дефинират политики-

те в мрежата. Чрез политиките се поддържа високо ниво на сигурност на мре-

жата и се предпазват ресурсите от ненужен трафик.  

Политиките се налагат към мрежата чрез използване на комбинация от: 

 списъци за филтриране на трафика; 

 налагане на сигурност с Firewall; 

 обобщаване на мрежовите пътища; 

 определяне на пътища на рутиране; 

 други правила как да се справя рутерът с трафика; 

 на ниво Distribution работят сървъри: 

 SCE server - за контрол на правата за използване на услуги; 

 Domain server – за управление на различните домейни на сигурност и 

правата на потребителите; 

 TACACS+ server - за автентификация, оторизация и акаунти на ад-

министраторите на мрежовата система. 

Основни протоколи за това ниво са: HSRP, GLBP, OSPF, VPN, TCP/IP, 

UDP/IP, HTTPS, SLIP, 802.1x. 

На фиг. 14 е показана схема на архитектурен изглед SV-1 във вътрешно-

възлова перспектива на възела на КП на 161 мбр от ниво Distribution. 

 На това ниво се свързват КИВ на пунктовете на управление на формиро-

ванията на тактическо и оперативно ниво към Core. На КИВ на КП СОС и на 

КП СВ се осигурява високоскоростна оптична свързаност към Core. За такти-

ческите формирования линиите сa радиорелейни с капацитет от 155 Mb/ps. За 

резервни връзки при прекъсване на основните или при придвижване се използ-

ват сателитни линии на Inmarsat. За повишаване на надеждността са изградени 

и допълнителни напречни връзки между възлите. На КИВ на КП СОС, КП СВ и 
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на КП на бойните формирования маршрутизацията се реализира с виртуални 

рутери с протоколи HSRP, GLBP, които осигуряват резервираност при излизане 

от строя на един или няколко маршрутизатора. Всеки рутер се свързва поне с 

две линии към два съседни рутера, за да се реализира и EIGRP.  
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Фиг. 14. Схема на архитектурен изглед SV-1 във вътрешновъзлова перспектива 

на възела на КП на 161 мбр от ниво Distribution. 

Access нивото поддържа трафика до мрежата и във взаимодействие с 

Distribution предотвратява достъп на неоторизирани потребители. Това ниво е 

ключов елемент при предоставянето на услуги на потребителите. За свързване 

през мрежи на ЕЕСМ и ППОЕСМУИВЗ се създава единен общ VLAN, който 

осигурява свързаност на ниво Access. Сигурността на връзката се определя от 

политиката на МО за свързване с външни мрежи. Рутерите на това ниво осигу-

ряват на потребителите достъп до мрежата.  

Хардуерните и софтуерни параметри на ниво Access поддържат висока на-

личност на мрежата чрез: 

 висока защита на системите чрез резервни средства за управление и ре-

зервно захранване; 

 резервен гейтуей чрез използване на двойна връзка към резервен кому-

татор и маршрутизатор с протоколите (GLBP и HSRP); 

 използване на агрегиране за по-висок капацитет на линиите; 

 приоритизиране на трафика за постигане на желано QoS; 

 услуги за допълнителна сигурност срещу неоторизиран достъп до мре-

жата (802.1x, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection и др.); 

 ефективно управление на мрежата и ширината на лентата чрез софтуер 

Internet Group Membership Protocol (IGMP). 

Access нивото за ниските тактически звена (рота, взвод, отделение) се реа-

лизира чрез технологията 802.16 (позната още като WiMAX) и радиостанции в 
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UHF обхват. Основание за избора на този стандарт за свързване на ниво Аccess 

са характеристиките на стандарта 802.16; предимствата описани в приложение 

10 (широколентовост, далечина, оперативна съвместимост) и резултатите пока-

зани в  приложение 13. Резервно свързване се осъществява чрез радиокомуни-

кация в UHF обхват. За WiMAX се назначават специализирани честоти за нуж-

дата на армията. Нивото на достъп се изпълнява на батальонно ниво, като на 

КИВ се развръща базова станция на WiMAX. Всички по-малки тактически 

формирования се свързват към нея чрез терминалите си. 

На фиг. 15 е показана схема на архитектурен изглед SV-1 във вътрешно-

възлова перспектива на възела на КНП на 1 мб от 161 мбр на ниво access. 
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Фиг. 15. Схема на архитектурен изглед SV-1 във вътрешновъзлова перспектива 

на възела на КНП на 1 мб от 161 мбр на ниво Аccess. 

 

Занижените изисквания на облака към крайните потребителски устройства 

позволяват те да са евтини и високо надеждни. Технологията на функциониране 

изисква тези устройства да осигурят събиране на данни и да ги предават към 

облака, както и да визуализират желаната от потребителя информация на дисп-

лея си. Дейностите, изискващи големи изчислителни мощности и съхранението 

на огромни обеми от данни, като: филтрация, обединяване, анализи, генериране 

на информационен продукт и др. се осъществяват в облака. По тези причини 

потребителският терминал може да е с малка енергийна консумация и изчисли-

телна мощност. За потребителите на тактическо и оперативно ниво без особени 

ограничения могат да бъдат използвани мобилни устройства от типа на „тънък 
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клиент“. Тактическите терминали „тънък клиент“ са с разширени способности 

за работа в жична и безжична среда. Те имат стандарти 802.16, 802.3, 802.11b, g, 

n, ас, аd и USB. При работа по радиоканала връзката към радиостанцията е по 

USB интерфейс. Потребителите, работещи в спешен боен ред, използват тер-

минали PDA, а в пунктовете за управление и в машините се използват „тънки 

клиенти“ във вид на лаптоп. На терминалите е инсталиран необходимият соф-

туер за обмен на данни и комуникация.  

Всеки PDA на командир на отделение, командир на взвод, както и на всяка 

машина, може да приема данни от системата NAVSTAR и да определя коорди-

натите си. Определените координати се предават в реално време по мрежата 

към сървъра за осъзнаване на ситуацията. В него се приема и информацията, 

придобита от разузнаването. Формира се обща земна оперативна картина, която 

се предава обратно до длъжностните лица. Те виждат картината в необходимия 

за тях обем според нивото си в йерархията; функциите, които изпълняват; мес-

тоположението си на бойното поле и имат информация за вземане на решение, 

адекватно на ситуацията.  

Реализирана е и система за алармиране при промяна в състоянието на сис-

темите за командване и управление в съответствие с йерархията на длъжности-

те и функционалните задължения. 

Работните места на оперативния състав и входно-изходното оборудване 

(принтери, Fax, камери и др.) на оперативно и тактическо ниво при развърнати 

ПУ се свързват с VLAN чрез комутатори. Връзката между комутаторите е с оп-

тичен кабел, а към работните места - с кабел с усукани двойки. 

SV-2. Описание на системните информационни потоци.  

SV-2 включва описание на системите, техните портове и потоците от опе-

ративна информация, обменяна между портовете. Моделът представя потоците 

от оперативна информация от гледна точка на физическата и логическата свър-

заност и използваните протоколи при свързването.  

 Архитектурен изглед SV-2 в междувъзлов вариант за КП на 161 мбр и КП 

на СК е показан в табличен вид на таблица 24. 

3.2.4. Гледна точка на стандартизацията на ПКИС (StdV).  

StdV-1. Профил на стандартите. 

StdV-1 обобщава различните системи и услуги, стандарти и правила, които 

определят и ограничават избора на архитектурното описание. Стандартите мо-

гат да са национални, международни или специфични за организацията. Стан-

дарти се определят във връзка със системи, услуги, системни функции, систем-

ни данни, хардуер/софтуер или комуникационни протоколи към SV-1 и SV-2 от 

разработените модели.  

Стандартите в телекомуникациите обхващат преноса, комутацията, сигна-

лизацията и услугите в мрежите с различно предназначение – опорни, абонат-

ни, стационарни, за връзка с мобилни терминали и др. ПКИС е сложна система, 

отговаряща на множество стандарти - както военни, така и на граждански орга-

низации. В областта на гражданската стандартизация се използват стандарти 

на: ITU, ETSI, IEEE, ISO/IEC, IETF, ANSI, EIA/TIA. Военните стандарти за 



 

39 

 

КИС се разработват от различни комитети и агенции на NATO (STANAG, 

EUROCOM), а за армията на САЩ - MIL STD.  

Таблица 24. 

Системен изглед SV-2. Описание на системните информационни потоци между 

КП на СК и КП на 161 мбр. 
№ 

по 

ред 

Система 

Описание на информационния поток 

Протокол Среда 

1 Глас UDP/IP, CNR, SIP 
Оптична, р/рел, VHF, HF, 

сателитна 

2 Видео UDP/IP Оптична, р/рел 

3 Факс TCP/IP Оптична, р/рел, сателитна 

4 e-mail SMTP, POP-3, IMAP-4 Оптична, р/рел 

5 
Управление на 

мрежата 
TCP/IP, SNMP Оптична, р/рел, сателитна 

6 Обмен на съобщения TCP/IP, ADatP-3 Оптична, р/рел, сателитна 

7 Обмен на данни FTP Оптична, р/рел, сателитна 

8 СУМ TCP/IP, UDP/IP, NFFI Оптична, р/рел, сателитна 

9 СОДПА TCP/IP Оптична, р/рел, сателитна 

10 САИ TCP/IP Оптична, р/рел, сателитна 

11 СУБП TCP/IP Оптична, р/рел, сателитна 

12 СПВО TCP/IP, UDP/IP, NFFI Оптична, р/рел, сателитна 

13 СБУС TCP/IP Оптична, р/рел, сателитна 

14 ЦТС TCP/IP Оптична, р/рел, сателитна 

15 ВИС TCP/IP Оптична, р/рел, сателитна 

16 СМИ TCP/IP Оптична, р/рел, сателитна 

17 Датчици TCP/IP 
Оптична, р/рел, VHF, HF, 

сателитна 

 

3.3. Верификация на получените резултати за организация на КИС 

чрез приложна програма.   

За частична верификация на получените резултати при изследването се из-

ползва компютърна симулация.  

На компютърна симулация подлежи само показателят „закъснение“. 

За провеждането на симулацията се избира приложението Riverbed 

Modeler Academic Edition 17.5 (от 2012 г. това е новото име на OPNET IT Guru 

Academic ). Симулирани са два модела. 

В модела за симулация №1 се включват КИВ на командните пунктове на 

161 мбр и на подчинените мб, изградени с ПИКИС (на тактическо ниво) и ко-

мандните пунктове на СК и СОС (на оперативно ниво). Ресурс от СКИС осигу-

рява свързването на КИВ на тактическо и оперативно ниво. Графика на модела 

е показана в приложение 15. 

Свързаността на КИВ се реализира чрез поток от 128 kbps, а между опор-

ните КИВ от СКС е 155 Mbps. На всеки от възлите са развърнати FTP клиент, 

VoIP клиент, станция за видеоконференция и Web клиент. Конфигурирани са 

съответните приложения, профили на приложенията, профил на качеството на 

обслужването, сървъри и рутери.  
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В модела за симулация №2 се включват КИВ на същите пунктове за уп-

равление, както в модел №1. Ресурс от СКИС осигурява свързването на КИВ на 

тактическо и оперативно ниво. Графика на модела е показана  в приложение 16. 

Свързаността на КИВ се реализира чрез поток от 155 Mbps, а между опорните 

КИВ е 155 Mbps. При този модел е симулиран център за данни, в който функ-

ционират сървърите. На всеки КИВ на ПУ са развърнати FTP клиент, VoIP кли-

ент, станция за видеоконференция и Web клиент.  

Получените резултати за закъснението „открай-докрай“ чрез методиката за 

оценка и от симулацията са показани в таблица 25. 

Таблица 25. 

Обобщени резултати за закъснение „открай-докрай“. 
Модел Закъснение, пресметнато с 

методиката [ms]. 

Закъснение, определено 

чрез симулация [ms]. 

Модел за симулация №1. 134 170-180 
Модел за симулация №2. 70.06 100 

От показаните резултати е видно, че при модел №1 закъснението, пресмет-

нато с методиката е 30-40 ms по-малко от определеното със симулацията. При 

модел №2 закъснението, пресметнато с  методиката, е 30 ms по-малко от това 

на симулацията.  

Причината за различното закъснение е, че моделите, с които се изследва 

полевата КИС са построени със значителни условности и не са идеални копия 

на съществуващите системи. 

Закъснението при модел две, определено и по двата начина, е по малко от 

това на модел едно. Разликата в закъсненията е 30 ms, което е достатъчно осно-

вание да се твърди, че модел  №2 наистина е рационалният вариант. 

Резултатите от симулацията като цяло потвърждават получените резулта-

ти.  

3.2. Изводи от трета глава. 

1. При усъвършенстване на ПКИС в съответствие с третият вариант „До-

пълване с нова подсистема, източник на необходими способности, използване 

на единна комуникационна технология за обмен на всички нива, усъвършенст-

ване на информационната система и увеличаване на пропускателната способ-

ност на преносните линии“ се получава най-висок резултат за ефективност 

(Е=0,73), от което следва, че при него се създават необходимите способности на 

БА за провеждане на мрежово-центрични операции. 

2.  Организацията на ПКИС по архитектурния подход и използването на 

йерархичния трислоен модел позволява по-добре да се дефинират функциите на 

елементите на системата и да се постигнат необходимите способности.  

3.  Резултатите от проведената верификация на получените резултати пот-

върждават верността на използваната методика за оценка на вариантите за усъ-

вършенстване на ПКИС. 
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ОБЩИ ИЗВОДИ: 

1. Изграждане на високо ефективна полева комуникационно-

информационна система може да се постигне, като се вземат под внимание 

факторите влияещи на полевите КИС и изискванията на СКУ. 

2. Изборът на рационален вариант за усъвършенстване на организацията на 

полевата КИС трябва да се извършва след подробен анализ на възможностите и 

оценка на алтернативите с методиката за оценка на ефективността по частните 

показатели: обхват, закъснение и коефициент на автоматизация. 

3. Бъдещото развитие на полевите КИС ще се осъществи чрез изграждане 

на сензорна система, използване на Интернет протокола като основна техноло-

гия за пренос, повишаване на капацитета на преносните линии и повишаване на 

автоматизацията на информационната система. 

4. Архитектурата на полевата КИС в съответствие с избраният трети вари-

ант „Допълване с нова подсистема, източник на необходими способности, из-

ползване на единна комуникационна технология за обмен на всички нива, усъ-

вършенстване на информационната система и увеличаване на пропускателната 

способност на преносните линии“ постига необходимите способности: работа в 

мрежово-центрична среда, високо ниво на оперативна съвместимост, улеснено 

управление на мрежата, по-висока степен на мащабируемост и гъвкаво управ-

ление на услугите чрез използване на технологии и средства търговско произ-

водство. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За разработката на дисертацията са създадени реалистични условия чрез 

възприемане на подходяща оперативна обстановка, базирана на проведено уче-

ние във войските. Наименованията на формированията, тяхната структура и 

състав са представени възможно най-близко до съществуващите, без да се на-

рушават разпоредбите на ЗЗКИ.  

За верификация на приетото решение за изграждане на ниво Access на по-

левата КИС са използвани резултати от проведено изследване на телекомуни-

кационния трафик по време на комплексно тактическо учение „Обединени уси-

лия 2013” на НВУ „Васил Левски”.  

Посочените по-горе фактори са съществени условия за постигане на верни 

резултати при изследванията на полевите КИС.  

Основните достойнства на ПКИС по предложената архитектура са: работа 

в мрежово-центрична среда, използване на технологии и средства търговско 

производство, високо ниво на оперативна съвместимост, улеснено управление 

на мрежата, по-висока степен на мащабируемост и гъвкаво управление на услу-

гите. 

Въпреки изтъкнатите важни предимства на предложената архитектура, 

трябва да се отчита, че тя има и някой недостатъци. Те са свързани главно с не-

обходимост от значителни разходи по първоначално придобиване на хардуера, 

осигуряване на съответния софтуер за работа на облачната технология, разра-
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ботка на софтуер за съвременна система от типа C4ISR и софтуер за управление 

и наблюдение на мрежата.  

Следващ съществен проблем при внедряването в експлоатация на полева 

КИС от облачен тип е осигуряването на обслужващ персонал с нужната квали-

фикация. Към момента по-голямата част от личния състав на формированията 

за КИП не притежава необходимата квалификация за работа в такава среда. 

Друг проблем е липсата в командния състав и офицерите от щабовете на 

т.н. „мрежово“ мислене.  

Възможности за решаване на тези, а и на други проблеми, които неминуе-

мо ще възникват при усвояване на нови технологии в КИС трябва да се търсят 

предимно чрез повишаване на образованието на личния състав. 

В представената разработка са разрешени петте научно-изследователски 

задачи, които в своята цялост  постигат  целта на дисертацията.  

 

 

НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

Научни приноси: 

1.  Извършена е класификация на факторите, влияещи върху организацията 

на ПКИС в съвременни условия и е отчетено влиянието им върху полевите 

КИС.  

Научно-приложни приноси: 

1.  Направен е анализ на състоянието на ПКИС на оперативно и тактическо 

ниво и са дефинирани несъответствията с изискванията на системата за коман-

дване и управление. 

2. Създадена е методика за оценка на ефективността на ПКИС, осигурява-

ща поддръжка на командването и управлението в мрежова среда, която е при-

ложима при планиране на полеви КИС във войските. 

3. Синтезиран е целесъобразен вариант за усъвършенстване на полевата 

КИС, отговарящ на изискванията на системата за командване и управление при 

провеждане на мрежово-центрични операции. 

4. Разработен е модел на полева КИС на оперативно и тактическо ниво в 

избрания вариант за усъвършенстване, който е представен  чрез основните изг-

леди по архитектурния подход на МО на САЩ в три мрежови нива. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 При оценка на ефективността на полевите КИС е целесъобразно да се 

използват показателите: обхват, закъснение и коефициент на автоматизация, 

които отговарят на съвременните изисквания. 

 Бъдещите полеви КИС да се реализират чрез обща транспортна среда на 

IP протокол, увеличен капацитет на преносните линии, повишаване на автома-

тизацията на информационната система и способност за обмен на опозната 

земна картина до ниво командир на отделение. 

 



 

43 

 

ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Пенев Н., Проданов Ж., Оценка на процедури за маршрутизация при 

предоставяне на услуги в пакетен режим, сборник доклади от годишна универ-

ситетска научна конференция на НВУ „В. Левски“, В. Търново, 2006 

2. Проданов Ж., Димитров К., Избор на показатели и оценка на ефектив-

ността на полеви комуникационни и информационни системи при осигуряване 

на мрежови способности, годишник Научни трудове на Факултет “Командно-

щабен”, София, 2012 

3. Проданов Ж., Анализ на характеристиките на телекомуникационния 

трафик на комуникационно-информационната система на батальонна бойна 

група при изпълнение на мисия „Отбрана“, сборник доклади от годишна уни-

верситетска научна конференция на НВУ „В. Левски“, В. Търново, 2013 

4. Проданов Ж., Избор на показател за оценка на ефективността на полева 

информационна система за поддръжка на командването и управлението, сбор-

ник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Лев-

ски“, В. Търново, 2014 

5. Проданов Ж., Методика за оценка на ефективността на полева инфор-

мационна система за поддръжка на командването и управлението, сборник 

доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски“, 

В. Търново, 2014 

 


