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Р Е З Ю М Е 

на научните трудове на полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев, 
началник на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации”, на факултет 

„Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” 
 

представени за рецензиране и участие в конкурс за заемане на академична 
длъжност „професор“, за военнослужещ, в катедра „Мениджмънт на 

извънредните ситуации”, на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. 
С. Раковски”, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация 
и управление на въоръжените сили”, обявен със заповед на Министъра на 

отбраната № ОХ – 873/14.09.2022 г. и обнародван в Държавен вестник брой 
79/04.10.2022 г., т. 14, стр. 70 

 
ОПИСАНИЕ  
Съгласно група показатели за област на висшето образование 9. Сигурност 

и отбарана, професионално напрвление 9.1. Военно дело от Приложение към чл. 
1а, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в 
Република България (Ново - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.), са 
представени в резюме 10 публикации за рецензиране, от които 2 монографии 
(2020 и 2022 г.), 1 книга на базата на защитен дисертационен труд (2021 г.), 2 
статии (2015 и 2016 г.), 5 доклада (от 2009 до 2022 г.), след приключване на 
процедурите за докторска степен във ВАК (21.11.2007 г.) и за „доцент“ във 
Военна академия „Г. С. Раковски” (15.04.2015 г.). 

Представени са 3 проекта (един международен - 2010 г. и два национални – 
2014 и 2015 г.) в съответствие с изискванията на критерий Е, точка 16 Участие в 
национален научен или образователен проект и точка 17. Участие в 
международен научен или образователен проект. 

Представени са и 7 (седем) учебника (от 2005 до 2013 г.), в съответствие с 
изискванията на критерий Е, точка 20. Публикуван университетски учебник от 
Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република 
България, от които 2 са авторски, а останалите 5 са в съавторство. 

Представени са и 2 (две) учебни пособия (от 2013 до 2016 г.), в съответствие 
с изискванията на критерий Е, точка 21. Публикувано университетско учебно 
пособие от Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав 
в Република България и двете в съавторство. 

Представени са и 8 (осем) участия в колективи за разработване на 
стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната в 
съответствие с изискванията на критерий Е, точка 22. Участие в колективи за 
разработване на стратегически и доктринални документи в областта на 
сигурността и отбраната от Правилник за прилагане на закона за развитие на 
академичния състав в Република България. 

Общо в резюме – 30 публикации. 
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МОНОГРАФИИ 
Показател В 
3. Хабилитационен труд – публикувана монография в съответната 

научна област: 
3.1. Георгиев, Г., Инженерно осигуряване на противодесантна отбрана, 

ВА „Г. С. Раковски“, ISBN: 978-619-7478-92-1, С., 2022, 169 стр. 
Схващанията за водене на бойните действия на вероятните ни противници, 

наличието на сили и средства на черноморските страни, позволяващи 
стоварването на морски десанти и географското положение на Република 
България, определят въпросите по борбата с морските десанти като един от 
актуалните проблеми на нашата военна теория и практика. 

Монографията защитава тезата, че при участието на формирования от 
Българската армия в колективната отбрана на НАТО, част от тях ще получат 
задача по отбрана на морското крайбрежие. Актуалността и произтича и от 
необходимостта да бъдат създадени, комплектувани, обучени, целенасочено 
използвани и непрекъснато развивани органи за управление и инженерни 
формирования за изпълнение на задачите по инженерното осигуряване на 
противодесантната отбрана. 

Отбраната на морското крайбрежие налага командирите от всички степени 
задълбочено да познават особеностите на същото и влиянието на морския бряг 
върху построението, организирането и воденето на противодесантната отбрана от 
определените за изпълнение на тази задача сили и средства. 

По своята същност стоварването на морски десант се определя, като 
настъпление откъм море, осъществявано от военноморски сили и десантиращи 
войски поддържани от авиацията на противника, срещу формирования 
отбраняващи морското крайбрежие. В състава си десантните войски може да се 
включат специално обучени сили (морска пехота) и сухопътни такива. 

Противодесантната отбрана е съвместна операция на всички видове 
въоръжени сили и представлява съвкупност от съгласувани по цели, задачи, място 
и време и провеждани под единен замисъл и план мероприятия и действия по 
възпрепятстване нахлуването на противника от море, отразяване на стоварването 
на морски и въздушни десанти и удържане на отбранявания морски бряг и 
намиращите се на него обекти. 

Целта на монографията е да се изследват и разкрият съвременните 
проблеми на инженерното осигуряване и бойното използване на формированията 
от Българската армия и в частност на инженерните формирования, за да се 
подобри процеса на планиране, организиране и изпълнение на мероприятията по 
инженерното осигуряване за изграждане на противодесантната отбрана на морско 
крайбрежие и да се разкрият направленията за усъвършенстването му. 

Монографията представя рамка за създаване и развитие на национални 
способности за планиране, организиране и използване на формирования от 
видовете въоръжени сили и родовете и специални войски в операции за отбрана 
на морско крайбрежие, чрез създаване на система за управление и изпълнение на 
задачите по инженерното осигуряване. 
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Монографията дава системна представа за същността на действията за 
организиране и изпълнение на специфичните дейности, задачи и мероприятия на 
инженерното осигуряване в противодесантната отбрана на морско крайбрежие. В 
нея е разкрита последователността за изпълнение на тези дейности. 

При изложението на теоретичните и практическите са взети в предвид 
изискванията и положенията на националните нормативни документи, включващи 
наставления, устави, доктрини, ръководства, както и стандартизационни 
документи на НАТО, отнасящи се до въпросите за инженерното осигуряване на 
бойните действия, опита на командирите, щабовете и войските, схващанията и 
възгледите за водене на съвременния бой и операция. 

В монографията, на основата на анализ на възможностите на въоръжените 
сили на черноморските страни за използване на морските и въздушните десанти, 
на военно-географската характеристика на десантно-достъпните участъци по 
Българското черноморско крайбрежие и на задачите и възможностите на силите и 
средствата, участващи в противодесантната отбрана, съобразени с новите 
концептуални изменения в Българската армия са изведени нововъзникнали 
проблеми и се предлагат пътищата за тяхното разрешаване в специфичните за 
нашето черноморско крайбрежие условия. 

Монографията е предназначена и може да се използва за обучение на 
слушатели във ВА “Г. С. Раковски”, както и за допълване и разширяване на 
знанията на офицерите от военните формирования на Сухопътни войски, 
тактическите и оперативните щабове на Българската армия и видовете въоръжени 
сили за проблемите на инженерното осигуряване в противодесантната отбрана на 
морско крайбрежие. 

 
Показател Г 
4. Публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд: 
4.1. Георгиев, Г., Инженерно осигуряване на настъпателния бой на 

механизирана бригада с форсиране на водна преграда, ВА „Г. С. Раковски“, 
Инв. № 00382 Рег. № RB 217308-083-06/СИ-29-151/22. 06.2022 г., С., 2022, 113 
стр. 

Непрекъснатото и бързо развитие на военното дело и насищането на 
съвременната армия със сложна бойна техника, неизбежно водят към увеличаване 
на темпа за настъпление в боя. Високите темпове за настъпление са немислими 
без всестранно и пълно инженерно осигуряване, без решаването на много и 
различни по вид и обем инженерни задачи и мероприятия, без правилно 
използване на инженерните войски. Условията на съвременния бой налагат да се 
отделя все по-голямо внимание на инженерното осигуряване и да се повишава 
ролята на инженерните войски в съвременни условия. 

Големият размах на операцията и изключително маневреният характер на 
бойните действия налагат задачите по инженерното осигуряване да се решават в 
по-кратки срокове. Това изисква много добра инженерна подготовка на видовете 
и родовете войски и в частност на инженерните войски, използване на съвременна 
високопроизводителна инженерна техника и средства за механизация на 
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инженерните работи, използване на готови пътно-мостови и фортификационни 
конструкции, голяма организираност в планирането и провеждането на 
инженерните работи. 

На сегашния етап подготовката на боя се извършва в изключително кратки 
срокове, а темповете за настъпление и маневреността на войските са високи, 
следователно инженерното осигуряване няма да бъде задача само на инженерните 
войски, а дело на общите усилия на всички родове и специални войски. 

При изложението са взети в предвид изискванията и положенията на 
ръководствата, наставленията и доктрините на Сухопътни войски, съюзните 
стандартизационни документи на НАТО, отнасящи се по въпросите на 
инженерното осигуряване на бойните действия, опита на командирите, щабовете 
и войските, схващанията и възгледите за водене на съвременния бой и операция. 

Монографията представя рамката за създаване и развитие на национална 
способност за инженерно осигуряване на настъпателния бой на механизирана 
бригада с форсиране на водна преграда, чрез създаване на система за управление 
и изпълнение на дейностите за тяхното изпълнение. 

В монографията са разгледани подробно планирането, организирането и 
изпълнението на задачите и мероприятията по инженерно осигуряване на 
настъпателния бой на механизирана бригада с форсиране на водна преграда. 

Монографията дава системна представа за същността на действията за 
организиране и изпълнение на дейностите по инженерно осигуряване на 
настъпателния бой на механизирана бригада с форсиране на водна преграда. В нея 
са определени специфичните понятия, дейности и задачи на инженерно 
осигуряване при настъпление с форсиране на водна преграда. 

Основните задачи са да се: 
- разкрият основите на настъпателния бой на механизирана бригада; 
- разкрие инженерното осигуряване на настъпателния бой на механизирана 

бригада; 
- разкрият основите на настъпателния бой на мбр с форсиране на водна 

преграда; 
- разкрие как се организира и води настъпателния бой от мбр с форсиране 

на водна преграда; 
- разкрият специфичните понятия използвани при форсирането на водните 

прегради; 
- разкрият специфичните особености на инженерни задачи при форсиране 

на водни прегради от мбр; 
- разкрият особеностите в планирането и организирането на инженерното 

осигуряване при форсирането на водни прегради от мбр. 
Целта на монографията е да се разкрие и подобри процеса на планиране, 

организиране и изпълнение на мероприятията по инженерното осигуряване на 
настъпателния бой на механизирана бригада с форсиране на водна преграда. 

При изследването на задачите е използван системния подход, 
математически и теоретични методи. На базата на тези изследвания са 
представени практически решения на проблемните области при планирането, 
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организирането и изпълнението на мероприятията по инженерното осигуряване 
на механизирана бригада при форсиране на водна преграда. 

Монографията е предназначена и може да се използва за обучение на 
слушатели във ВА “Г. С. Раковски”, както и за допълване и разширяване на 
знанията на офицерите от военните формирования на Сухопътни войски, 
тактическите и оперативните щабове на Българската армия и видовете въоръжени 
сили за проблемите на инженерното осигуряване на настъпателния бой на 
механизирана бригада с форсиране на водна преграда. 

 
5. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“ или за присъждане 
на научна степен „доктор на науките“: 

5.1. Георгиев, Г., Инженерно оборудване в операции по поддържане на 
мира, Рекламно-издателска къща “ДиоМира”, ISBN 978-954-2977-84-1 С., 2021, 
250 стр. 

Съществените изменения във военнополитическата обстановка в световен 
мащаб породиха необходимостта от редица уточнения и изменения във военната 
ни теория относно същността, целите и характера на военните конфликти, в които 
Въоръжените сили на Република България ще вземат участие като пълноправен 
член на НАТО и Европейския съюз. 

Динамиката в процеса на нарастващата роля на инженерното оборудване в 
съвременните операции и появата на нови принципи за устройване на същото 
поражда противоречие в тактиката за използване на инженерните средства и 
боеприпаси в операциите по поддържане на мира. 

Основна цел на книгата е да се изследват процесите на въздействие върху 
военните обекти в ОПМ и се приведе съществуващата теория към съвременните 
изисквания, чрез научно обосноваване на главните и перспективни направления 
за усъвършенстване на инженерната организация на защитата и на инженерното 
осигуряване в резултат, на което да се повиши ефективността на инженерното 
оборудване на военни обекти в ОПМ. 

Книгата представя рамката за създаване и развитие на национална 
способност за планиране и изграждане на инженерното оборудване в операции по 
поддържане на мира за защита на личния състав от контингентите на Българската 
армия при участието им в такива операции, както и за защита на техниката и 
материалните средства от различните огневи средства, с които може да се 
въздейства по военните обекти. 

Тази книга ще запознае читателя със системата за изпълнение на 
дейностите, задачите и мероприятията по инженерното оборудване на военните 
обекти в операции по поддържане на мира. Тя е разработена на базата на защитен 
от автора дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 
"доктор" по научна специалност “Организация и управление на въоръжените 
сили”, на тема: „Оценка на ефективността на инженерното оборудване в операции 
по поддържане на мира”. 

Изследването представя цялостна научна разработка, в която са предложени 
конкретни, полезни и практически осъществими решения, базирани на ясно 
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формулирани подходи, за ефективното изграждане на инженерното оборудване за 
защита на военни обекти в операции по поддържане на мира. 

Изследването дава възможност за оценка на ефективността на инженерното 
оборудване в операции по поддържане на мира. 

Разработените и предложени са методика за оценка на ефективността на 
инженерното оборудване на военни обекти в ОПМ, модел на територията на 
военен обект, модел на рисковете и заплахите и модел на инженерното 
оборудване. 

Чрез различни методи са определени пространствените характеристики на 
зоните и сегментите във военните обекти, приведени са видовете боеприпаси към 
подходящ разчетен боеприпас и е определена вероятността за поразяване на 
елементите на инженерното оборудване от боеприпасите в зоните на военния 
обект. Предложени са за създаване типови разчетни обекти на инженерното 
оборудване и разделянето им на категории. 

Книгата дава представа за същността на действията за организиране и 
изпълнение на задачите по инженерното оборудване на военните обекти в 
операции по поддържане на мира. В нея са представени елементите на 
инженерното оборудване и последователността за тяхното реализиране. 

Книгата е предназначена и може да се използва за обучение на слушатели и 
студенти във ВА “Г. С. Раковски”, както и за допълване и разширяване на 
знанията на офицерите от военните формирования, тактическите и оперативните 
щабове на Българската армия за проблемите на инженерното оборудване в 
операции по поддържане на мира. 

 
7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в 
специализирани издания за класифицирана информация: 

7.1. Георгиев, Г., Колев, А., Софтуер с отворен код “VIDEOLAN” за 
изграждане на видеоконферентна среда в Инженерен център за обучение, 
ISSN 1312-2991, Годишник на ВА “Г. С. Раковски” 2009 г. (Научна конференция 
на секция “Сигурност и отбрана” към Съюза на учените в България от ВА „Г. С. 
Раковски”), стр. 177 – 190. 

Докладът представя видеоконферентната връзка, като съвременен 
съществен елемент от телекомуникацията в полза на системи за командване и 
управление. В него e представена една софтуерна реализация на 
видеоконферентна среда, като модул от Инженерна система за оповестяване на 
събития и инциденти в Инженерния център за обучение на специалисти по 
управление на кризисни ситуации на ВА “Г. С. Раковски”. 

Целта е чрез прилагане на съвременните комуникационни и информационни 
технологии на всички етапи от учебния процес да се създаде единна, защитена и 
сигурна система за повишаване на оперативната подготовка на инженерните 
специалисти за планиране и управление използването на формирования от БА в 
операции различни от война. 

В доклада са представени предимствата и недостатъците на desktop 
системите, на roll-about системите и на room-базираните системи. 
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7.2. Георгиев, Г., Стоев, Л., Проблеми и перспективи при управлението 
на операции в отговор на бедствия, ISBN 978-954-9348-27-9, Научна 
конференция „Управление на знанието в системата за сигурност – наука и 
образование” проведена на 28 и 29 октомври 2010 г. във ВА „Г. С. Раковски”, стр. 
220 - 226. 

В доклада се анализират съвременните проблеми на управлението при 
операции в отговор на бедствия. Разгледани са компонентите, принципите, целите 
и задачите, които следва да се решават и които оказват съществено влияние на 
цялостния процес. По-подробно са изяснени технологиите и инструментите за 
подпомагане на управленския процес и ролята на лидерите в него. На тази база са 
изведени някои перспективи за националната система за гражданска сигурност в 
институционален и организационен план. 

В доклада са представени подготовка на ръководителя (лидера) в 
управленския процес при овладяване на бедствената ситуация и етапите, през 
които се преминава в управлението на операциите в отговор на бедствия. 
Дефинирани са приоритети за осъществяването на ефективно управление. 

 
7.3. Георгиев, Г., Състояние на дейностите по защита на населението и 

инфраструктурата, ISBN 978-954-9348-20-0, Сборник материали от научна 
конференция „Изграждане на сигурност, базирана на знания – предизвикателства 
и възможности”, проведена на 2 ноември 2009 г., във ВА „Г. С. Раковски” – 
1/2010 г., стр. 227 - 232. 

Докладът представя предизвикателствата, свързани със защитата на 
инфраструктурата, ликвидирането на последствията от природни бедствия и част 
от задълженията на министерствата, неправителствените организации и ведомства 
при участие в изпълнение на такива мероприятия съгласно действащата в 
Република България и в Европейския съюз нормативна база. Анализирани са 
функциите на защитата при бедствия според действащото в страната 
законодателство на органите на изпълнителната власт и на други институции и 
организации. Посочени са проблемите, свързани с разполагането на индустриални 
обекти, с изграждането на инфраструктурни обекти и мрежи, в които трябва да се 
отчитат новите икономически и административни условия и ангажименти на 
държавата за осигуряване на устойчивостта на националното стопанство и 
защитата на населението. Дадени са препоръки за подобряването им. 

 
7.4. Георгиев, Г., Състояние на дейностите по защита на населението и 

инфраструктурата, Годишник на Военна академия "Г. С. Раковски", Факултет 
"Командно-щабен" 2/2012, ISSN 1312-2991, стр. 183 – 192. 

В доклада се разкрива необходимостта от стандартизирането на формите и 
методите на работа в общините съгласно разпоредбите на закона за защита при 
бедствия, които, трябва да бъдат приоритет, гарантиращ най-доброто и адекватно 
взаимодействие на всички нива. Това може да се постигне чрез изработване на 
методически указания с необходимите методики, модели, работни инструкции и 
образци за приложение. 
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В доклада са представени функциите по защитата при бедствия на 
Министерския съвет, на областните управители и на кметовете на общини, както 
и на други институции и организации имащи отношение за защитата, като 
Българската академия на науките, Българският червен кръст, собствениците и/или 
ползвателите на критична инфраструктура и други. 

Обоснована е необходимостта от създаването на единна географска, 
многослойна дигитална карта на готовността на Република България да реагира на 
бедствия и необходимостта от изработването на нова стратегия за геозащитната 
дейност, с акцент върху инструментариума за извършване на контрол на 
разрешените техногенни дейности в потенциално опасни свлачищни райони, 
определени за всеки конкретен случай. 

 
7.5. Георгиев, Г., Стратегия на НАТО за противодействие на ИВУ, 

Информационен бюлетин "Противодействие на ИВУ" Институт по отбрана 
"Професор Цветан Лазаров" бр. 1, С., 2015 г., Инв. № Б II 1718, стр. 15 - 28. 

В статията е разкрита основната цел на C-IED стратегията на НАТО, а 
именно „...да осигури основа за изграждане на политиката на НАТО за C-IED, C-
IED Доктрина, система за обучение и развитие на способности концентрирани за 
разбиване на ИВУ-системата (мрежата от бунтовници / терористи), 
неутрализиране на устройствата (ИВУ) и изпълнение от войските (силите) на 
адекватни ефективни, ефикасни и безопасни тактики, техники и процедури 
(ТTPs)”. 

Представени са стратегическите направления за оперативно 
противодействие, ключовите оперативни дейности (Key Operational Activities -
KOAs), функциите за поддръжка на противодействието на ИВУ на оперативно 
ниво (C-IED оперативни функции), системата за анализ и целенасочено 
използване на резултатите, и стратегията за C-IED обучение и подготовка. 

 
7.6. Георгиев, Г., Основни характеристики на импровизираните взривни 

устройства и способи за използването им, ISSN 2367-8844, Информационен 
бюлетин "Противодействие на ИВУ" Институт по отбрана "Професор Цветан 
Лазаров" бр. 2, С., 2016 г., стр. 5 - 20. 

В статията за информационния бюлетин е представена мисията на IED 
системата, да неутрализира опасности и заплахи, в следствие на използването на 
конвенционални, химически, биологически, радиоактивни, взривни материали и 
импровизирани взривни устройства, които влияят негативно за постигане на 
целите на операциите и представляват опасност за постоянните инсталации от 
инфраструктурата, личния състав и запасите от материални средства. 

В статията са разкрити основните характеристики на импровизираните 
взривни устройства и са дадени множество примери от използване на ИВУ в 
Беларуската железопътна война, във виетнамската война, в Северна Ирландия, в 
Афганистан в Ирак в Ливан, в Израел, в Чечня и други. 

Акцент в статията се поставя на видовете ИВУ, в зависимост от начина на 
задействане, и в зависимост от начина на доставяне до мястото на задействане на 
същите. 
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Разкрити са някои от способите за използване на ИВУ и демаскиращите 
признаци за откриването им. 

 
7.7. Георгиев, Г., Защита на обекти от критичната инфраструктура от 

терористични заплахи, ISBN 978-619-7478-58-7, Сборник доклади от 
Международна научна конференция „Сигурност – образование, наука, индустрия” 
- втора част, ВА „Г. С. Раковски“, С., 2020 г., стр. 154 - 159. 

В доклада е представено изследване на мястото на обектите от критичната 
инфраструктура в средата за сигурност. Анализирано е вероятното въздействие на 
смущенията в критичната инфраструктура върху населението и икономиката на 
страната. Очертани са спектърът от терористични въздействия върху ключови 
инфраструктурни обекти, както и механизмите на противодействие на всички 
нива от заинтересованите страни. 

Разкрит е модел на средата за сигурност и чрез него се анализирни и 
синтезирани постъпващите данни за обстановката. Изграждането и поддържането 
на текущ в реално време ще даде възможност за изготвяне на адекватна реакция.  

Структурата на модела на средата за сигурност, представлява типово 
съдържание на модела на националната среда за сигурност, като функционално, 
моделът е разделен на три слоя – (А) физикогеографски, (Б) инфраструктурен и 
(В) ситуационен. 

Доклада предоставя установяването на ефективни механизми, мерки и 
системи за защита на критичната инфраструктура, като комплексен процес, които 
следва да се предхожда от осъществяване на адекватна оценка на 4 съществени 
фактора: уязвимост на инфраструктурата; Риск; Смекчаване и Защита. 

 
Показател Е 
16. Участие в национален научен или образователен проект 
16.1. Проект № BG051РО001-4.3.04-0010 „Web-базирано дистанционно 

обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната“, по 
процедура „Развитие на електронни форми на обучение в системата на 
висшето образование“ със средства от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския 
социален фонд. 

Проекта завърши със заключителна конференция на 21 ноември 2014 г., на 
която бяха отчетени резултатите на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 
по изпълнение на Проект № BG051РО001-4.3.04-0010 „Web-базирано 
дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и 
отбраната“. 

Проектът постига главната си цел – да бъде разширен достъпът до знания в 
областта на националната сигурност и отбраната посредством предоставянето на 
образователни услуги по електронен път. Интересът към дистанционните 
специалности „Логистика“, „Защита на населението и критичната 
инфраструктура“ и „Въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство“ 
надхвърли първоначалните ни прогнози за 500 обучаеми в отделните модули и 
курсове. По проекта за Web-базирано дистанционно обучение преминаха над 800 
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обучаеми в курсовете към новосъздадения във Военната академия съвременен 
център за дистанционно обучение на управленски кадри за сигурността и 
отбраната. Това засили позиционирането на Академията в националната среда за 
сигурност като част от структурите на Министерството на отбраната с основната 
задача да поддържа и осигурява научни изследвания, експерти и експертиза в 
областта на сигурността и отбраната. 

По проекта беше разработена платформа за дистанционно обучение от 
фирма „Едимит“, която е партньор в проекта, с дългогодишен опит в 
електронното обучение, както и в осъществяването на подобни проекти на НАТО, 
Би Би Си и Софийския университет. Тя е част от интернет страницата на 
Военната академия и чрез нея се реализира самото обучение. 

Беше изцяло разработена магистърска специалност „Защита на населението 
и критичната инфраструктура“ с нова квалификационна характеристика и нов 
учебен план, който включва три специализации: „Защита на населението и 
инфраструктурата“; „Екологична сигурност“ и „Индустриална и енергийна 
сигурност“. Професионалната квалификация на обучаемите се изразява в 
компетенции по защита на населението и инфраструктурата; политиката за 
национална и международна сигурност; заплахите за населението от техногенен и 
природен характер; управлението при извънредни ситуации; същността, 
принципите и организацията на международното сътрудничество, гражданско-
военното сътрудничество и тенденциите в тяхното развитие; военните аспекти на 
националната сигурност; екологията и системите за управление на околната 
среда; управлението на отпадъците. Професионалната им реализация пък е 
свързана със заемането на ръководни и експертни длъжности в държавни, частни, 
правителствени и неправителствени организации с отношение към управлението 
на кризи, превенцията и ликвидирането на последствията от бедствия, аварии и 
катастрофи. 

Разработен е нов курс за дистанционно обучение “Защита на населението и 
критичната инфраструктура” имащ теоретико-практическа насоченост. Целта на 
курса е да се дадат базови знания по управлението при извънредни ситуации и 
развитие на компетентности за компонентите на националната система за 
управление при бедствия, принципите, целите и задачите, които следва да се 
решават и които оказват съществено влияние на цялостния процес. 

Основната цел на електронната форма на дистанционното обучение в 
областта на логистиката на сигурността и отбраната е ефективна подготовка на 
обучаемите в курсовете „Здравословни и безопасни условия на труд“, „Системи за 
планиране и управление на логистичното осигуряване в НАТО и Европейския 
съюз“ и „Информационни системи, подпомагащи управлението в логистиката на 
сигурността и отбраната на страната“. Разработени са квалификационна 
характеристика и учебен план за магистърската специалност „Логистика на 
сигурността и отбраната“, учебно-планови документации на отделните курсове, 
сборници с казуси по актуални проблеми и за самостоятелна работа, тематика за 
курсови работи и сертификационни тестове за дистанционно оценяване на 
знанията, уменията и квалификацията на обучаемите. 
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Целта на курса „Въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство“ 
е специализантите да получат знания за измененията и новостите в нормативната 
и техническата база за осигуряването на сигурност във въздухоплаването и да се 
поддържа и повишава квалификацията на завършилите магистърската програма 
„Въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство”. Над 1000 страници 
са лекционните материали, учебните пособия, упражненията, сборниците с казуси 
за самостоятелна работа, тематиката за курсови работи, сертификационните 
тестове, документи и др. Курсът преминава в два модула, в които се усвояват 
базови знания по мениджмънта на сигурността във въздухоплаването и за 
същността, съдържанието и принципите на изграждане на въздушния суверенитет 
на страната. При „припознаване“ от авиационния бизнес курсът може да 
придобие статут на препоръчително или дори задължително условие при 
кандидатстване за работа в някои области на въздухоплаването. Друга полза от 
този курс е интегрирането на постиженията по проекта за Web-базирано 
дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и 
отбраната за целите на проект № BG051PO001-3.1.07-0007 „Актуализиране на 
учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на 
пазара на труда”, също проект на Военната академия. 

 
16.2. Проект № BG051РО001-3.1.07-0007 „Разработване и актуализиране 

на образователни програми в сферата на сигурността в съответствие със 
специфичните потребности на пазара на труда и бизнеса”, по оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Проекта завърши след като бяха отчетени резултатите на Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“ по изпълнението му. 

Проектът постига главната си цел – да бъде разширен достъпът до знания в 
областта на националната сигурност и отбраната посредством предоставянето на 
образователни услуги и разработване и актуализиране на образователни програми 
в сферата на сигурността в съответствие със специфичните потребности на пазара 
на труда и бизнеса. Интересът и потребностите на пазара на труда и бизнеса към 
специалностите „Логистика“, „Защита на населението и критичната 
инфраструктура“ и „Въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство“ 
надхвърли очакването на ВА „Г. С. Раковски” и засили интереса на голяма част от 
работодателите към Академията в сферата на националната сигурност. 

Чрез реализиране на проекта, ВА „Г. С. Раковски” си постави нелеката 
задача да поддържа и осигурява научни изследвания, експерти и експертиза в 
областта на сигурността и отбраната. 

По проекта катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” на факултет 
„Командно-щабен” разработи нова магистърска специалност „Управление при 
извънредни ситуации и защита на населението“ с нова квалификационна 
характеристика и нов учебен план, включващ три специализации: „Защита на 
населението и критичната инфраструктура“, „Екологична сигурност“ и 
„Индустриална и енергийна сигурност“. Професионалната квалификация на 
обучаемите се изразява в компетенции по защита на населението и 
инфраструктурата; политиката за национална и международна сигурност; 
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заплахите за населението от техногенен и природен характер; управлението при 
извънредни ситуации; същността, принципите и организацията на 
международното сътрудничество, гражданско-военното сътрудничество и 
тенденциите в тяхното развитие; военните аспекти на националната сигурност; 
екологията и системите за управление на околната среда; управлението на 
отпадъците. Професионалната им реализация пък е свързана със заемането на 
ръководни и експертни длъжности в държавни, частни, правителствени и 
неправителствени организации с отношение към управлението на кризи, 
превенцията и ликвидирането на последствията от бедствия, аварии и катастрофи.  

Разработен е нов курс за дистанционно обучение “Защита на населението и 
критичната инфраструктура” имащ теоретико-практическа насоченост. Целта на 
курса е да се дадат базови знания по управлението при извънредни ситуации и 
развитие на компетентности за компонентите на националната система за 
управление при бедствия, принципите, целите и задачите, които следва да се 
решават и които оказват съществено влияние на цялостния процес. 

 
17. Участие в международен научен или образователен проект: 
17.1. Проект Референтен номер: HOME/2010/CIPS/AG/019, 

„Разработване на необходими инструменти за координиране на вътрешно-
секторните дейности за защита на критична инфраструктура в ситуация на 
многостранна терористична заплаха. Повишаване способността за защита на 
ключови обекти от критичната инфраструктура в България – BULCIP”, 
Проект на Европейската комисия. 

Повишаването на сигурността и осигуряването на защитата на критични 
инфраструктури изисква да бъдат отчетени заплахите, които са резултат от 
човешка дейност, технологични аварии и/или природни бедствия. Съществуват 
определен брой КИ, нарушаването на дейността, на които, или тяхното 
унищожаване, би довело до значителни трансгранични последици, включително и 
за повече от един сектор от икономиките на държавите, които могат да бъдат 
засегнати, като резултат от взаимозависимостите на свързани помежду им 
инфраструктури. 

В проекта се изследват възможностите и се предлагат решения за 
повишаване на сигурността на обекти от националната критична инфраструктура 
- АЕЦ „Козлодуй”, Подземно газохранилище и компресорна станция „Чирен” и 
летище „София”, които са емблематични представители на обектите от 
критичната инфраструктура в енергетиката и транспорта. На основата на 
изходните данни от проведените изследвания - вероятностни модели за 
повишаване на сигурността, са разработени модел за взимане на решение при 
многовариантна терористична заплаха и модел на интегрирана система за 
ефективно управление при многовариантна терористична заплаха, които са 
предоставени за приложение в Европейските структури и страните-членки на ЕС. 

В проекта за АЕЦ „Козлодуй” са разгледани високотехнологичните 
въздействия - ядреният тероризъм. Сериозно внимание е обърнато на 
особеностите на АЕЦ „Козлодуй" – разположение, използвани конструктивни и 
ситуационни решения, изключващи възможността за пряко въздействие върху 
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реакторните зали и основните машинни помещения, топлият и студеният канал 
между бреговата помпена станция (БПС) и енерго-блоковете, което гарантира 
безопасната работа на АЕЦ. 

Разработени са и са представени сценарии на вероятна терористична 
заплаха спрямо АЕЦ. Потенциални резултати от реализацията на евентуална 
терористична заплаха, могат да бъдат: 

- нарушено функционирането на БПС 1, БПС 2 и БПС 3 или тяхното 
унищожаване; 

- нарушаване на целостта на каналите и смесване на топлата и студената 
води; 

- нарушено охлаждане на ядрените реактори и сработване на блокировките 
за защита на блокове 5 и 6; 

- унищожена част територия на АЕЦ; 
- жертви от персонала на съответните обекти; 
- влошена екологичната обстановка в района; 
- предизвикана паника сред населението на прилежащите територии на Р. 

Румъния и Р. Сърбия; 
- намаляване или преустановяване подаването на електрическа енергия в 

националната електропреносна система, както и за съседните държави и 
влошаване на икономическите показатели на АЕЦ (приходите); 

- повишаване на дипломатическото напрежение със страните от ЕС и 
МААЕ. 

След анализ на различните видове терористични заплахи, разположението 
на АЕЦ на територията на Р. България, релефа на местността и други ключови за 
сигурността и защитата на централата фактори, на идентифицираните участъци с 
увеличена степен на риска от заплаха от терористични действия в проекта се 
предлага да бъдат изградени следните системи или части от тях: 

- система от сензорни единици - сеизмични детектори, микровълнови 
бариери, доплерови радари и специализирани камери за наблюдение на рискови 
участъци от студения и топлия канали; 

- система от радарни установки за наблюдение на въздушното пространство 
за ниско летящи въздухоплавателни средства до височина 300 м.; 

- сензори за наблюдение и анализ в реално време на състава на водните маси 
на р. Дунав за замърсяване с химически, биологични и радиационни замърсители; 

- изграждане на комуникационни информационни връзки с 
елементите/структурите от изграждащата се обща система за защита на 
национални обекти от КИ. 

Предложени са необходимите сили и средства за защита за всеки сценарии. 
В доклада са разгледани особеностите на подземното газово хранилище 

(ПГХ) „Чирен” и неговото местоположение, наличните в ПГХ компресорна 
станция и циклична експлоатация осъществявана с 22 експлоатационни сондажи 
и 18 наблюдателни и пиезометрични, разположени на площ от около 200 дка., 
както и предвижданото разширение на ПГХ „Чирен”. 
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Разработени са различни сценарии на вероятни терористични заплахи 
спрямо ПГХ „Чирен”. В следствие на въздействията от реализацията им в ПГХ 
„Чирен”, потенциалните резултати могат да бъдат: 

- нарушено функционирането на компресорната станция или нейното пълно 
унищожаване; 

- нарушено функциониране на експлоатационен сондаж или неговото пълно 
унищожаване; 

- унищожена част територия на хранилището, както и прилежащата такава; 
- нарушено подаването на газ в общата система от газопреносната мрежа на 

страната; 
- жертви от персонала на площадките и от населението на съседните 

населени места; 
- влошена екологичната обстановка в района; 
След анализ на различните видове терористични заплахи, разположението 

на ПГХ „Чирен" на територията на Р. България, релефа на местността и други 
ключови за сигурността и защитата фактори, на идентифицираните участъци с 
увеличена степен на риска от заплаха от терористични действия могат да бъдат 
изградени следните системи или части от тях: 

- монтиране на специализирани камери за наблюдение на площадка на 
сондажен кладенец; 

- изграждане на комуникационни връзки с елементите/структурите от 
изграждащата се обща система за защита на национални обекти от критичната 
инфраструктура. 

Описани са необходимите сили и средства за защита по всеки сценарии. 
В проекта са разгледани особеностите на Летище „София” и са разработени 

сценарии на вероятни терористични заплахи на летището. 
Основаната особеност е плътното доближаване на охранявания периметър 

към града, леснодостъпен периметър по съществуващи пътища от държавната и 
общинска мрежи, като наличните пътища и промишлени площадки облекчават 
скритото разполагане на моторни превозни средства. 

Потенциалните резултати от реализацията на евентуална терористична 
заплаха, могат да бъдат: 

- поразяване/унищожаване на летателното средство; 
- жертви сред пътниците и екипажа на летателното средство; 
- унищожаване на част от пистите, комуникационното и навигационното 

оборудване, сградния фонд на Т1 и Т2 и сервизните помещения; 
- жертви сред персонала, пътниците и придружаващите ги лица, намиращи 

се на Т1 и Т2; 
- влошена екологична обстановка в района; 
- паника сред населението на гр. София и прилежащите населени места; 
- намаляване на доверието на авиокомпаниите и обслужващите фирми, с 

които Летището има сключени договори; 
- повишаване на дипломатическото напрежение с държавите, чиито 

граждани са станали жертви на терористичното нападение. 
В доклада са разработени възможни решения, като: 
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- монтиране на система от датчици и камери за наблюдение/охрана на 
рискови участъци от външния периметър на летището; 

- изграждане на комуникационни връзки с елементите/структурите от 
изграждащата се обща система за защита на национални обекти от критичната 
инфраструктура и други. 

 
20. Публикуван университетски учебник: 
20.1. Димитров, М., Петров, К., Филипов, Х., Георгиев, Г., Устройване и 

преодоляване на инженерни заграждения, Част първа, Устройване на 
инженерни заграждения, ВА “Г. С. Раковски” 2005 г., 127 страници, авторски - 
глава 4, точка 3 и приложения 2, 4 и 5 от учебника (13 страници от стр. 109 до стр. 
112, от стр. 115 до стр. 121 и от стр. 125 до стр. 127) инв. № 0027 Рег. № 3017-
213/16. 06.2005 г. 

Учебникът е предназначен за обучение на слушателите във факултет 
“Командно-щабен” на ВА “Г. С. Раковски” редовна и задочна форма на обучение, 
както и за допълване и разширяване на знанията на офицерите от Сухопътните 
войски, щабовете на БА и видовете въоръжени сили по проблемите на 
устройването на инженерни заграждения. 

При изложението на теоретичните и практическите въпроси авторите са 
изхождали от изискванията и положенията на наставленията, съюзните 
стандартизационни документи на НАТО, отнасящи се до въпросите на 
устройването на инженерни заграждения. 

Учебникът се състои от две части. В първата част се разглеждат основи за 
използване на инженерните заграждения (ИЗ). Разгледана е класификацията на 
ИЗ: по характер на въздействие върху противника (минновзривни, невзривни, 
комбинирани и водни) по предназначение (противопехотни, противотранспортни 
и противодесантни) и според задачите, които се решават с използването им и 
място в огневото поразяване на противника (отбранителни, защитни и 
възпрепятстващи). 

Представени са основните елементи на системата от инженерни 
заграждения (участъци от минновзривни заграждения пред позициите на войските 
и в тяхната дълбочина; минирани и подготвени за разрушаване обекти; възли от 
заграждения; зони от заграждения; полоси от заграждения; заграждения по пътни 
направления; противодесантни заграждения; заграждения за прикриване ни 
обекти в дълбочина на отбраната) и плътността от заграждения (пред една 
позиция, по направления, в районите за съсредоточеше и на маршрутите за 
изнасяне на противника). 

Във втората част са разгледани устройването на различните видове минни 
полета (МП) (противотанкови, противопехотни и смесени) и техните основни 
характеристики - плътност, дълбочина и дължина по фронта. 

Показани са схемите за способите и начините на устройване на 
противотанкови МП: по механизиран способ (с МТЛБ-АТ-И с ПМЗ-4, с минен 
заградител с хидравлично действие, с колесен влекач (автомобил) с ПЗМ-4 или 
ПМР-3, товарен автомобил и със специално оборудвани самолети) и по ръчен 
способ за устройване на ПТМ (по минен шнур, прокаран успоредно или 
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перпендикулярно на фронта на МП, и от строеви разчет). 
В учебника са разгледани и са показани схемите устройването на 

противопехотни минни полета (по минен шнур, прокаран успоредно на фронта, 
по минен шнур, прокаран перпендикулярно на фронта и по строеви разчет) и за 
способите за устройване на смесени минни полета (по минен шнур, прокаран 
успоредно на фронта и по минен шнур, прокаран перпендикулярно на фронта). 

В отделни точки са показани начините за устройване на минни полета със 
средства за дистанционно миниране, устройване на минни полета на водни 
прегради 

Разкрити са начините за устройване минновзривни заграждения на пътища, 
летища, райони и населени пунктове, както и устройване на възли от заграждения 
и на заграждения по пътни направления. 

В учебника е разгледана дейността на инженерния специалист в щаба по 
планирането и организирането на устройването на инженерните заграждения. 

 
20.2. Филипов, Х., Димитров, М., Петров, К., Георгиев, Г., Бойни 

документи, доклади и процедури по инженерно осигуряване на оперативно и 
тактическо ниво, ВА “Г. С. Раковски”, 2006 г., 145 страници, авторски - точка 4 
от учебника (35 страници от стр. 65 до стр. 100) Инв. № 0043 Рег. № 3-111/21. 
02.2006 г. 

Учебникът е предназначен за обучение на слушателите във факултет 
“Командно-щабен” на ВА “Г. С. Раковски” редовна, задочна и дистанционна 
форма на обучение, както и за допълване и разширяване на знанията на 
офицерите от Сухопътните войски; тактическите и оперативни щабове на БА; 
видовете въоръжени сили по проблемите на управлението на оперативно-
тактическите формирования от инженерни войски в бойни операции. 

При изложението на теоретичните и практическите въпроси авторите са 
изхождали от изискванията и положенията на наставленията и Тактическата 
доктрина на Сухопътни войски, част първа и втора, Наставлението за служба на 
щабовете, съюзните стандартизационни документи на НАТО, отнасящи се до 
въпросите на организацията и дейността на щабовете, опита на командирите, 
схващанията и възгледите за водене на съвременния бой и операция. 

Учебникът се състои от две части. В първата част се разглеждат 
процедурите по инженерно осигуряване на оперативно и тактическо ниво при 
подготовката и воденето на бойни операции. Разгледани са същността, 
съдържанието, класификацията и ред за оформяне на бойните документи по 
инженерно осигуряване съгласно STANAG 2014. Във втората част са разгледани 
същността, съдържанието, класификацията и ред за оформяне на бойните 
документи по инженерно осигуряване на оперативно и тактическо ниво при 
подготовката и воденето на операции по опазване на мира. 

В учебника са разгледани същността, основните закономерности и 
особености на дейността на инженерния специалист в щаба по организирането на 
инженерното осигуряване на операцията. 

Разработени са примерни бойни и работни документи на старшия 
помощник по инженерното осигуряване в щаба. 
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20.3. Георгиев, Г., Опасни явления, ситуации и събития за населението и 
инфраструктурата, ВА “Г. С. Раковски” 2009 г., 145 страници, Инв. № IIУ 4866. 

Учебникът е предназначен за обучение на студенти и слушатели във 
факултет “Командно-щабен” на ВА “Г. С. Раковски” редовна и задочна форма на 
обучение, както и за специализирани курсове за подготовка на офицери и 
граждански лица за защита на критичната инфраструктура, управление на кризи и 
за изпълнение на функционалните задължения на различни длъжности в кризисни 
щабове. 

Основната цел на учебника е да даде необходимите знания и умения по 
въпросите на природните рискове и заплахи за населението и инфраструктурата, 
да се усвоят необходимите основни теоретични знания по въпросите на защита на 
населението и националното стопанство при заплаха или възникване на природни 
бедствия и катастрофи, и да се усвоят необходимите основни управленски 
компетенции, технологии и умения за работа в органите от Националната система 
за управление при кризи на централно и териториално ниво. 

Учебникът е структуриран в осем глави. Материалът в учебника е подреден 
на принципа на последователно натрупване на знания. 

Започва с уводни материали, след това се разглеждат основните въпроси за 
природните бедствия както в световен мащаб, така и на територията на Република 
България. Представят се същността, произходът и съвременните класификации на 
природните бедствия. Анализира се вероятната обстановка на територията на 
страната при възникване на природни бедствия. 

В учебника са разкрити същността, класификацията и характеристиките на 
кризите от невоенен характер и е направен пълен анализ на видовете природни 
бедствия и последствията за населението и националната икономика от тях. 

Представени са същността, класификацията и характеристиките на 
земетресенията и е представена сеизмичност на територията на Република 
България. 

В учебника е показана общата характеристика, условията и факторите за 
възникване на свлачищни процеси и е извършена оценка на свлачищната опасност 
в България. 

Показани са основни понятия за климата и метеорологията на Земята и е 
направено описание и природна характеристика на климата. 

В учебника са показани основните природни опасни събития, като 
наводнения, суша и засушаване, снегонавявания, снежни и прашни бури, 
заледявания и обледявания, бури, урагани, циклони, торнадо, валежи и градушки. 
Представени са и някои други бедствия, като горски и полски пожари, 
опустиняване, нашествие на вредители по растенията, насекоми и други. 

На основата на тези знания, се пристъпва към усвояване на теорията за 
провеждане на възстановителни работи след бедствия, аварии и катастрофи. 

Систематизацията на описаните в учебника въпроси ще дадат знания на 
обучаемите, които ще се прилагат в практическото отработване в хода на 
практическите занятия, организирани във ВА ”Г. С. Раковски”. 

 
20.4. Георгиев, Г., “Инженерно осигуряване на боя” Част втора - 
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“Инженерно осигуряване на настъпателния бой на съединение”, ВА “Г. С. 
Раковски” 2012 г., 248 страници, Инв. № 00225, Рег. № RB 217308-083-06/3-
59/13.03.2012 г. 

Непрекъснатото и бързо развитие на военното дело, насищането на 
съвременната армия със сложна бойна техника, неизбежно водят към увеличаване 
на темпа за настъпление в боя. Високите темпове за настъпление са немислими 
без всестранно и пълно инженерно осигуряване, без решаването на много и 
различни по вид и обем инженерни задачи и мероприятия, без правилно 
използване на инженерните войски. Условията на съвременния бой налагат да се 
отделя все по-голямо внимание на инженерното осигуряване и да се повишава 
ролята на инженерните войски в съвременни условия. 

По същество предмет на инженерното осигуряване на боя като научна 
дисциплина е изучаване съдържанието и организацията за изпълнение на задачите 
по инженерното осигуряване във всички видове бойни действия, в различни 
условия на обстановката и различни физикогеографски условия, бойното 
използване на инженерните войски, окомплектоваността на войските с инженерни 
боеприпаси, военноинженерно имущество, инженерна техника и такива за 
ремонта им, а така също изучаване на обема от дейности на инженерните офицери 
в боя. 

Теорията и практиката на инженерното осигуряване се намира в тясна 
взаимовръзка с тактиката на инженерни войски, като винаги се отчитат 
възгледите на противника за водене на боя и неговото инженерно осигуряване, 
организацията и тактиката на неговите инженерни войски, в съвкупност с 
физикогеографските условия на местността. 

Големият размах на операцията и изключително маневреният характер на 
бойните действия налагат задачите по инженерното осигуряване да се решават в 
по-кратки срокове. Това изисква много добра инженерна подготовка на видовете 
и родовете войски и в частност на инженерните войски, използване на съвременна 
високопроизводителна инженерна техника и средства за механизация на 
инженерните работи, използване на готови пътно-мостови и фортификационни 
конструкции, голяма организираност в планирането и провеждането на 
инженерните работи. 

На сегашния етап подготовката на боя се извършва в изключително кратки 
срокове, а темповете за настъпление и маневреността на войските са високи, 
следователно инженерното осигуряване няма да бъде задача само на инженерните 
войски, а дело на общите усилия на всички родове и специални войски. 

На инженерни войски се поставят най-сложните задачи от инженерното 
осигуряване, за изпълнението, на които е необходимо специална подготовка на 
личния състав и използване на инженерна техника. 

При изложението на теоретичните и практическите въпроси в учебника 
авторът е изхождал от изискванията и положенията на ръководствата, 
наставленията и доктрините на Сухопътни войски, съюзните стандартизационни 
документи на НАТО, отнасящи се по въпросите на инженерното осигуряване на 
бойните действия, опита на командирите, щабовете и войските, схващанията и 
възгледите за водене на съвременния бой и операция. 
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В раздел първи са разгледани въпросите за тактическите основи на 
настъпателния бой на механизираната бригада, за инженерното осигуряване 
воденето на настъпателния бой, по организирането на инженерното осигуряване 
на настъпателния бой на съединението и за дейността на инженерния специалист. 

В раздел втори са разгледани въпросите за особеностите на инженерното 
осигуряване на настъпателния бой при особени случаи и в специфична среда. Тук 
подробно е разкрито инженерното осигуряване на настъпателния бой на 
съединение в планинско-гориста местност, на инженерното осигуряване на 
настъпателния бой на мбр с форсиране на водна преграда и по инженерното 
осигуряване на настъпателния бой на съединение за овладяване на населен пункт. 

Учебникът е предназначен за обучение на слушателите във факултет 
“Командно-щабен” на ВА “Г. С. Раковски” редовна, задочна и дистанционна 
форма на обучение, както и за допълване и разширяване на знанията на 
офицерите от формированията на Сухопътни войски, тактическите и 
оперативните щабове на Българската армия и видовете въоръжени сили по 
проблемите на инженерното осигуряване. 

Учебникът допълва литературата във Военна академия “Г. С. Раковски”, в 
Националния военен университет “Васил Левски”, във формированията на 
Сухопътни войски, тактическите и оперативните щабове на БА и видовете 
въоръжени сили и спомогне за издигане на теоретичната подготовка на 
командирите и инженерните офицери в щабовете на съединенията от БА. 

 
20.5. Петров, К., Филипов, Х., Георгиев, Г., Организиране и провеждане 

на операции по търсене и спасяване, ВА “Г.С.Раковски” 2012 г., 107 страници, 
авторски - 31 страници от стр. 57 до стр. 73 и от стр. 91 до стр. 106, Инв. № IIУ 
5085 

Една от главните цели на Политиката за сигурност на Европейския Съюз е 
да предотвратява, открива, реагира и възстановява при заплахи за сигурността на 
територията на ЕС, сигурността на населението и критичните инфраструктурни 
обекти. 

Операциите по търсене и спасяване са операции, при които се използват 
сили и средства за откриване местонахождението на хора, попаднали в бедствено 
положение и за извеждането им на безопасно място или в лечебно заведение. 

Помощта за всеки кораб, самолет или човек, изпаднали в беда, обслужва 
национални интереси и е установена международна практика, базираща се на 
традиционните хуманитарни задължения и международното право. 

Международната организация по гражданска авиация (ICAO) и 
Международната Морска Организация (IMO) са две организации на Обединените 
нации, посветени на безопасността на въздушните и съответно на морските 
превози. Основавайки се на хуманния характер на своята дейност, страните 
членки на ICAO и IMO (между тях и Република България) си сътрудничат за 
разработване и спонсориране на жизнено важни стандарти и препоръки, които да 
осигурят други видове помощ на държавите, за да им помогнат да предотвратят и 
се справят със ситуации на бедствие и да улеснят ежедневното международно 
сътрудничество и координация.  
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Този учебник има за цел да предостави на читателя един обобщен материал 
за проблемите на организирането и провеждането на операции по търсене и 
спасяване, мероприятията за усъвършенстване на координирането им по цел, 
задачи, място и време и интегриране на всички нива. 

В учебника е разгледана Световната SAR система, национални и 
регионални системи и планирането на дейностите по търсене и спасяване. 
Извършен е преглед на дейностите по търсене и спасяване 3 по море и на 
пострадали в авиационна катастрофа. 

В учебника са разкрити някои оперативни процедури за осъществяване на 
операции по търсене и спасяване, като: процедури по управление на силите и 
средствата, участващи В ОТС; по готовността и дежурствата на силите и 
средствата; по документиране; процедурите по време на аварийните ситуации; 
процедури от мястото на произшествието; процедурите по прекратяване и 
прекъсване на операциите; процедурите за здравен риск и безопасност и 
процедурата за връзки с обществеността при операции по търсене и спасяване. 

В отделна глава на учебника са описани операциите по търсене и спасяване 
на пострадали в природни бедствия, катастрофи и инциденти. Разкрита е 
дейността при търсене и спасяване на хора в градски условия и в 
труднопроходими и недостъпни места. 

Представено е спасяването на хора от високи сгради и съоръжения и на 
спасителни работи при лифтови аварии. 

Препоръчани са действия при земетресение; при наводнение; при горски/ 
полски пожари; при обилни снеговалежи и при катастрофи. 

Учебникът е предназначен за обучение на студенти и слушатели във ВА “Г. 
С. Раковски” редовна и задочна форма на обучение, както и за специализирани 
курсове за подготовка на офицери и граждански лица за защита на критичната 
инфраструктура, управление при бедствия и за изпълнение на функционалните им 
задължения на длъжности в щабове за координация и ръководство на спасителни 
и неотложно-възстановителни работи. 

 
20.6. Георгиев, Г., Петров, К., Димитров, М., Филипов, Х., Инженерно 

осигуряване на операциите, ВА “Г. С. Раковски” 2013 г., 304 страници, авторски 
- 133 страници от стр. 40 до стр. 92 и от стр. 223 до стр. 304, Инв. № 00257, Рег. № 
RB 217308-083-06/3-149/11.06.2013 г. 

Целта на инженерното осигуряване в различните видове операции е 
различна, но по същество води до създаване на необходимите условия за 
своевременното и скрито прегрупиране, изнасяне, развръщане и маньовър и 
успешно изпълнение на бойните задачи, повишаване защитата на 
подразделенията и обектите от средствата за поразяване на противника, нанасяне 
на загуби на същия и затрудняване на неговите действия. В същото време основна 
задача се явява осигуряването на маневреност и автономност на действията, 
подобряване на качествените параметри при намаляване на количествените. 

При изложението на теоретичните и практическите въпроси авторите са 
изхождали от изискванията и положенията на доктрините в Българската армия, 
НАТО и ЕС, наставленията по инженерно осигуряване в БА, съюзните 
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стандартизационни документи на НАТО, отнасящи се до въпросите на 
инженерното осигуряване на бойните действия, опита на командирите, щабовете 
и войските, схващанията и възгледите за водене на съвременните операции. 

Учебникът е разработен в девет глави, в които са разгледани въпросите по 
инженерното осигуряване на отбранителната и настъпателната операция на 
Сухопътен компонент (Съвместно командване на силите), Съвместни оперативни 
сили и Многонационални съвместни оперативни сили, въпроси по инженерното 
осигуряване на операциите по поддържане на мира и инженерното осигуряване на 
съвместни антитерористични операции. 

В първа глава е разкрита същността, целта, предмета и задачите на 
инженерното осигуряване. Показани са принципите за използване на инженерни 
войски. Разкрити са концепция на НАТО за инженерно осигуряване на войските и 
силите и концепцията на ЕС за инженерно осигуряване на войските и силите. 

Във втора глава е представено инженерното осигуряване на отбранителната 
операция на Сухопътен компонент (СК), чрез същността, съдържанието, мисията, 
целта и задачите, групировката на войските и силите, системата от отбранителни 
зони, рубежи, полоси, райони и позиции в зоната на бойните действия на 
отбранителната операция на СК. Акцента в главата е върху инженерното 
осигуряване на отбранителната операция на Сухопътния Компонент. 

В трета глава авторите представят инженерното осигуряване на 
настъпателната операция на СК, чрез същността, съдържанието, мисията, целта, 
задачите и показатели на настъпателната операция на Сухопътен компонент. 
Представена е групировка и оперативно построение на войските на СК. Основно 
се акцентира на инженерно осигуряване на настъпателната операция на СК. 

Глава четвърта е описано инженерното осигуряване на отбранителната 
операция на съвместни оперативни сили (СОС), а в глава пета - инженерното 
осигуряване на настъпателната операция на съвместни оперативни сили (СОС). 

Шеста и седма глава в учебника представят инженерното осигуряване на 
отбранителната и настъпателната операция на многонационални съвместни 
оперативни сили (МСОС). 

Учебникът е предназначен за обучение на слушателите във факултет 
“Командно-щабен” на ВА “Г. С. Раковски” редовна, задочна и дистанционна 
форма на обучение, както и за допълване и разширяване на знанията на 
офицерите от формированията на Сухопътни войски; тактическите и 
оперативните щабове на БА, видовете и родовете въоръжени сили по проблемите 
на инженерното осигуряване на различните операции, провеждани на оперативно 
и стратегическо ниво и на операциите провеждани от многонационални 
съвместни оперативни сили. 

 
20.7. Димитров, М., Георгиев, Г., Организация на използването и 

управлението на инженерните EOD-органи и подразделения в Българската 
армия, ВА “Г. С. Раковски” 2013 г., 304 страници, авторски - 171 страници от стр. 
6 до стр. 42 и от стр. 93 до стр. 228, Инв. № 00258, Рег. № RB 217308-083-06/3-
155/13. 06.2013 г. 

Международният тероризъм постави световната общност пред сложна и 
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трайна заплаха, която изисква адекватна стратегическа политика, оперативно 
планиране и реакция с участието на всички страни-членки на НАТО, ЕС и цялата 
демократична общност. 

Адекватната реакция включва и извършване на превантивна дейност в 
мирно време, основна дейност във време на военен конфликт и последваща 
дейност в пост-конфликтна ситуация по неутрализиране на потенциалното вредно 
въздействие от масово използваните импровизирани взривни устройства (IEDs), 
включително мини-капани (BTrs) и други взривни устройства (ODs). 

Импровизираните взривни устройства (ИВУ) са основно оръжие на 
международния тероризъм целящо дестабилизиране на установения демократичен 
международен ред и вътрешна стабилност на страните. 

Обоснована е необходимостта да бъде развита във въоръжените сили на 
Република България способност за противодействие на импровизирани взривни 
устройства (ИВУ) чрез създаване на система за противодействие на заплахи, 
вследствие на използването им. 

В учебника се представя рамката за създаване и развитие на национална 
способност за противодействие на импровизираните взривни устройства (C-IED), 
чрез създаване на система за управление и изпълнение на дейности по 
противодействие на импровизирани взривни устройства (ИВУ) във Въоръжените 
сили (ВС) на страната. 

Този учебник запознава обучаемите им позволява да планират, организират 
и провеждат мероприятия по изграждане, комплектуване, обучение, използване и 
развитие на специализирани C-IED органи за управление и структури за 
изпълнение. 

Учебника дава системна представа за същността на действията на 
противниковите сили по организиране и изпълнение на атаки с ИВУ и същността 
на стратегията приятелските войски (сили) за противодействие на ИВУ.  

В учебника са определени етапите и последователността за създаване на 
напълно нова за въоръжените ни сили система. 

Учебника има за цел да се обучават всички структури от състава на 
Министерство на отбраната, Съвместното командване на силите, Щабовете на 
видовете въоръжени сили, военните учебни заведения и командирите от всички 
степени, които трябва да създават, развиват и поддържат способности формиращи 
общата национална способност за противодействие на импровизирани взривни 
устройства (C-IED).  

Някои въпроси разгледани в учебника кореспондират със специализирани 
органи на държавната и местната власт, с делегирани отговорности по 
неутрализиране на импровизирани взривни устройства на територията на страната 
в мирно време.  

Основните задачи на учебника са: 
- да разкрие същността на невзривените бойни припаси (НБП) и ИВУ, 

влиянието на използването им върху формирането на оперативната среда за 
сигурност; 

- да обоснове необходимостта от изграждане на система във ВС за 
управление и изпълнение на дейности за развитие и реализиране на национална 
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способност за противодействие на НБП и ИВУ; 
- да определи същността на стратегията на НАТО за противодействие на 

ИВУ (C-IED Стратегия); 
- да разкрие същността на национална способност за противодействие на 

ИВУ (C-IED Способност) и НБП и да предложи рамка за развитието и; 
- да определи национални приоритети за развитие на C-IED способност във 

ВС на РБ. 
Учебникът е предназначен за обучение на слушателите във факултет 

“Командно-щабен” на ВА “Г. С. Раковски” редовна, задочна и дистанционна 
форма на обучение, както и за допълване и разширяване на знанията на 
офицерите от формированията на Сухопътни войски, тактическите и 
оперативните щабове на Българската армия и видовете въоръжени сили по 
проблемите на инженерното осигуряване. 

 
21. Публикувано университетско учебно пособие: 
21.1. Колектив, Учебно пособие за подготовка на кандидатите за 

слушатели за специализация „Сухопътни войски” на специалността 
„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво”, 
ВА “Г. С. Раковски”, 2013 г., 390 страници, авторски - 113 страници от стр. 242 до 
стр. 354, Инв. № 00251, Рег. № RB 217308-083-06/3-71/08. 03.2013 г. 

Учебното пособие за подготовката на кандидатите за слушатели за 
специализация „Сухопътни войски” на специалността „Организация и управление 
на военни формирования на оперативно ниво“ е прието на заседание на 
факултетния съвет на факултет “Командно-щабен”. 

Пособието е предназначено за осигуряване на подготовката на кандидатите 
за слушатели за специализация „Сухопътни войски” на специалността 
„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от 
професионалното направление “Военно дело”, редовна (задочна) форми на 
обучение във факултет “Командно-щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски”. 
Настоящото пособие съдържа и необходимата информация за основна и 
допълнителна индивидуална подготовка на кандидатите за слушатели от 
специализациите „Военновъздушни сили”, „Военноморски сили”, „Логистика”, 
„Комуникационни и информационни системи”, „Административни процеси и 
дейности” и „Информация за сигурността и отбраната“. Може също така да бъде 
използвано и като допълнителна литература при провеждането на курс със 
специализантите от “Курс за командири на батальони и дивизиони”. 

Актуалността на представените теоретични и практически проблеми дава 
възможност пособието успешно да се използва и при подготовката на 
командирите и щабовете от тактическото ниво на Сухопътни войски на 
Българската армия при планиране, организиране и провеждане на бойни 
тактически действия. 

Теоретичните постановки залегнали като основа на пособието са базирани 
на действащи национални нормативни документи, включващи наставления, 
устави, доктрини, както и стандартизационни документи на НАТО. 
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В резултат на пълно и задълбочено преминаване на материала в пособието, 
обучаемите следва да получат знания за теоретичните основи и принципите, 
върху които се изгражда практиката в областта на: 

1. Основите на бойното използване на маневрените формирования в 
бойните операции. 

2. Основите на бойното осигуряване и поддръжка при използване на 
маневрените формирования в операциите. 

3. Тактиките, техниките и процедурите при различни видове действия, 
провеждани в бойни операции. 

4. Формите и способите за използване на формированията от Сухопътните 
войски в операциите. 

5. Национални и коалиционни публикации и доктрини. 
В резултат на изпълнение на указанията и препоръките предоставени в 

пособието, у кандидатите за слушатели, следва да се формират умения за: 
1. Точно, ясно и коректно използване на категориалния апарат, характерен 

за военната наука и по-специално за тактиките на формированията от 
Сухопътните войски. 

2. Претворяване на теоретичните знания в графични документи. 
3. Изготвяне и оформяне на графични документи, в съответствие с 

изискванията на стандартизационните споразумения, приети за прилагане в 
Българската армия. 

4. Организиране на взаимодействието и координацията между маневрените, 
подържащите и осигуряващи формирования при провеждане на операции. 

5. Анализ и оценка на обстановката през стъпките на процеса на вземане на 
решение при планиране на бойното използване на формированията. 

В резултат на изпълнение на придобитите знания и умения обучаемите 
следва да бъдат в състояние да: 

1. Изработват решения за използването и развитието на тактическите 
формирования от Сухопътни войски. 

2. Вземат своевременни решения в условията на информационен и времеви 
дефицит и ресурсни ограничения. 

3. Представят ново придобитите и натрупаните знания. 
4. Работят в условия на физически и психически натоварвания, 

съхранявайки физическата и психическата устойчивост. 
Пособието е разработено от авторски колектив от Факултет “Командно-

щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски”. 
 
21.2. Колектив, „Използване на батальонна бойна група в 

противодесантна отбрана” Част І – „Борба с тактически въздушни десанти”, 
ВА “Г.С.Раковски”, 2016 г., 178 страници, авторски - 27 страници от стр. 40 до 
стр. 42, от стр. 49 до стр. 56 и от стр. 142 до стр. 157, Инв. № 00309, Рег. № RB 
217308-083-06/СИ-29-189/28.09.2016 г. 

Пособието е предназначено за осигуряване на подготовката на офицерите 
по отношение планирането, организацията и използването на маневрените 
формирования в противодесантни операции и тактически действия. 
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Настоящото пособие съдържа и необходимата информация за основна и 
допълнителна индивидуална подготовка на офицерите свързана с използването 
им в интерес на маневрените формирования в противодесантни операции и 
тактически действия. 

Може също така да бъде използвано и като допълнителна литература при 
провеждането на курс със специализантите от „Курс за командири на батальони и 
дивизиони”, курс „Планиране на сухопътните операции” и курс „Офицери от 
щабове на маневрени формирования”. 

Актуалността на представените теоретични и практически проблеми дава 
възможност пособието успешно да се използва и при подготовката на 
командирите и щабовете от тактическото ниво на Сухопътни войски на 
Българската армия при планиране, организиране и провеждане на тактически 
действия по представената проблематика. 

Теоретичните постановки залегнали като основа на пособието са базирани 
на действащи национални нормативни документи, включващи наставления, 
устави, доктрини, както и стандартизационни документи на НАТО. 

В резултат на пълно и задълбочено преминаване на материала в пособието, 
обучаемите следва да получат знания за теоретичните основи и принципите, 
върху които се изгражда практиката в областта на използването на маневрените 
формирования при борба с въздушни десанти на противника; основите на бойното 
използване на маневрените формирования в противодесантни операции (ПдО); 
основите на бойното осигуряване и поддръжка при използване на маневрените 
формирования в ПдО; тактиките, техниките и процедурите, използвани в ПдО; 
формите и способите за използване на формированията от Сухопътните войски в 
ПдО и националните и коалиционни публикации и доктрини. 

В резултат на изпълнение на указанията и препоръките предоставени в 
пособието, у обучаемите, следва да се формират умения за точно, ясно и коректно 
използване на категориалния апарат, характерен за военната наука и по-
специално за тактиките на формированията от Сухопътните войски използвани 
при планиране и провеждане на ПдО; организиране на взаимодействието и 
координацията между маневрените, подържащите и осигуряващи формирования 
при провеждане на ПдО; за анализ и оценка на обстановката през стъпките на 
процеса на вземане на решение при планиране на използване на формированията 
в ПдО. 

В резултат на изпълнение на придобитите знания и умения обучаемите 
следва да бъдат в състояние да изработват решения за използването на 
тактическите формирования от Сухопътни войски в ПдО и да представят 
новопридобитите и натрупаните знания (писмено и вербално). 

Пособието е разработено от авторски колектив от Факултет „Командно-
щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”  

 
22. Участие в колективи за разработване на стратегически и 

доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. 
22.1. Участие в междуведомствена работна група по заповед № РД – 

1338/10.12.2008 г. на Зам. Министър председател и Министър на 
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извънредните ситуации за разработване на “Национална програма за защита 
при бедствия”. 

Националната програма за защита при бедствия определя целите, 
приоритетите и задачите за защитата при бедствия в страната за срок от 5 години. 

Тя е основен документ за политиката в областта на предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава 
насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена 
национална система за превенция и реагиране при бедствия. 

Стратегическа цел на Националната програма и на държавната политика за 
защита при бедствия е предотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от тях, защита на живота и здравето на населението, и опазване на 
културните ценности. 

Основен приоритет на Националната програма за защита при бедствия е 
извършването на анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на 
Република България и тяхното картографиране. 

Основни задачи на настоящата програма са: оценка и картографиране на 
рисковете от земетресение, ядрена и радиационна авария, геоложки риск; 
оценката на риска от наводнения и изготвяне на карти на заплахата и карти на 
риска; реализиране на мерки за намаляване на риска от бедствия; повишаване 
устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура при бедствия; 
подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при 
бедствия; доизграждане на сиренната система, като част от Националната система 
за ранно предупреждение и оповестяване на населението за опасностите, 
регистрирани от системите за мониторинг на метеорологични, хидрологични, 
сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и 
други обекти и явления. 

В националната програма за защита при бедствия са дадени направленията 
за научноизследователската дейност в областта на защитата при бедствия и 
насоките за организацията и съдържанието на обучението за защита при бедствия. 

 
22.2. Участие в междуведомствена работна група по заповед № РД – 

1338/10.12.2008 г. на Зам. Министър председател и Министър на 
извънредните ситуации за разработване на “Национален план за защита при 
бедствия”. 

Националният план за защита при бедствия беше изготвен на основание 
Закона за защита при бедствия. 

Основната цел на Националния план за защита при бедствия е 
извършването на анализи и оценки за риска от възникване на бедствия на 
територията на Република България и набелязване на превантивни мерки за 
намаляване на неблагоприятните последици в резултат от бедствията, 
организиране и координиране на действията за предотвратяване или намаляване 
на последиците от бедствия. 

Основните задачи на плана са: 
• анализиране на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от 

тях; 
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• планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от 
бедствията; 

• разпределение на задълженията и отговорностите между органите на 
изпълнителната власт за изпълнение на планираните мерки; 

• осигуряване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране на 
последиците от бедствия; 

• определяне на начина на взаимодействие между органите на 
изпълнителната власт; 

• определяне на реда за навременното уведомяване на органите на 
изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на бедствие.  

Националният план за защита при бедствия се въвежда в действие от при 
обявяване на бедствено положение на територията на повече от една област или 
при обявяване на бедствено положение на територията на една област или 
община, когато силите и средствата, предвидени в областния план за защита при 
бедствия не са в състояние да се справят с възникналата ситуация. 

В националния план за защита при бедствия са указани мерките за 
предотвратяване или намаляване на последиците от бедствията и мерките за 
защита на населението. В него е описано разпределението на задълженията и 
отговорните органи и лица за изпълнение на мерките за защита на населението, 
средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране на последиците от бедствия, 
както и начините на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и 
ред за навременно уведомяване при бедствия. 

 
22.3. Участие в колектив съгласно заповед № Р-16 от 24.01 2005 г. на 

Министъра на отбраната, Рег. №3017-218/20.06.2005 г., за разработване на 
Покривен елемент от защитна конструкция, Програма за изпитание на 
покривен елемент от защитна конструкция и Методика за изпитание на 
покривен елемент от защитна конструкция. 

Разработването на покривния елемент от защитна конструкция се основава 
на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, докладна 
записка на Началника на Генералния щаб на Българската армия, заповед на 
министъра на отбраната на Република България и във връзка с възникналата 
необходимост от разработване и изпитание на “Покривен елемент от защитна 
конструкция” за Българския контингент в Ирак. 

Покривен елемент от защитна конструкция се разработва като защитна 
конструкция с военно предназначение в съответствие със стандарт БДС В 2.03-82. 

Дейността по разработването на покривния елемент предвижда 
разработване на програма за изпитание и методика за изпитание на покривен 
елемент от защитна конструкция, провеждане на проучване, изпитания на 
ЦАТИП “Змеево” на опитни образци, извършване на военнотехнически анализ и 
съставяне на тактико-техническо задание (ТТЗ). 

Целта на дейността е разработване и изпитание на елемент от покривна 
защитна конструкция за защита на контейнери на Българския контингент в Ирак 
при въздействие върху тях с разчетен 82 mm изстрел с осколочна мина 
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(комплектована с взривател М-5, М-5А или М-6), индекс ВО-832Д, който 
надеждно да предпазва личният състав от поразяващото действие на осколките и 
на ударна вълна чрез понижаването и до безопасни нивата. 

Методиката за определяне на тактико-техническите показатели на 
предложените опитни образци на елементи от покривна защитна конструкция за 
защита на контейнери е изградена въз основа на математическите зависимости. 

Чрез методиката се определят възможните варианти, решения за изпитване 
на различни материали, предложени за разработване на покривния елемент. 

На полигон „Змеево”, бяха проведени изпитания за определяне на ударното 
действие на мината върху различни материали и изпитания за действието на 
ударната (взривната) вълна, при взривяване на заряд от взривно вещество с 
различно тегло върху еднопластни и многопластни материали с различна 
дебелина. 

След описание на изпитанията и проведен военнотехнически анализ 
колектива състави тактико-техническо задание за изработване на покривен 
елемент от защитна конструкция. 

 
22.4. Участие в работна група за разработване на „Боен устав на 

механизиран (танков) батальон” съгласно заповед № Р-62/16.02.2010 г. на 
Министъра на отбраната на Република България. 

Боен устав на механизиран (танков) батальон е разработен за основните 
видове бой (отбрана, настъпление, марш и срещен бой) водени от механизирания 
(танковия) батальон, както и при водене на бой в специфични условия – в 
планинско-гориста местност, в населен пункт, при форсиране на водна преграда и 
други. Разкрити са действията на механизирания батальон при смяна, като 
тактически въздушен десант, при разполагане на място и особености при 
организиране и водене на бой в обкръжение и излизане от него. 

Подробно са разписани дейностите относно целта, мястото, задачите, 
бойния ред, бойни възможности на механизирания батальон, организирането на 
боя, вземането на решение, организиране на взаимодействието от командира на 
батальона и неговия щаб, както и дейностите на поддържащите формирования от 
различните родове войски. Съдържанието е онагледено със съответните схеми за 
видовете бойни дейности. 

Бойния устав на механизирания (танковия) батальон има теоретико-
практически характер, като чрез него се обогатява теорията свързана с бойните 
способности на Българската армия. Бойният устав се използва в процеса на 
обучение на всички военнослужещи от Българската армия, а така също при 
изпълнението на функционалните задължения от състава на военните 
формирования в тяхната ежедневна дейност, както и при участието им в учения. 

 
22.5. Участие в работна група за разработване на „Доктрина за 

военноинженерно осигуряване” – НП-3.12 съгласно заповед № ЗНО-
252/23.10.2012 г. на Министъра на отбраната на Република България. 

Доктрината за военноинженерно осигуряване на въоръжените сили на 
Република България представя систематизирана политика, възгледи, принципи и 



29/32 

методи за военноинженерно осигуряване на войските. Тя е основополагащ 
документ в областта, дава насоки и основа за разработването на ръководства, 
наставления, постоянни/стандартизирани оперативни процедури и други 
оперативно-тактически документи за изпълнение на дейности по 
военноинженерно осигуряване. 

Доктрината има задължителен характер в обхвата на дейността, което не 
изключва творческото и прилагане с отчитане на конкретната среда, определяне 
на влияещите фактори, избор на оптималния вариант за действие и реализиране 
на взетите решения. Разработена е на базата на внимателно проучване на 
документални източници (на НАТО, ЕС, страни-членки, страни-партньори, 
национални и ведомствени) и анализиране на поуките от практиката в текущи 
операции на БА, коалиционни и съюзни сили. 

Целта на доктрината е да се формулират в обобщен вид принципите и 
начините за планиране, изграждане, развитие, подготовка и използване на 
системата за военноинженерно осигуряване при планиране и провеждане на 
операции от БА в изпълнение на трите мисии на Въоръжените сили на Република 
България. 

Доктрината обхваща всички аспекти на военноинженерното осигуряване на 
национални и съюзни/коалиционни и/или съвместни операции, както и 
свързаните с нея дейности. Доктрината е предназначена за ползване и прилагане 
от всички органи за управление на стратегическо и оперативно нива, както и дава 
насоки за нейното осъществяване на тактическо ниво. 

Времевият хоризонт на действие е до появата на противоречия с 
националната правно-нормативна база и/или настъпване на промени в 
принципите и подходите за военноинженерно осигуряване, залегнали в базовите 
национални документи и такива на НАТО/ЕС. 

Доктрината следва йерархията на доктриналните документи на НАТО и е 
документ от второ ниво национални публикации (поддържащи доктрини) във 
функционалната област 3 - „Операции”. Тя е в пряка зависимост и доразвива 
основните положения за оптимално използване на системата, залегнали в 
Доктрината на въоръжените сили на Република България, както и е продължение 
на базовите доктринални документи от първо ниво. 

Параметрите на компонентите, формиращи способностите за 
военноинженерно осигуряване, са хармонизирани с изискванията на приетите 
основни документи на НАТО и ЕС и ратифицираните стандартизационни 
споразумения и публикации с индекс “ENG” за постигане на необходимото ниво 
на съвместимост в оперативната, процедурната, материалната, техническата и 
административната сфери. 

При участие на националните въоръжените сили в операции, ръководени от 
Алианса или ЕС, техните действия се ръководят в съответствие с доктрините на 
НАТО и ЕС. 

При разработване на доктрината са отчетени конституционните, 
националните, съюзните и културните особености и документи, както и 
българските бойни традиции. 
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22.6. Участие в постояннодействаща работна група за установяване на 
критичната инфраструктура и обектите и в Министерството на отбраната и 
Българската армия, съгласно заповед № Р-48/13.02.2013 г. на Министъра на 
отбраната на Република България. 

Постояннодействаща работна група за установяване на критичната 
инфраструктура и обектите и в Министерството на отбраната и Българската 
армия, съгласно заповед № Р-48/13.02.2013 г. на Министъра на отбраната на 
Република България, се събира периодично на работни съвещания. 

Работни съвещания имат дневен ред, с който всеки от участниците е 
запознат предварително. На работни съвещания се обсъждат конкретни мерки и 
дейности за работа свързани с установяване на критичната инфраструктура и 
обектите и в Министерството на отбраната и Българската армия. 

Постояннодействаща работна група за установяване на критичната 
инфраструктура и обектите и в Министерството на отбраната и Българската армия 
по време на своите заседания, разработи критерии за установяване на критичната 
инфраструктура, критерии кои обекти на Министерството на отбраната и 
Българската армия попадат като критичната инфраструктура. 

Групата събра данни и разработи списък на обектите на Министерството на 
отбраната и Българската армия, които са определени като критичната 
инфраструктура. 

 
22.7. Участие в работна група за извършване преглед на „Доктрина за 

военноинженерно осигуряване” – НП-3.12 съгласно заповед № ЗНО-
31/30.01.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България. 

Настъпилите промени в принципите и подходите за военноинженерно 
осигуряване, залегнали в базовите национални документи и такива на НАТО/ЕС и 
на основание времевия хоризонт на действие на „Доктрина за военноинженерно 
осигуряване” – НП-3.12 доведе до необходимостта от извършване на преглед на 
същата и нейното актуализиране. 

Доктрината за военноинженерно осигуряване на въоръжените сили на 
Република България представя систематизирана политика, възгледи, принципи и 
методи за военноинженерно осигуряване на войските. Тя е основополагащ 
документ в областта, дава насоки и основа за разработването на ръководства, 
наставления, постоянни/стандартизирани оперативни процедури и други 
оперативно-тактически документи за изпълнение на дейности по 
военноинженерно осигуряване. 

Доктрината има задължителен характер в обхвата на дейността, което не 
изключва творческото и прилагане с отчитане на конкретната среда, определяне 
на влияещите фактори, избор на оптималния вариант за действие и реализиране 
на взетите решения. Разработена е на базата на внимателно проучване на 
документални източници (на НАТО, ЕС, страни-членки, страни-партньори, 
национални и ведомствени) и анализиране на поуките от практиката в текущи 
операции на БА, коалиционни и съюзни сили. 

Целта на доктрината е да се формулират в обобщен вид принципите и 
начините за планиране, изграждане, развитие, подготовка и използване на 
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системата за военноинженерно осигуряване при планиране и провеждане на 
операции от БА в изпълнение на трите мисии на Въоръжените сили на Република 
България. 

Доктрината обхваща всички аспекти на военноинженерното осигуряване на 
национални и съюзни/коалиционни и/или съвместни операции, както и 
свързаните с нея дейности. Доктрината е предназначена за ползване и прилагане 
от всички органи за управление на стратегическо и оперативно нива, както и дава 
насоки за нейното осъществяване на тактическо ниво. 

Времевият хоризонт на действие е до появата на противоречия с 
националната правно-нормативна база и/или настъпване на промени в 
принципите и подходите за военноинженерно осигуряване, залегнали в базовите 
национални документи и такива на НАТО/ЕС. 

Доктрината следва йерархията на доктриналните документи на НАТО и е 
документ от второ ниво национални публикации (поддържащи доктрини) във 
функционалната област 3 - „Операции”. Тя е в пряка зависимост и доразвива 
основните положения за оптимално използване на системата, залегнали в 
Доктрината на въоръжените сили на Република България, както и е продължение 
на базовите доктринални документи от първо ниво. 

Параметрите на компонентите, формиращи способностите за 
военноинженерно осигуряване, са хармонизирани с изискванията на приетите 
основни документи на НАТО и ЕС и ратифицираните стандартизационни 
споразумения и публикации с индекс “ENG” за постигане на необходимото ниво 
на съвместимост в оперативната, процедурната, материалната, техническата и 
административната сфери. 

При участие на националните въоръжените сили в операции, ръководени от 
Алианса или ЕС, техните действия се ръководят в съответствие с доктрините на 
НАТО и ЕС. 

При разработване на доктрината са отчетени конституционните, 
националните, съюзните и културните особености и документи, както и 
българските бойни традиции. 

 
22.8. Участие в работна група за разработване на „Тактика на 

механизираните и танкови формирования“ (ТП-3.2-1) съгласно заповед № 
ЗНО-215/01.12.2020 г. на Началника на отбраната. 

Тактическата публикация „Тактика на механизираните и танкови 
формирования“ (ТП-3.2-1) е разработен за основните видове бой и операции 
(отбрана, настъпление, марш и срещен бой) водени от механизираните и танкови 
формирования, както и при водене на бойни действия в специфични условия – в 
планинско-гориста местност, в населен пункт, при форсиране на водна преграда и 
други. Разкрити са действията на механизираните и танкови формирования при 
смяната им, като тактически въздушни десанти, при разполагането им на място и 
за начините и особеностите при организиране и водене на бой в обкръжение и 
излизане от него. 

Подробно са разписани дейностите относно целта, мястото, задачите, 
бойния ред, бойни възможности на механизираните и танкови формирования, 
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организирането на боя, вземането на решение, организиране на взаимодействието 
от командирите техните щабове, както и дейностите на поддържащите 
формирования от родовете войски. Съдържанието е онагледено със съответните 
схеми. 

Тактическата публикация „Тактика на механизираните и танкови 
формирования“ (ТП-3.2-1) има теоретико-практически характер, като чрез него се 
обогатява теорията свързана със способностите на механизираните и танкови 
формирования“ в Българската армия. Тактическата публикация се използва в 
процеса на обучение на всички военнослужещи от Българската армия, а така също 
при изпълнението на функционалните задължения от състава на военните 
формирования в тяхната ежедневна дейност, както и при участието им в учения. 

 
 
гр. София                    полковник доцент доктор            Георги Георгиев 
21.11.2022 г. 
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RESUME 
of the scientific works of Colonel Associate Professor Georgi Petrov Georgiev PhD, 

Head of the Department of Emergency Management, Faculty of Command and 
Staff of the Rakovski National Defence College 

 

submitted for review and participation in a competition for the academic position of 
"Professor", for servicemen, in the Department of "Emergency Management", at the 

Faculty of Command and Staff of the Rakovski National Defence College, in the field 
of higher education 9. Security and defense, professional field 9.2. Military affairs, 

scientific specialty "Organization and management of the Armed forces", announced by 
order of the Minister of Defense № ОХ – 873/14.09.2022 and published in the State 

Gazette issue 79 of 04.10.2022, item 14, p. 70. 
 
DESCRIPTION 
According to a group of indicators for the field of higher education 9. Security 

and defense, professional orientation 9.2. Military case from the Annex to Art. 1a, para. 
1 of the Regulations for application of the law for development of the academic staff in 
the Republic of Bulgaria (New, SG No. 56/2018, effective 06.07.2018), 10 summary 
peer-reviewed publications are presented in summary, of which 2 monographs (2022), 1 
book based on a dissertation (2021), 2 articles (2015 and 2016), 5 reports (from 2009 to 
2022), after the completion of the procedures for doctoral degree in the Higher 
Attestation Commission (November 21, 2007) and for "associate professor" at the 
Rakovski National Defence College (April 15, 2015). 

3 projects (one international - 2010 and two national - 2014 and 2015) were also 
presented in accordance with the requirements of Indicator E, item 16. Participation 
in a national scientific or educational project and item 17. Participation in an 
international scientific or educational project of the Regulations for application of 
the law for development of the academic staff in the Republic of Bulgaria. 

7 (seven) textbooks were also presented in accordance with the requirements of 
criterion E, item 20. Published university textbook of the Regulations for application 
of the law for development of the academic staff in the Republic of Bulgaria. 

Also presented are 2 (two) textbooks in accordance with the requirements of 
criterion E, item 21. Published university textbook of the Regulations for the 
implementation of the law on the development of academic staff in the Republic of 
Bulgaria. 

8 (eight) participations in teams for development of strategic and doctrinal 
documents in the field of security and defense in accordance with the requirements of 
criterion E, point 22 are also presented. Participation in teams for development of 
strategic and doctrinal documents in the field of security and defense of the Regulations 
for application of the law for development of the academic staff in the Republic of 
Bulgaria. 

Total in summary - 30 publications. 
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MONOGRAPHS 
Indicator В 
3. Habilitation work - published monograph in the relevant scientific field: 
3.1. Georgiev, G., Engineering support of anti-aircraft defense, Rakovski 

National Defence College, ISBN: 978-619-7478-92-1, S., 2022, 169 p. 
The perceptions of the conduct of hostilities of our probable adversaries, the 

availability of forces and means of the Black Sea countries, allowing the landing of 
naval landings and the geographical location of the Republic of Bulgaria, identify issues 
of combat naval landings as one of the current problems of our military theory and 
practice. 

The monograph defends the thesis that with the participation of formations of the 
Bulgarian Army in the collective defense of NATO, some of them will be given the task 
of defending the sea coast. Its topicality also stems from the need to create, staff, train, 
purposefully use and continuously develop management bodies and engineering 
formations to perform the tasks of engineering support of anti-aircraft defense. 

The defense of the sea coast requires commanders of all levels to have a thorough 
knowledge of the peculiarities of the same and the influence of the sea coast on the 
construction, organization and conduct of air defense by the forces and means assigned 
to this task. In essence, the landing of a naval landing is defined as an offensive from 
the sea, carried out by naval forces and landing troops supported by enemy aircraft, 
against formations defending the sea coast. The airborne troops may include specially 
trained forces (marines) and ground forces. 

Anti-aircraft defense is a joint operation of all types of armed forces and is a set 
of coordinated goals, objectives, location and time and conducted under a single plan 
and plan activities and actions to prevent enemy invasion from the sea, reflect the 
landing of naval and air landings and retention of the defended sea shore and the objects 
located on it. 

The aim of the monograph is to study and reveal the current problems of 
engineering support and combat use of formations by the Bulgarian Army and in 
particular engineering formations to improve the process of planning, organizing and 
implementing engineering activities to build anti-aircraft defense on the sea coast and to 
reveal the directions for its improvement. 

The monograph presents a framework for the creation and development of 
national capabilities for planning, organizing and using formations of the armed forces 
and clans and special forces in coastal defense operations, by creating a system for 
management and implementation of engineering tasks. 

The monograph gives a systematic idea of the nature of the actions for organizing 
and implementing the specific activities, tasks and activities of the engineering support 
in the anti-aircraft defense of the sea coast. It reveals the sequence of implementation of 
these activities. 

The theoretical and practical presentation takes into account the requirements and 
provisions of national regulations, including instructions, statutes, doctrines, manuals, 
as well as NATO standardization documents related to issues of engineering support of 
combat operations, the experience of commanders, staffs. and the troops, the views and 
views of modern warfare and operation. 



3/28 

In the monograph, based on an analysis of the capabilities of the armed forces of 
the Black Sea countries for the use of naval and air landings, the military-geographical 
characteristics of the landing-accessible sections of the Bulgarian Black Sea coast and 
the tasks and capabilities of forces and means involved in anti-aircraft defense, in 
accordance with the new conceptual changes in the Bulgarian Army, new problems 
have been identified and ways to solve them in the specific conditions for our Black Sea 
coast are offered. 

The monograph is intended and can be used for training students in Rakovski 
National Defence College, as well as to supplement and expand the knowledge of the 
officers from the military formations of the Land Forces, the tactical and operational 
headquarters of the Bulgarian Army and the types of armed forces on the problems of 
engineering security in airborne defense on the coast. 

 
Indicator G 
4. Published monograph, which is not presented as the main habilitation 

work: 
4.1. Georgiev, G., Engineering support of the offensive battle of a 

mechanized brigade with forcing of a water barrier, Rakovski National Defence 
College, Inv. № 00382 Reg. № RB 217308-083-06 / SI-29-151 / 22. 06.2022, S., 2022, 
113 p.  

The continuous and rapid development of military affairs and the saturation of the 
modern army with complex combat equipment inevitably lead to an increase in the pace 
of the offensive in battle. High rates of advance are inconceivable without 
comprehensive and complete engineering support, without solving many different types 
and volume of engineering tasks and activities, without proper use of engineering 
troops. The conditions of modern combat require more and more attention to be paid to 
engineering support and to increase the role of engineering troops in modern conditions.  

The large scale of the operation and the extremely maneuverable nature of the 
combat operations require the engineering support tasks to be solved in a shorter time. 
This requires very good engineering training of the types of forces and troops and in 
particular of the engineering troops, use of modern high-performance engineering 
equipment and means for mechanization of engineering works, use of ready road-bridge 
and fortification structures, great organization in planning and conducting engineering 
works. 

At the present stage, the preparation of the battle is carried out in a very short time, 
and the pace of advance and maneuverability of the troops are high, therefore 
engineering support will not be a task only for the engineering troops, but a joint effort 
of all branches and special forces. 

The requirements and provisions of the leaderships, instructions and doctrines of 
the Land Forces, NATO Allied standardization documents relating to the engineering 
support of combat operations, the experience of commanders, staffs and troops, the 
views and understanding for conduct of modern combat and operation are taken into 
account. 

The monograph presents the framework for the creation and development of a 
national capability for engineering support of the offensive battle of a mechanized 
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brigade with forcing of a water barrier, by creating a system for management and 
implementation of the activities for their implementation. 

The monograph examines in detail the planning, organization and implementation 
of tasks and activities for engineering support of the offensive battle of a mechanized 
brigade with forcing a water barrier. 

The monograph gives a systematic idea of the essence of the actions for organizing 
and carrying out the activities for engineering support of the offensive battle of a 
mechanized brigade with forcing of a water barrier. It defines the specific concepts, 
activities and tasks of engineering support in the event of an attack with forcing a water 
barrier. 

The main tasks are to: 
- reveal the basics of the offensive battle of a mechanized brigade; 
- reveal the engineering support of the offensive battle of a mechanized brigade; 
- reveal the basics of the offensive battle of the mechanized brigade by forcing a 

water barrier; 
- reveal how the offensive battle by the mechanized brigade with forcing a water 

barrier is organized and conducted; 
- reveal the specific concepts used in forcing water barriers; 
- reveal the specific features of engineering tasks in forcing water barriers from 

mechanized brigade; 
- reveal the peculiarities in the planning and organization of the engineering 

provision in the forcing of water barriers by mechanized brigade. 
The purpose of the monograph is to reveal and improve the process of planning, 

organizing and implementing the activities for the engineering support of the offensive 
battle of a mechanized brigade with forcing of a water barrier. 

A systematic approach, mathematical and theoretical methods were used in the 
research of the tasks. On the basis of these researches practical solutions of the problem 
areas in the planning, organization and implementation of the measures for the 
engineering provision of a mechanized brigade during the forcing of a water barrier are 
presented. 

The monograph is intended and can be used for training students in Military 
academy "G. S. Rakovski ”, as well as to supplement and expand the knowledge of the 
officers of the military formations of the Land Forces, the tactical and operational 
headquarters of the Bulgarian Army and the types of armed forces on the problems of 
engineering support of the offensive battle of a mechanized brigade. 

 
5. Published book on the basis of a defended dissertation for the award of an 

educational and scientific degree "Doctor" or for the award of a scientific degree 
"Doctor of Science": 

5.1. Georgiev, G., Engineering equipment in peacekeeping operations, 
Advertising and Publishing House "DioMira", ISBN 978-954-2977-84-1 Sofia, 2021, 
250 pages. 

Significant changes in the military-political situation worldwide have necessitated 
a number of clarifications and changes in our military theory on the nature, goals and 
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nature of military conflicts in which the Armed Forces of the Republic of Bulgaria will 
participate as a full member of NATO and the European Union. 

The dynamics in the process of the growing role of engineering equipment in 
modern operations and the emergence of new principles for its arrangement creates a 
contradiction in the tactics of using engineering tools and ammunition in peacekeeping 
operations. 

The main goal of the book is to study the processes of impact on military sites in 
the OPM and bring the existing theory to modern requirements, by scientifically 
substantiating the main and promising areas for improving the engineering organization 
of protection and engineering security as a result. increase the efficiency of the 
engineering equipment of military sites in the OPM. 

The book presents the framework for the creation and development of national 
capability for planning and construction of engineering equipment in peacekeeping 
operations to protect personnel of the contingents of the Bulgarian Army in their 
participation in such operations, as well as to protect equipment and material resources 
from the various fire means with which one can act on military sites. 

This book will acquaint the reader with the system for the implementation of 
activities, tasks and activities on the engineering equipment of military sites in 
peacekeeping operations. It was developed on the basis of a dissertation defended by the 
author for the award of educational and scientific degree "Doctor" in the scientific 
specialty "Organization and Management of the Armed Forces", on the topic: 
"Evaluation of the effectiveness of engineering equipment in peacekeeping operations". 

The study presents a comprehensive scientific study, which offers concrete, 
useful and feasible solutions, based on clearly defined approaches, for the effective 
construction of engineering equipment for the protection of military sites in 
peacekeeping operations. 

The study provides an opportunity to assess the effectiveness of engineering 
equipment in peacekeeping operations. 

A methodology for assessing the effectiveness of the engineering equipment of 
military sites in the OPM, a model on the territory of a military site, a model of risks 
and threats and a model of engineering equipment have been developed and proposed. 
Various methods were used to determine the spatial characteristics of the zones and 
segments in the military sites, to bring the types of ammunition to the appropriate 
estimated ammunition and to determine the probability of damage to the engineering 
equipment from the munitions in the military site areas. They are proposed for the 
creation of standard calculation objects of the engineering equipment and their division 
into categories. 

The book gives an idea of the essence of the actions for organizing and 
performing the tasks on the engineering equipment of the military sites in peacekeeping 
operations. It presents the elements of engineering equipment and the sequence for their 
implementation. 

The book is intended and can be used for training students and students in 
Rakovski National Defence College, as well as for supplementing and expanding the 
knowledge of the officers from the military formations, the tactical and operational 
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headquarters of the Bulgarian Army about the problems of the engineering equipment in 
peacekeeping operations. 

 
7. Articles and reports published in non-peer-reviewed journals with 

scientific review or published in edited collective volumes or in specialized 
publications for classified information: 

7.1. Georgiev, G., Kolev, A., Open source software "VIDEOLAN" for 
building a video conferencing environment in the Engineering Training Center, 
ISSN 1312-2991, Yearbook of Rakovski National Defence College 2009 (Scientific 
Conference of the Security and Defense Section of the Union of Scientists in Bulgaria 
from the Rakovski National Defence College), pp. 177 - 190. 

The report presents videoconferencing as a modern essential element of 
telecommunications in favor of command and control systems. It presents a software 
implementation of video conferencing environment, as a module of the Engineering 
system for notification of events and incidents in the Engineering Center for training of 
crisis management specialists of the Rakovski National Defence College. 

The aim is to apply modern communication and information technologies at all 
stages of the learning process to create a unified, secure and secure system to increase 
the operational training of engineers to plan and manage the use of BA formations in 
operations other than war. 

The report presents the advantages and disadvantages of desktop systems, roll-
about systems and room-based systems. 

 
7.2. Georgiev, G., Stoev, L., Problems and perspectives in the management of 

operations in response to disasters, ISBN 978-954-9348-27-9, Scientific Conference 
"Knowledge Management in the Security System - Science and Education" held on 
October 28 and 29, 2010 in Rakovski National Defence College, pp. 220 - 226. 

The report analyzes the current problems of management in disaster response 
operations. The components, principles, goals and tasks that should be solved and that 
have a significant impact on the overall process are discussed. The technologies and 
tools to support the management process and the role of leaders in it are clarified in 
more detail. On this basis, some perspectives for the national civil security system in 
institutional and organizational terms are presented. 

The report presents the preparation of the head (leader) in the management 
process in disaster management and the stages through which the management of 
disaster response operations. Priorities for effective management have been defined. 

 
7.3. Georgiev, G., State of the activities for protection of the population and 

infrastructure, ISBN 978-954-9348-20-0, Proceedings of the scientific conference 
"Building security based on knowledge - challenges and opportunities", held on 
November 2, 2009 year, in Rakovski National Defence College - 1/2010, pp. 227 - 232. 

The report presents the challenges related to the protection of infrastructure, 
liquidation of the consequences of natural disasters and part of the obligations of the 
ministries, non-governmental organizations and departments in participating in such 
activities according to the legislation in force in Bulgaria and the European Union. The 
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functions of disaster protection according to the current legislation of the executive 
authorities and other institutions and organizations are analyzed. The problems related 
to the location of industrial sites, the construction of infrastructure sites and networks, 
which must take into account the new economic and administrative conditions and 
commitments of the state to ensure the sustainability of the national economy and 
protection of the population. Recommendations for their improvement are given. 

 
7.4. Georgiev, G., State of the Activities for Protection of the Population and 

Infrastructure, Yearbook of the Rakovski National Defence College, Faculty of 
Command and Staff 2/2012, ISSN 1312-2991, pp. 183 - 192. 

The report reveals the need to standardize the forms and methods of work in 
municipalities in accordance with the provisions of the Disaster Protection Act, which 
should be a priority, ensuring the best and adequate interaction at all levels. This can be 
achieved by developing methodological guidelines with the necessary methodologies, 
models, work instructions and application samples. 

The report presents the disaster protection functions of the Council of Ministers, 
regional governors and mayors, as well as other institutions and organizations involved 
in protection, such as the Bulgarian Academy of Sciences, the Bulgarian Red Cross, the 
owners and / or users of critical infrastructure and others. 

The need to create a single geographical, multi-layered digital map of the 
Republic of Bulgaria's preparedness to respond to disasters and the need to develop a 
new strategy for geoprotection activities, with emphasis on tools to control permitted 
man-made activities in potentially dangerous landslides, determined on a case-by-case 
basis. 

 
7.5. Georgiev, G., NATO Strategy for Counteracting IEDs, Information 

Bulletin "Countering IEDs" Institute of Defense "Professor Tsvetan Lazarov" no. 1, S., 
2015, Inv. № B II 1718, pp. 15 - 28. 

The article reveals the main goal of NATO's C-IED strategy, namely "... to 
provide a basis for building NATO's C-IED policy, C-IED Doctrine, training system 
and developing capabilities concentrated in breaking down The IED system (network of 
insurgents / terrorists), neutralization of devices (IEDs) and implementation by the 
troops (forces) of adequate effective, efficient and safe tactics, techniques and 
procedures (TTPs) ”. 

The strategic directions for operational counteraction, the Key Operational 
Activities (KOAs), the functions for supporting the counteraction of IEDs at the 
operational level (C-IED operational functions), the system for analysis and targeted use 
of results, and the strategy for C are presented. -IED training and preparation. 

 
7.6. Georgiev, G., Basic characteristics of improvised explosive devices and 

methods for their use, ISSN 2367-8844, Information bulletin "Counteraction of IWU" 
Institute of Defense "Professor Tsvetan Lazarov" issue. 2, Sofia, 2016, pp. 5 - 20. 

The newsletter article presents the mission of the IED system to neutralize 
hazards and threats due to the use of conventional, chemical, biological, radioactive, 
explosive materials and improvised explosive devices that adversely affect the 
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objectives of operations and pose a danger. for permanent installations of infrastructure, 
personnel and stocks of material resources. 

The article reveals the main characteristics of improvised explosive devices and 
gives many examples of the use of IEDs in the Belarusian Railway War, the Vietnam 
War, Northern Ireland, Afghanistan in Iraq in Lebanon, Israel, Chechnya and others. 

Emphasis in the article is placed on the types of IEDs, depending on the method 
of activation, and depending on the method of delivery to the place of activation of the 
same. Some of the ways to use IEDs and the unmasking signs for their detection are 
revealed. 

 
7.7. Georgiev, G., Protection of Critical Infrastructure Objects from 

Terrorist Threats, ISBN 978-619-7478-58-7, Proceedings of the International 
Scientific Conference "Security - Education, Science, Industry" - Part Two, Rakovski 
National Defence College, Sofia, 2020, pp. 154 - 159. 

The report presents a study of the location of critical infrastructure sites in the 
security environment. The probable impact of the disturbances in the critical 
infrastructure on the population and the economy of the country is analyzed. The 
spectrum of terrorist impacts on key infrastructure sites is outlined, as well as the 
mechanisms of counteraction at all levels of the stakeholders. 

A model of the security environment is revealed and through it the incoming data 
about the situation are analyzed and synthesized. Building and maintaining a real-time 
current will allow for an adequate response. The structure of the security environment 
model is a standard content of the national security environment model, and 
functionally, the model is divided into three layers - (A) physical-geographical, (B) 
infrastructural and (C) situational. 

The report provides the establishment of effective mechanisms, measures and 
systems for protection of critical infrastructure, as a complex process, which should be 
preceded by an adequate assessment of 4 essential factors: infrastructure vulnerability; 
Risk; Mitigation and Protection. 

 
Indicator E 
16. Participation in a national scientific or educational project 
16.1. Project № BG051РО001-4.3.04-0010 "Web-based distance learning of 

security and defense management personnel", under the procedure "Development 
of electronic forms of education in the higher education system" with funds from 
the Operational Program "Human Development resources ”, co-financed by the 
European Union, through the European Social Fund. 

The project ended with a final conference on November 21, 2014, which reported 
on the results of the Rakovski National Defence Collegeon the implementation of 
Project № BG051РО001-4.3.04-0010 "Web-based distance learning of security 
personnel" and defense. " 

The project achieves its main goal - to expand access to knowledge in the field of 
national security and defense through the provision of educational services 
electronically. The interest in the distance specialties "Logistics", "Protection of the 
population and critical infrastructure" and "Aviation and airspace security" exceeded 
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our initial estimates for 500 students in the individual modules and courses. Under the 
project for Web-based distance learning, more than 800 students passed the courses to 
the newly established in the Rakovski National Defence College modern center for 
distance learning of management personnel for security and defense. This strengthened 
the positioning of the Rakovski National Defence Collegein the national security 
environment as part of the structures of the Ministry of Defense with the main task to 
maintain and provide research, experts and expertise in the field of security and defense. 

Under the project, a distance learning platform was developed by Edimit, a 
partner in the project with many years of experience in e-learning, as well as in the 
implementation of similar projects by NATO, the BBC and Sofia University. It is part 
of the website of the Rakovski National Defence Collegeand through it the training 
itself is realized. 

A master's degree in "Protection of the Population and Critical Infrastructure" 
was fully developed with a new qualification characteristic and a new curriculum, 
which includes three specializations: "Protection of the Population and Infrastructure"; 
"Environmental Security" and "Industrial and Energy Security". The professional 
qualification of the trainees is expressed in competencies for protection of the 
population and infrastructure; national and international security policy; threats to the 
population of man-made and natural nature; emergency management; the nature, 
principles and organization of international cooperation, civil-military cooperation and 
trends in their development; the military aspects of national security; ecology and 
environmental management systems; waste management. Their professional realization 
is related to the holding of managerial and expert positions in public, private, 
governmental and non-governmental organizations in relation to crisis management, 
prevention and elimination of the consequences of disasters, accidents and catastrophes. 

A new distance learning course "Protection of the population and critical 
infrastructure" has been developed with theoretical and practical orientation. The aim of 
the course is to provide basic knowledge of emergency management and develop 
competencies for the components of the national disaster management system, the 
principles, objectives and tasks to be addressed and which have a significant impact on 
the overall process. 

The main goal of the electronic form of distance learning in the field of security 
and defense logistics is effective training of students in the courses "Health and Safety 
at Work", "Systems for planning and management of logistics security in NATO and the 
European Union" and "Information systems supporting the management of the country's 
security and defense logistics ". Qualification characteristics and curriculum for the 
master's degree "Security and Defense Logistics", curriculum documentation for 
individual courses, collections of case studies on current issues and independent work, 
topics for term papers and certification tests for remote assessment, the skills and 
qualifications of the learners. 

The aim of the course "Aviation and Airspace Security" is for students to gain 
knowledge about changes and innovations in the regulatory and technical framework for 
aviation security and to maintain and improve the skills of graduates of the master's 
program "Aviation and Airspace Security". Over 1000 pages are lecture materials, 
teaching aids, exercises, collections of case studies for independent work, topics for 
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term papers, certification tests, documents and more. The course is divided into two 
modules, which acquire basic knowledge of aviation security management and the 
nature, content and principles of building the country's air sovereignty. Upon 
"recognition" by the aviation business, the course may become a recommended or even 
mandatory condition when applying for a job in some areas of aviation. Another benefit 
of this course is the integration of the achievements of the project for Web-based 
distance learning of managers in the field of security and defense for the purposes of the 
project № BG051PO001-3.1.07-0007 "Updating curricula in higher education in 
accordance with the requirements on the labor market ”, also a project of the Rakovski 
National Defence College. 

 
16.2. Project № BG051РО001-3.1.07-0007 "Development and updating of 

educational programs in the field of security in accordance with the specific needs 
of the labor market and business", under the operational program "Human Resources 
Development". 

The project ended after the results of the Rakovski National Defence Collegeon 
its implementation were reported. 

The project achieves its main goal - to expand access to knowledge in the field of 
national security and defense through the provision of educational services and the 
development and updating of educational programs in the field of security in accordance 
with the specific needs of the labor market and business. The interest and needs of the 
labor market and business in the specialties "Logistics", "Protection of the population 
and critical infrastructure" and "Aviation and air safety" exceeded the expectations of 
VA "G. S. Rakovski ”and increased the interest of most employers in the Rakovski 
National Defence College in the field of national security. 

Through the implementation of the project, Rakovski National Defence College 
has set itself the difficult task of maintaining and providing research, experts and 
expertise in the field of security and defense. 

Under the project, the Department of Emergency Management of the Faculty of 
Command and Staff developed a new master's degree in Emergency Management and 
Protection of the Population with a new qualification and a new curriculum, including 
three specializations: Protection of the population and critical infrastructure, 
Environmental Security and Industrial and Energy Security. The professional 
qualification of the trainees is expressed in competencies for protection of the 
population and infrastructure; national and international security policy; threats to the 
population of man-made and natural nature; emergency management; the nature, 
principles and organization of international cooperation, civil-military cooperation and 
trends in their development; the military aspects of national security; ecology and 
environmental management systems; waste management. Their professional realization 
is related to the holding of managerial and expert positions in public, private, 
governmental and non-governmental organizations in relation to crisis management, 
prevention and elimination of the consequences of disasters, accidents and catastrophes. 

A new distance learning course "Protection of the population and critical 
infrastructure" has been developed with theoretical and practical orientation. The aim of 
the course is to provide basic knowledge of emergency management and develop 
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competencies for the components of the national disaster management system, the 
principles, objectives and tasks to be addressed and which have a significant impact on 
the overall process. 

 
17. Participation in an international scientific or educational project: 
17.1. Project Reference number: HOME / 2010 / CIPS / AG / 019, 

“Development of necessary tools for coordination of intra-sectoral activities for 
protection of critical infrastructure in a situation of multilateral terrorist threat. 
Increasing the capacity for protection of key critical infrastructure sites in 
Bulgaria - BULCIP”, Project of the European Commission. 

Increasing the security and protection of critical infrastructures requires that 
threats arising from human activities, technological accidents and / or natural disasters 
be taken into account. There are a number of CIs, the disruption or destruction of which 
would have significant cross-border implications, including for more than one sector of 
the economies of countries that may be affected, as a result of the interdependence of 
interconnected infrastructures. 

The project examines the possibilities and proposes solutions to increase the 
security of national critical infrastructure sites - Kozloduy NPP, Chiren Underground 
Gas Storage and Compressor Station and Sofia Airport, which are emblematic 
representatives of critical infrastructure sites in the energy sector. and transport. Based 
on the initial data from the conducted research - probabilistic models for increasing 
security, a model for decision-making in case of multivariate terrorist threat and a model 
of integrated system for effective management in case of multivariate terrorist threat 
have been developed and submitted for application in European structures and 
countries. EU members. 

The Kozloduy NPP project examines the high-tech impacts - nuclear terrorism. 
Serious attention is paid to the peculiarities of Kozloduy NPP - location, constructive 
and situational solutions used, excluding the possibility of direct impact on reactor halls 
and main engine rooms, hot and cold channel between the onshore pumping station 
(BPS) and power units, which guarantees the safe operation of the NPP. Scenarios of a 
possible terrorist threat to the NPP have been developed and presented. 

Potential results from the realization of a possible terrorist threat can be: 
- impaired functioning of BPS 1, BPS 2 and BPS 3 or their destruction; 
- violation of the integrity of the channels and mixing of hot and cold water; 
- impaired cooling of the nuclear reactors and activation of the interlocks for 

protection of units 5 and 6; 
- destroyed part of the NPP territory; 
- victims of the staff of the respective sites; 
- deteriorated ecological situation in the region; 
- caused panic among the population of the adjacent territories of the Republic of 

Romania and the Republic of Serbia; 
- reduction or suspension of electricity supply in the national electricity 

transmission system, as well as for neighboring countries and deterioration of the 
economic indicators of the NPP (revenues); 

- increasing diplomatic tensions with EU and IAEA countries. 
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After analyzing the different types of terrorist threats, the location of the NPP on 
the territory of the Republic of Bulgaria, the terrain and other key factors for security 
and protection of the plant, the identified areas with increased risk of terrorist threat in 
the project are proposed to the following systems or parts thereof shall be constructed: 

- system of sensor units - seismic detectors, microwave barriers, Doppler radars 
and specialized cameras for monitoring risk areas of cold and hot channels; 

- a system of radar airspace surveillance installations for low-flying aircraft up to 
a height of 300 m; 

- sensors for real-time monitoring and analysis of the composition of the water 
bodies of the Danube River for pollution with chemical, biological and radiation 
pollutants; 

- building communication information links with the elements / structures of the 
common system for protection of national sites from CI. 

The necessary forces and means of protection are proposed for each scenario. 
The report examines the features of the underground gas storage (UGS) "Chiren" 

and its location, available in the UGS compressor station and cyclic operation carried 
out with 22 production wells and 18 observation and piezometric, located on an area of 
about 200 decares, as well as the planned expansion of Chiren UGS. 

Various scenarios of possible terrorist threats against the Chiren UGS have been 
developed. As a result of the impacts from their implementation in UGS "Chiren", the 
potential results may be: 

- malfunction of the compressor station or its complete destruction; 
- malfunction of operational drilling or its complete destruction; 
- destroyed part of the storage area, as well as the adjacent one; 
- gas supply in the general system of the gas transmission network of the country 

is disturbed; 
- victims from the site staff and from the population of the neighboring 

settlements; 
- deteriorated ecological situation in the region; 
After analyzing the different types of terrorist threats, the location of UGS 

"Chiren" on the territory of the Republic of Bulgaria, the terrain and other key factors 
for security and protection, the identified areas with increased risk of terrorist threat can 
be built the following systems or parts thereof: 

- installation of specialized surveillance cameras on the site of a drilling well; 
- building communication links with the elements / structures of the common 

system for protection of national sites from critical infrastructure. 
The necessary forces and means of protection for each scenario are described. 
The project examines the features of Sofia Airport and develops scenarios of 

possible terrorist threats at the airport. The main feature is the close approach of the 
guarded perimeter to the city, easily accessible perimeter on existing roads from the 
state and municipal networks, as the available roads and industrial sites facilitate the 
hidden location of motor vehicles. 

The potential results of the realization of a possible terrorist threat can be: 
- destruction / destruction of the aircraft; 
- casualties among the passengers and crew of the aircraft; 
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- destruction of part of the runways, communication and navigation equipment, 
the building stock of T1 and T2 and the service premises; 

- casualties among staff, passengers and accompanying persons on T1 and T2; 
- Deteriorated ecological situation in the region; 
- panic among the population of Sofia and the surrounding areas; 
- reduction of the trust of the airlines and the service companies with which the 

Airport has concluded contracts; 
- increasing diplomatic tensions with countries whose citizens have been victims 

of a terrorist attack. 
The report develops possible solutions, such as: 
- installation of a system of sensors and cameras for surveillance / protection of 

risky areas of the outer perimeter of the airport; 
- building communication links with the elements / structures of the common 

system for protection of national sites from critical infrastructure and others. 
 
20. Published university textbook: 
20.1. Dimitrov, M., Petrov, K., Filipov, H., Georgiev, G., Construction and 

overcoming of engineering barriers, Part one, Construction of engineering 
barriers, Rakovski National Defence College, 2005, 127 pages, author's - chapter 4, 
point 3 and appendices 2, 4 and 5 of the textbook (13 pages from page 109 to page 112, 
from page 115 to page 121 and from page 125 to page 127) inv. № 0027 Reg. № 3017-
213 / 16. June 2005. 

The textbook is designed to train students in the Faculty of Command and Staff of 
the Rakovski National Defence College full-time and part-time form of training, as well 
as to supplement and expand the knowledge of the officers of the Land Forces, the 
headquarters of the Bulgarian Army and the types of armed forces on the problems of 
arranging engineering fences. 

In presenting the theoretical and practical issues, the authors proceeded from the 
requirements and provisions of the guidelines, NATO's allied standardization 
documents relating to the construction of engineering enclosures. 

The textbook consists of two parts. The first part discusses the basics of using 
engineering enclosures (EN). The classification of IS is considered: by the nature of 
impact on the enemy (mines, non-explosives, combined and water) by purpose (anti-
personnel, anti-transport and anti-aircraft) and according to the tasks to be solved by 
their use and place in enemy fire. protective and deterrent). 

The main elements of the system of engineering barriers are presented (sections 
of mine barriers in front of the positions of the troops and in their depth; mined and 
prepared for demolition sites; nodes of barricades; areas of barricades; strips of 
barricades; barricades in road directions; barriers; anti-aircraft barriers; enclosures to 
cover our objects in the depths of defense) and the density of enclosures (in front of one 
position, in directions, in areas of concentration and routes for the removal of the 
enemy). 

The second part discusses the arrangement of different types of minefields (MP) 
(anti-tank, anti-personnel and mixed) and their main characteristics - density, depth and 
length along the front. 
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The schemes for the methods and ways of arranging anti-tank MPs are shown: by 
mechanized method (with MTLB-AT-I with PMZ-4, with mine guard with hydraulic 
action, with wheeled tractor (car) with PZM-4 or PMR-3, truck and with specially 
equipped aircraft) and by manual way to arrange PTM (on a mining cord, run parallel or 
perpendicular to the front of the MP, and by combat calculation). 

The textbook examines and shows the schemes for the construction of anti-
personnel minefields (on a mine cord passed parallel to the front, on a mine cord passed 
perpendicular to the front and on combat calculation) and on the methods for arranging 
mixed minefields on a mine cord, passed parallel to the front and on a mining cord, 
passed perpendicular to the front). 

In separate points are shown the ways of arranging minefields with means for 
remote mining, construction of minefields on water barriers. 

The ways for construction of mine barriers on roads, airports, regions and 
settlements, as well as construction of units of fences and fences in road directions are 
revealed. 

The textbook examines the activities of the engineering specialist in the 
headquarters for planning and organizing the arrangement of engineering enclosures. 

 
20.2. Filipov, H., Dimitrov, M., Petrov, K., Georgiev, G., Combat documents, 

reports and procedures on engineering support at the operational and tactical 
level, Rakovski National Defence College, 2006, 145 pages, author's - point 4 of the 
textbook (35 pages from page 65 to page 100) Inv. № 0043 Reg. № 3-111 / 21. 
February 2006 

The textbook is designed to train students in the Faculty of Command and Staff of 
the Rakovski National Defence College regular, part-time and distance form of training, 
as well as for supplementing and expanding the knowledge of the officers from the 
Land Forces; the tactical and operational headquarters of the BA; the types of armed 
forces on the problems of the management of the operative-tactical formations by 
engineering troops in combat operations. 

In presenting the theoretical and practical issues, the authors proceeded from the 
requirements and provisions of the Guidelines and Tactical Doctrine of the Land Forces, 
Part One and Two, the Manual of Service, NATO Allied Standardization Documents 
relating to the organization and operation of headquarters. , the experience of 
commanders, ideas and views on modern combat and operation. 

The textbook consists of two parts. The first part discusses the procedures for 
engineering support at the operational and tactical level in the preparation and conduct 
of combat operations. The essence, content, classification and procedure for drawing up 
combat documents for engineering insurance according to STANAG 2014 are 
considered. of peacekeeping operations. 

The textbook discusses the nature, basic laws and features of the activities of the 
engineering specialist at the headquarters for the organization of engineering support of 
the operation. 

Sample combat and working documents of the senior assistant for engineering 
security at the headquarters have been developed. 
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20.3. Georgiev, G., Dangerous phenomena, situations and events for the 
population and infrastructure, Rakovski National Defence College, 2009, 145 pages, 
Inv. № IIU 4866. 

The textbook is intended for training students and listeners at the Faculty of 
Command and Staff of the Rakovski National Defence College full-time and part-time 
training, as well as for specialized training courses for officers and civilians for critical 
infrastructure protection, crisis management and for the performance of functional 
duties in various positions in crisis headquarters. 

The main purpose of the textbook is to provide the necessary knowledge and 
skills on natural risks and threats to the population and infrastructure, to acquire the 
necessary basic theoretical knowledge on the protection of the population and the 
national economy in case of threat or natural disasters and disasters, and to acquire the 
necessary basic managerial competencies, technologies and skills for work in the bodies 
of the National Crisis Management System at central and territorial level. 

The textbook is structured in eight chapters. The material in the textbook is 
arranged on the principle of consistent accumulation of knowledge. 

It starts with introductory materials, then deals with the main issues of natural 
disasters both globally and in the Republic of Bulgaria. The nature, origin and modern 
classifications of natural disasters are presented. The probable situation on the territory 
of the country in case of natural disasters is analyzed. 

The textbook reveals the nature, classification and characteristics of non-military 
crises and provides a full analysis of the types of natural disasters and their 
consequences for the population and the national economy. 

The nature, classification and characteristics of earthquakes are presented and 
seismicity on the territory of the Republic of Bulgaria is presented. 

The textbook shows the general characteristics, conditions and factors for the 
occurrence of landslide processes and an assessment of the landslide danger in Bulgaria. 
Basic concepts of climate and meteorology of the Earth are shown and a description and 
natural characteristics of the climate are made. The textbook shows the main natural 
hazardous events, such as floods, droughts and droughts, snowstorms, snow and dust 
storms, icing and icing, storms, hurricanes, cyclones, tornadoes, precipitation and hail. 
Some other disasters are presented, such as forest and field fires, desertification, pest 
infestation, insects and others. 

On the basis of this knowledge, the theory of carrying out reconstruction work 
after disasters, accidents and catastrophes is started. 

The systematization of the questions described in the textbook will give 
knowledge to the students, which will be applied in the practical work in the course of 
the practical classes organized in the Rakovski National Defence College. 

 
20.4. Georgiev, G., “Engineering provision of paint” Part two - “Engineering 

provision of the offensive battle of a compound”, Rakovski National Defence 
College, 2012, 248 pages, Inv. № 00225, Reg. № RB 217308-083-06 / 3-59 / 
13.03.2012 

The continuous and rapid development of military affairs, the saturation of the 
modern army with complex combat equipment, inevitably lead to an increase in the 
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pace of the offensive in battle. High rates of advance are inconceivable without 
comprehensive and complete engineering support, without solving many different types 
and volume of engineering tasks and activities, without proper use of engineering 
troops. The conditions of modern combat require more and more attention to be paid to 
engineering support and to increase the role of engineering troops in modern conditions. 

In essence, the subject of paint engineering as a scientific discipline is the study 
of the content and organization for the implementation of engineering tasks in all types 
of combat operations, in different conditions and different physical and geographical 
conditions, combat use of engineering troops, staffing of troops with engineering 
ammunition, military engineering equipment, engineering equipment and those for their 
repair, as well as studying the scope of activities of engineering officers in combat. 

The theory and practice of engineering support is closely related to the tactics of 
engineering troops, always taking into account the views of the enemy to fight and its 
engineering support, organization and tactics of its engineering troops, combined with 
physical and geographical conditions. 

The large scale of the operation and the extremely maneuverable nature of the 
combat operations require that the tasks of engineering support be solved in a shorter 
time. This requires very good engineering training of the types and types of troops and 
in particular the engineering troops, use of modern high-performance engineering 
equipment and means for mechanization of engineering works, use of ready road-bridge 
and fortification structures, great organization in planning and conducting engineering 
works. 

At the present stage, the preparation of the battle is carried out in a very short 
time, and the pace of advance and maneuverability of troops is high, so engineering 
support will not be a task only for engineering troops, but the joint efforts of all 
branches and special forces. 

Engineering troops are assigned the most complex tasks of engineering support, 
for the implementation of which requires special training of personnel and the use of 
engineering equipment. 

In presenting the theoretical and practical issues in the textbook, the author 
proceeded from the requirements and provisions of the leaderships, instructions and 
doctrines of the Land Forces, NATO Allied Standardization Documents relating to the 
engineering of combat operations, the experience of commanders, staffs and troops, 
perceptions and views on the conduct of modern combat and operation. 

In section one the issues of the tactical bases of the offensive battle of the 
mechanized brigade, the engineering support of the offensive battle, the organization of 
the engineering support of the offensive battle of the unit and the activity of the 
engineering specialist are considered. 

In section two the issues of the peculiarities of the engineering provision of the 
offensive combat in special cases and in a specific environment are considered. Here is 
revealed in detail the engineering support of the offensive battle of a unit in a 
mountainous and forested area, the engineering support of the offensive battle of MBR 
with forcing a water barrier and the engineering support of the offensive battle of a 
compound to control a settlement. 

The textbook is designed to train students in the Faculty of Command and Staff of 
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the Rakovski National Defence College regular, part-time and distance form of training, 
as well as to supplement and expand the knowledge of officers from the formations of 
the Land Forces, tactical and operational headquarters of the Bulgarian Army and the 
types of armed forces on engineering security. 

The textbook complements the literature at the Rakovski National Defence 
College, at the National Military University “Vasil Levski”, in the formations of the 
Land Forces, the tactical and operational headquarters of the BA and the types of armed 
forces and helped to raise the theoretical training of commanders and engineering 
officers in the headquarters of the BA units. 

 
20.5. Petrov, K., Filipov, H., Georgiev, G., Organizing and Conducting 

Search and Rescue Operations, Rakovski National Defence College, 2012, 107 pages, 
author's - 31 pages from page 57 to page 73 and from page 91 to page 106, Inv. № IIU 
5085 

One of the main objectives of the European Union's Security Policy is to prevent, 
detect, respond to and recover from threats to the security of the EU, the security of the 
population and critical infrastructure. 

Search and rescue operations are operations in which forces and means are used 
to locate people in distress and to bring them to a safe place or medical facility. 

Assistance to any ship, aircraft or person in distress serves national interests and 
is an established international practice based on traditional humanitarian obligations and 
international law. 

The International Civil Aviation Organization (ICAO) and the International 
Maritime Organization (IMO) are two United Nations organizations dedicated to the 
safety of air and maritime transport, respectively. Based on the humane nature of their 
activities, the ICAO and IMO member states (including the Republic of Bulgaria) 
cooperate to develop and sponsor vital standards and recommendations to provide other 
types of assistance to states to help prevent them. and deal with disaster situations and 
facilitate day-to-day international cooperation and coordination. 

This textbook aims to provide the reader with a summary of the problems of 
organizing and conducting search and rescue operations, activities to improve their 
coordination by purpose, tasks, place and time and integration at all levels. 

The textbook examines the global SAR system, national and regional systems and 
the planning of search and rescue activities. A review of search and rescue activities 3 at 
sea and of victims of a plane crash was performed. 

The textbook reveals some operational procedures for conducting search and 
rescue operations, such as: procedures for managing the forces and resources involved 
in OTC; on the readiness and duty of the forces and means; on documentation; 
emergency procedures; procedures at the scene of the accident; the procedures for 
termination and cessation of operations; the health risk and safety procedures and the 
public relations procedure for search and rescue operations. 

A separate chapter of the textbook describes the search and rescue operations for 
victims of natural disasters, catastrophes and accidents. 

The activity of searching and rescuing people in urban conditions and in difficult 
and inaccessible places has been revealed. The rescue of people from tall buildings and 
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facilities and rescue operations in elevator accidents are presented; Earthquake actions 
are recommended; in case of flood; in case of forest / field fires; in case of heavy 
snowfalls and accidents. 

The textbook is designed to train students and listeners in Rakovski National 
Defence College full-time and part-time training, as well as for specialized training 
courses for officers and civilians for critical infrastructure protection, disaster 
management and for fulfilling their functional duties in positions for coordination and 
management of rescue and urgent restoration work. 

 
20.6. Georgiev, G., Petrov, K., Dimitrov, M., Filipov, H., Engineering 

support of operations, Rakovski National Defence College, 2013, 304 pages, author's - 
133 pages from page 40 to page 92 and from page 223 to page 304, Inv. № 00257, Reg. 
№ RB 217308-083-06 / 3-149 / 11.06.2013 

The purpose of engineering support in different types of operations is different, 
but essentially leads to the creation of the necessary conditions for timely and covert 
regrouping, removal, deployment and maneuver and successful execution of combat 
missions, increasing protection of units and sites from means of defeating the enemy, 
inflicting losses on the same and complicating its actions. At the same time, the main 
task is to ensure maneuverability and autonomy of action, improving qualitative 
parameters while reducing quantitative ones. 

In presenting the theoretical and practical issues, the authors proceeded from the 
requirements and provisions of the doctrines in the Bulgarian Army, NATO and the EU, 
instructions on engineering security in BA, NATO standardization documents relating 
to engineering security of combat operations, the experience of commanders, staffs and 
troops, perceptions and views on the conduct of modern operations. 

The textbook is developed in nine chapters, which deal with the issues of 
engineering support of the defense and offensive operation of the Land Component 
(Joint Force Command), Joint Operational Forces and Multinational Joint Operational 
Forces, issues of engineering support of peacekeeping operations and the engineering 
provision of joint anti-terrorist operations. 

The first chapter reveals the nature, purpose, subject and tasks of engineering 
support. The principles for the use of engineering troops are shown. NATO's concept 
for engineering support for troops and forces and the EU concept for engineering 
support for troops and forces have been revealed. 

The second chapter presents the engineering support of the Defense Operation of 
the Land Component (SC), through the nature, content, mission, purpose and tasks, 
grouping of troops and forces, the system of defense zones, borders, strips, areas and 
positions in the combat zone. actions of the defensive operation of the SC. The 
emphasis in the chapter is on the engineering support of the ground component defense 
operation. 

In the third chapter the authors present the engineering support of the offensive 
operation of the SC, through the essence, content, mission, purpose, tasks and indicators 
of the offensive operation of the Land Component. The grouping and operational 
structure of the SC troops is presented. The main emphasis is on engineering support for 
the offensive operation of the SC. 
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Chapter four describes the engineering support of the joint operational forces 
'(SOS) defense operation, and Chapter five describes the engineering support of the 
joint operational forces' (SOS) offensive operation. 

Chapters six and seven of the textbook present the engineering support of the 
defense and offensive operation of a multinational joint operational force (ISA). 

The textbook is designed to train students in the Faculty of Command and Staff of 
the Rakovski National Defence College regular, part-time and distance form of training, 
as well as for supplementing and expanding the knowledge of the officers from the 
formations of the Land Forces; the tactical and operational headquarters of the 
Bulgarian Armed Forces, the types and types of armed forces on the problems of 
engineering support of the various operations conducted at the operational and strategic 
level and the operations conducted by multinational joint operational forces. 

 
20.7. Dimitrov, M., Georgiev, G., Organization of the use and management 

of engineering EOD-bodies and units in the Bulgarian Army, Rakovski National 
Defence College 2013, 304 pages, author's - 171 pages from page 6 to page 42 and from 
page 93 to page 228, Inv. № 00258, Reg. № RB 217308-083-06 / 3-155 / 13. 06.2013 

International terrorism has posed a complex and enduring threat to the world 
community, which requires adequate strategic policy, operational planning and response 
with the participation of all NATO member states, the EU and the entire democratic 
community. 

Adequate response includes preventive activities in peacetime, core activities in 
times of military conflict and follow-up in post-conflict situations to neutralize the 
potential harmful effects of widely used improvised explosive devices (IEDs), including 
mini-traps (BTrs) and other explosive devices (ODs). 

Improvised Explosive Devices (IEDs) are a major weapon of international 
terrorism aimed at destabilizing the established democratic international order and 
internal stability of the countries. 

The need to develop in the Armed Forces of the Republic of Bulgaria the ability 
to counter improvised explosive devices (IEDs) by creating a system to counter threats 
arising from their use is justified. 

The textbook presents the framework for the creation and development of a 
national capability to counter improvised explosive devices (C-IED), by establishing a 
system for management and implementation of activities to counter improvised 
explosive devices (IEDs) in the Armed Forces of the Armed Forces. the country. 

This textbook introduces students to planning, organizing and conducting 
activities for the construction, staffing, training, use and development of specialized C-
IED management bodies and implementation structures. 

The textbook gives a systematic idea of the essence of the actions of the enemy 
forces in organizing and carrying out attacks with IEDs and the nature of the strategy of 
friendly troops (forces) to counter IEDs. 

The textbook defines the stages and sequence for creating a completely new 
system for our armed forces. 

The textbook aims to train all structures of the Ministry of Defense, the Joint 
Forces Command, the Armed Forces Headquarters, military schools and commanders of 
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all levels who must create, develop and maintain capabilities that form the common 
national capability. improvised explosive devices (C-IED). Some issues discussed in the 
textbook correspond to specialized state and local authorities, with delegated 
responsibilities for neutralizing improvised explosive devices in the country in 
peacetime. 

The main tasks of the textbook are: 
- to reveal the nature of unexploded ordnance (UAV) and IEDs, the impact of 

their use on the formation of the operational security environment; 
- to justify the need to build a system in the Air Force for management and 

implementation of activities for development and implementation of national capability 
to counter NBP and IWU; 

- to define the essence of NATO's strategy for counteracting IEDs (C-IED 
Strategy); 

- to reveal the essence of the national capability to counter IEDs (C-IED 
Capability) and the NBP and to propose a framework for its development; 

- to determine national priorities for the development of C-IED capability in the 
Armed Forces of the Republic of Bulgaria. 

The textbook is designed to train students in the Faculty of Command and Staff of 
the Rakovski National Defence College regular, part-time and distance form of training, 
as well as to supplement and expand the knowledge of officers from the formations of 
the Land Forces, tactical and operational headquarters of the Bulgarian Army and the 
types of armed forces on engineering security. 

 
21. Published university textbook: 
21.1. Staff, Training manual for the preparation of candidates for students 

for the specialization "Land Forces" in the specialty "Organization and 
management of military formations at the operational level", Rakovski National 
Defence College, 2013, 390 pages, author's - 113 pages from page 242 to page 354, Inv. 
№ 00251, Reg. № RB 217308-083-06 / 3-71 / 08. March 2013 

The textbook for the preparation of candidates for students for the specialization 
"Land Forces" in the specialty "Organization and management of military formations at 
the operational level" was adopted at a meeting of the Faculty Council of the Faculty of 
Command and Staff. 

The manual is designed to provide training for candidates for students majoring in 
"Land Forces" in the specialty "Organization and management of military formations at 
the operational level" in the professional field "Military Affairs", full-time (part-time) 
training at the Faculty of Command. Staff ”of the Rakovski National Defence College. 
This manual also contains the necessary information for basic and additional individual 
training of candidates for students in the specialties "Air Force", "Navy", "Logistics", 
"Communication and Information Systems", "Administrative Processes and Activities" 
and "Security Information". and defense. "It can also be used as additional literature 
when conducting a course with the specialists from the "Course for Battalion and 
Division Commanders". 

The topicality of the presented theoretical and practical problems allows the 
manual to be successfully used in the training of commanders and staffs of the tactical 
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level of the Land Forces of the Bulgarian Army in planning, organizing and conducting 
combat tactical actions. 

The theoretical assumptions underlying the manual are based on existing national 
regulations, including guidelines, statutes, doctrines, and NATO standardization 
documents. 

As a result of full and thorough transfer of the material in the manual, students 
should gain knowledge of the theoretical foundations and principles on which the 
practice is built in the field of: 

1. The basics of combat use of maneuver formations in combat operations. 
2. The basics of combat security and support in the use of maneuver formations in 

operations. 
3. Tactics, techniques and procedures for different types of actions conducted in 

combat operations. 
4. The forms and methods for using the formations of the Land Forces in the 

operations. 
5. National and coalition publications and doctrines. 
As a result of the implementation of the instructions and recommendations 

provided in the manual, the candidates for listeners should develop skills for: 
1. Accurate, clear and correct use of the categorical apparatus, characteristic of 

military science and in particular of the tactics of the formations of the Land Forces. 
2. Transformation of theoretical knowledge into graphic documents. 
3. Preparation and design of graphic documents in accordance with the 

requirements of the standardization agreements accepted for implementation in the 
Bulgarian Army. 

4. Organizing the interaction and coordination between the maneuvers, 
supporting and providing formations during operations. 

5. Analysis and assessment of the situation through the steps of the decision-
making process in planning the combat use of the formations. 

As a result of the implementation of the acquired knowledge and skills, the 
trainees should be able to: 

1. Elaborate decisions on the use and development of tactical formations by the 
Land Forces. 

2. Make timely decisions in the conditions of information and time deficit and 
resource limitations. 

3. Present the newly acquired and accumulated knowledge. 
4. Work in conditions of physical and mental stress, maintaining physical and 

mental stability. 
The manual was developed by a team of authors from the Faculty of Command 

and Staff of the Rakovski National Defence College. 
 
21.2. Collective, “Using a Battalion Battle Group in Anti-Aircraft Defense” 

Part I - “Combating Tactical Airborne Landing”, Rakovski National Defence 
College, 2016, 178 pages, author's - 27 pages from 40 to p. 42, from page 49 to page 56 
and from page 142 to page 157, Inv. № 00309, Reg. № RB 217308-083-06 / SI-29-189 / 
28.09.2016 
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The manual is designed to provide training for officers in the planning, 
organization and use of maneuver formations in anti-aircraft operations and tactical 
actions. 

This manual also contains the necessary information for basic and additional 
individual training of officers related to their use in the interest of maneuver formations 
in anti-aircraft operations and tactical actions. 

It can also be used as additional literature in conducting a course with the 
specialists from the "Course for Battalion and Division Commanders", the course 
"Planning of Land Operations" and the course "Officers from the headquarters of 
maneuver formations". 

The topicality of the presented theoretical and practical problems allows the 
manual to be successfully used in the training of commanders and staffs of the tactical 
level of the Land Forces of the Bulgarian Army in planning, organizing and conducting 
tactical actions on the presented issues. 

The theoretical assumptions underlying the manual are based on existing national 
regulations, including guidelines, statutes, doctrines, and NATO standardization 
documents. 

As a result of full and thorough transfer of the material in the manual, students 
should gain knowledge of the theoretical foundations and principles on which the 
practice in the field of using maneuver formations in combating enemy airborne troops; 
the basics of the combat use of maneuver formations in anti-aircraft operations (AML); 
the basics of combat provision and support in the use of maneuver formations in the 
PdO; the tactics, techniques and procedures used in the EAP; the forms and methods of 
using the formations of the Land Forces in the PfP and the national and coalition 
publications and doctrines. 

As a result of the implementation of the instructions and recommendations 
provided in the manual, students should develop skills for accurate, clear and correct 
use of the categorical apparatus, characteristic of military science and in particular the 
tactics of the formations of the Land Forces used in planning and conducting PdO; 
organizing the interaction and coordination between the maneuvers, supporting and 
providing formations in conducting PdO; for analysis and assessment of the situation 
through the steps of the decision-making process when planning the use of the 
formations in the EAP. As a result of the implementation of the acquired knowledge and 
skills, the trainees should be able to make decisions on the use of tactical formations by 
the Land Forces in the FT and to present the newly acquired and accumulated 
knowledge (written and verbal). 

The manual was developed by an author team from the Faculty of Command and 
Staff of the Rakovski National Defence College 

 
22. Participation in teams for development of strategic and doctrinal 

documents in the field of security and defense. 
22.1. Participation in an interdepartmental working group by order № RD - 

1338 / 10.12.2008 of Deputy. Prime Minister and Minister of Emergency Situations 
for the development of the "National Disaster Protection Program". 
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The National Disaster Protection Program defines the goals, priorities and tasks 
for disaster protection in the country for a period of 5 years. 

It is a key policy document in the field of disaster prevention, management and 
response and outlines guidelines for the establishment of an effective, resource and 
technically secure national system for disaster prevention and response. 

The strategic goal of the National Program and the state policy for protection 
against disasters is prevention, control and overcoming of their consequences, 
protection of the life and health of the population, and protection of the cultural values. 
The main priority of the National Disaster Protection Program is the analysis and 
assessment of disaster risks on the territory of the Republic of Bulgaria and their 
mapping. 

The main tasks of this program are: assessment and mapping of the risks of 
earthquakes, nuclear and radiation accidents, geological risk; flood risk assessment and 
preparation of threat maps and risk maps; implementation of measures to reduce the risk 
of disasters; increasing the resilience of critical infrastructure sites in the event of 
disasters; training of executive bodies and disaster response forces; completion of the 
siren system, as part of the National System for Early Warning and Public Awareness of 
the Dangers Registered by the Monitoring Systems for Meteorological, Hydrological, 
Seismological, Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Ecological and Other Sites 
and Phenomena. 

The National Disaster Protection Program provides directions for research in the 
field of disaster protection and guidelines for the organization and content of disaster 
protection training. 

 
22.2. Participation in an interdepartmental working group by order № RD - 

1338 / 10.12.2008 of Deputy. Prime Minister and Minister of Emergency Situations 
for the development of a "National Disaster Protection Plan". 

The National Disaster Protection Plan was prepared on the basis of the Disaster 
Protection Act. 

The main goal of the National Disaster Protection Plan is to perform analyzes and 
assessments of the risk of disasters on the territory of the Republic of Bulgaria and 
identify preventive measures to reduce the adverse effects of disasters, organize and 
coordinate actions to prevent or reduce of the consequences of disasters. 

The main tasks of the plan are: 
• analyzing possible disasters and forecasting their consequences; 
• planning measures to prevent or reduce the consequences of disasters; 
• distribution of obligations and responsibilities between the executive bodies for 

the implementation of the planned measures; 
• providing the means and resources provided for disaster response; 
• determining the manner of interaction between the bodies of the executive 

power; 
• determining the procedure for timely notification of the executive authorities 

and the population in the event of a threat or disaster. 
The National Disaster Protection Plan shall be implemented by declaring a state 

of emergency on the territory of more than one district or declaring a state of emergency 
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on the territory of one district or municipality, when the forces and means provided for 
in the regional disaster protection plan they are not able to cope with the situation. 

The national disaster protection plan sets out measures to prevent or reduce the 
consequences of disasters and measures to protect the population. It describes the 
distribution of responsibilities and responsible bodies and persons for the 
implementation of measures to protect the population, the means and resources 
provided for disaster relief, as well as the ways of interaction between the executive 
authorities and the procedure for timely notification of disasters. 

 
22.3. Participation in a team according to Order № Р-16 of 24.01.2005 of the 

Minister of Defense, Reg. №3017-218 / 20.06.2005, for the development of a roof 
element of a protective structure, a program for testing a roof element of a 
protective structure and a methodology for testing a roof element of a protective 
structure. 

The development of the roof element of the protective structure is based on the 
Law on Defense and the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, a note by the Chief 
of the General Staff of the Bulgarian Army, an order of the Minister of Defense of the 
Republic of Bulgaria. "Roof element of protective structure" for the Bulgarian 
contingent in Iraq. 

Roof element of protective structure is developed as a protective structure for 
military use in accordance with standard BDS B 2.03-82. 

The activity for the development of the roof element envisages the development 
of a test program and methodology for testing a roof element of a protective structure, 
conducting a study, testing of CATIP "Zmeevo" of prototypes, performing military 
technical analysis and compiling tactical specifications (TTC) ). 

The aim of the activity is to develop and test an element of the roof protective 
structure for the protection of containers of the Bulgarian contingent in Iraq when 
exposed to them with an estimated 82 mm shot with a fragmentation mine (complete 
with fuse M-5, M-5A or M-6) , index ВО-832Д, which reliably protects the personnel 
from the destructive action of the fragments and the shock wave by lowering and to safe 
levels. 

The methodology for determining the tactical and technical indicators of the 
proposed prototypes of elements of the roof protective structure for the protection of 
containers is based on mathematical dependencies. 

The methodology determines the possible options, solutions for testing different 
materials proposed for the development of the roofing element. 

At the Zmeevo test site, tests were conducted to determine the impact of the mine 
on different materials and tests on the impact of the shock (explosive) wave when 
detonating a charge of explosives of different weight on single-layer and multi-layer 
materials of different thickness. 

After a description of the tests and a military-technical analysis, the team drew up 
a tactical and technical task for making a roof element of a protective structure. 
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22.4. Participation in a working group for the development of the "Combat 
Statute of a mechanized (tank) battalion" according to order № Р-62 / 16.02.2010 
of the Minister of Defense of the Republic of Bulgaria. 

Combat statute of a mechanized (tank) battalion is developed for the main types 
of combat (defense, offensive, march and counter-battle) led by the mechanized (tank) 
battalion, as well as in combat in specific conditions - in mountainous areas, in 
populated areas. point, when forcing a water barrier and others. The actions of the 
mechanized battalion during the shift, such as tactical airborne troops, when deploying 
on the spot and peculiarities in organizing and conducting combat in the environment 
and getting out of it are revealed. 

The activities regarding the purpose, place, tasks, battle order, combat capabilities 
of the mechanized battalion, organization of battle, decision-making, organization of 
interaction by the battalion commander and his staff, as well as the activities of 
supporting formations of different types of troops are described in detail. The content is 
illustrated with the relevant schemes for the types of combat activities. 

The combat statute of the mechanized (tank) battalion has a theoretical and 
practical character, as it enriches the theory related to the combat capabilities of the 
Bulgarian Army. The combat statute is used in the process of training of all servicemen 
of the Bulgarian Army, as well as in the performance of functional duties of the military 
formations in their daily activities, as well as in their participation in exercises. 

 
22.5. Participation in a working group for the development of the "Doctrine 

of Military Engineering Insurance" - NP-3.12 according to order № ZNO-252 / 
23.10.2012 of the Minister of Defense of the Republic of Bulgaria. 

The Doctrine for Military Engineering Provision of the Armed Forces of the 
Republic of Bulgaria presents a systematized policy, views, principles and methods for 
military engineering provision of the troops. It is a fundamental document in the field, 
provides guidelines and a basis for the development of manuals, instructions, permanent 
/ standardized operational procedures and other operational and tactical documents for 
the implementation of military engineering activities. 

The doctrine is obligatory in the scope of the activity, which does not exclude the 
creative and application taking into account the specific environment, determining the 
influencing factors, choosing the optimal option for action and implementing the 
decisions taken. It has been developed on the basis of a careful study of documentary 
sources (NATO, EU, member states, partner countries, national and departmental) and 
analysis of lessons learned in the current operations of the BA, coalition and allied 
forces. 

The purpose of the doctrine is to formulate in a generalized form the principles 
and methods for planning, construction, development, preparation and use of the 
military engineering system in planning and conducting operations by the Bulgarian 
Armed Forces in the three missions of the Armed Forces of Bulgaria. 

The doctrine covers all aspects of the military engineering provision of national 
and allied / coalition and / or joint operations, as well as related activities. The doctrine 
is intended for use and application by all governing bodies at the strategic and 
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operational levels, as well as provides guidelines for its implementation at the tactical 
level. 

The time horizon of action is until the emergence of contradictions with the 
national legal framework and / or changes in the principles and approaches to military 
engineering, enshrined in the basic national documents and those of NATO / EU. 

The doctrine follows the hierarchy of NATO doctrinal documents and is a second 
level document of national publications (supporting doctrines) in functional area 3 - 
"Operations". It is directly dependent on and further develops the basic provisions for 
optimal use of the system, enshrined in the Doctrine of the Armed Forces of the 
Republic of Bulgaria, as well as a continuation of the basic doctrinal documents of the 
first level. 

The parameters of the components forming the capabilities of military 
engineering are harmonized with the requirements of the adopted basic NATO and EU 
documents and ratified standardization agreements and publications with index "ENG" 
to achieve the necessary level of interoperability in operational, procedural, material, 
technical and administrative spheres. 

With the participation of national armed forces in operations led by the Alliance 
or the EU, their actions shall be conducted in accordance with NATO and EU doctrines. 

In developing the doctrine, the constitutional, national, allied and cultural 
peculiarities and documents, as well as the Bulgarian military traditions were taken into 
account. 

 
22.6. Participation in a permanent working group for the establishment of 

critical infrastructure and sites in the Ministry of Defense and the Bulgarian 
Army, according to Order № Р-48 / 13.02.2013 of the Minister of Defense of the 
Republic of Bulgaria. 

A permanent working group for the establishment of critical infrastructure and 
sites in the Ministry of Defense and the Bulgarian Army, according to Order № Р-48 / 
13.02.2013 of the Minister of Defense of the Republic of Bulgaria, meets periodically at 
working meetings. Workshops have an agenda that each participant is familiar with in 
advance. 

The working meetings discuss specific measures and activities for work related to 
the establishment of critical infrastructure and sites in the Ministry of Defense and the 
Bulgarian Army. 

A permanent working group for the establishment of critical infrastructure and 
sites in the Ministry of Defense and the Bulgarian Army during its meetings, developed 
criteria for establishing critical infrastructure, criteria which sites of the Ministry of 
Defense and the Bulgarian Army fall as critical infrastructure 

The group collected data and developed a list of sites of the Ministry of Defense 
and the Bulgarian Army, which are defined as critical infrastructure. 

 
22.7. Participation in a working group for review of the "Doctrine of 

Military Engineering Insurance" - NP-3.12 according to order № ZNO-31 / 
30.01.2019 of the Minister of Defense of the Republic of Bulgaria. 
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The changes in the principles and approaches to military engineering insurance, 
enshrined in the basic national documents and those of NATO / EU and based on the 
time horizon of the "Doctrine of Military Engineering Insurance" - NP-3.12 led to the 
need to review it and its update. 

The Doctrine for Military Engineering Provision of the Armed Forces of the 
Republic of Bulgaria presents a systematized policy, views, principles and methods for 
military engineering provision of the troops. It is a fundamental document in the field, 
provides guidelines and a basis for the development of manuals, instructions, permanent 
/ standardized operational procedures and other operational and tactical documents for 
the implementation of military engineering activities. 

The doctrine is obligatory in the scope of the activity, which does not exclude the 
creative and application taking into account the specific environment, determining the 
influencing factors, choosing the optimal option for action and implementing the 
decisions taken. It has been developed on the basis of a careful study of documentary 
sources (NATO, EU, member states, partner countries, national and departmental) and 
analysis of lessons learned in the current operations of the BA, coalition and allied 
forces. 

The purpose of the doctrine is to formulate in a generalized form the principles 
and methods for planning, construction, development, preparation and use of the 
military engineering system in planning and conducting operations by the Bulgarian 
Armed Forces in the three missions of the Armed Forces of Bulgaria. 

The doctrine covers all aspects of the military engineering provision of national 
and allied / coalition and / or joint operations, as well as related activities. The doctrine 
is intended for use and application by all governing bodies at the strategic and 
operational levels, as well as provides guidelines for its implementation at the tactical 
level. 

The time horizon of action is until the emergence of contradictions with the 
national legal framework and / or changes in the principles and approaches to military 
engineering, enshrined in the basic national documents and those of NATO / EU. The 
doctrine follows the hierarchy of NATO doctrinal documents and is a second level 
document of national publications (supporting doctrines) in functional area 3 - 
"Operations". It is directly dependent on and further develops the basic provisions for 
optimal use of the system, enshrined in the Doctrine of the Armed Forces of the 
Republic of Bulgaria, as well as a continuation of the basic doctrinal documents of the 
first level. 

The parameters of the components forming the capabilities of military 
engineering are harmonized with the requirements of the adopted basic NATO and EU 
documents and ratified standardization agreements and publications with index "ENG" 
to achieve the necessary level of interoperability in operational, procedural, material, 
technical and administrative spheres. 

With the participation of national armed forces in operations led by the Alliance 
or the EU, their actions shall be conducted in accordance with NATO and EU doctrines. 

In developing the doctrine, the constitutional, national, allied and cultural 
peculiarities and documents, as well as the Bulgarian military traditions were taken into 
account. 
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22.8. Participation in a working group for the development of "Tactics of 
mechanized and tank formations" (TP-3.2-1) according to order № ZNO-215 / 
01.12.2020 of the Chief of Defense. 

The tactical publication "Tactics of mechanized and tank formations" (TP-3.2-1) 
is developed for the main types of combat and operations (defense, offensive, march 
and counter-battle) led by mechanized and tank formations, as well as in combat 
operations in specific conditions - in a mountainous and forested area, in a settlement, 
when forcing a water barrier and others. The actions of the mechanized and tank 
formations during their change, such as tactical airborne landings, during their 
deployment on the spot and about the ways and peculiarities of organizing and 
conducting combat in the environment and getting out of it are revealed. 

The activities regarding the purpose, place, tasks, battle order, combat capabilities 
of the mechanized and tank formations, the organization of battle, decision-making, 
organization of the interaction by the commanders of their headquarters, as well as the 
activities of the supporting formations of the troops are described in detail. The content 
is illustrated with the relevant diagrams. 

The tactical publication "Tactics of mechanized and tank formations" (TP-3.2-1) 
has a theoretical and practical nature, and it enriches the theory related to the 
capabilities of mechanized and tank formations in the Bulgarian Army. The tactical 
publication is used in the process of training of all servicemen of the Bulgarian Army, 
as well as in the performance of functional duties of the military formations in their 
daily activities, as well as in their participation in exercises. 

 
 
 

гр. София                   col. associate professor, PhD................. Georgi Georgiev 
21.11.2022 г. 
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