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Полковник доц. д-р Стойко Стойков

УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАНИЕТО В СИСТЕМАТА
ЗА СИГУРНОСТ – НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
„Само волята нещо да се промени не е достатъчна...”
Организираната преди една година в чест на Деня на народните будители и българските
учени първа научна конференция на секция „Сигурност и отбрана” към Съюза на учените в България на тема „Изграждане на сигурност, базирана на знания – предизвикателства и възможности”,
позволява да направим критичен преглед за постигнатото от тогава и да набележим стъпки към
следващата ни академична научна конференция на тема „Стратегия за образование и наука в системата за сигурност” през април 2011 г., когато предстои честването на 170-годишнината от рождението на нашия патрон Георги Раковски.
Първи ноември като ден на национална гордост, национално самоосъзнание и национална
памет на един народ, който приема знанието като висша човешка ценност, е великолепен повод да
поздравим българските учени за техния стремеж и принос за просперитета на страната ни, за техния
творчески труд и успехи, за по-бързото и равноправно интегриране в голямото семейство на Европейския съюз и за достойното съществуване и реализация на българските граждани.
Денят на народните будители и на българските учени дава основание и за пореден път за
напомним на политическия елит на страната, че образованието и науката правят държавите богати и
проспериращи и да им пожелаем така да служат на народа си, че и те да имат свой празник – на политиците, които народната памет тачи като достойни държавници.
Изминаха седем месеца от тазгодишната ни Академична научна конференция на тема „Националната отбранителна стратегия – баланс на амбиции и необходими отбранителни способности”,
на която като представители на научна общност в сектора за сигурност и отбрана изявихме желание
дебатът за националната сигурност у нас да навлезе в много по-професионална и много попродуктивна фаза, за да може България да изгради система за сигурност – базирана на съвременната
наука, подкрепена с модерна професионална експертиза и подложена на активна обществена дискусия.
Тогава нямахме колебание по кой от трите пътя към знанието, посочени ни от Конфуций –
този на осмислянето – като най-благородния, този на подражанието – като най-лекия, или този на
опита – като най-горчивия, да се опитаме да изведем научното знание в организацията ни – от позицията на неудобна в позицията на необходима експертиза в бъдещ интегриран национален сектор за
сигурност и отбрана. За резултатите се надяваме да чуем в дискусиите по време на този научен форум.
Потърсих отговор на следните три въпроса:
1. Националната сигурност – ценност ли е или обществено благо (стока и услуга)?
2. Знанието – вид ресурс и капитал ли е за модерната държава или разход?
3. Управлението на знанието в системата за национална сигурност наука и образование ли е
или поле за импровизации?
Ако светът може да бъде описан с една дума, най-вероятно би била динамика. Едни от найважните характеристики на съвременния свят са интензивността, с която той се развива, глобализацията, динамичността на процесите и непрекъснатата поява на нови технологии и открития.
Процесите на промяна, които се извършват през последните десетилетия, са найскоростните в историята на човечеството и новите ценности налагат и ново отношение към познанието, нови изисквания към образованието и науката, преструктурирайки човешките общности и
насърчавайки социалното разнообразие.
Предизвикателствата, които съвременният свят всекидневно ни поднася, не се включват вече и в най-широките определения за национална сигурност, дефинирани в научните разработки само допреди едно десетилетие. Понятието „национална сигурност” трудно може да бъде обяснено
единствено с известните ни философски, политически и методологични понятия за света. Не ни по-

7

магат и историческите, етническите или религиозните определения и схващания за нацията и защитата от съседни, близки или далечни, малки или големи нации и националности.
Изследването на обект като системата за национална сигурност трябва да отговаря на четири условия:
• да се разглеждат свързаните с обекта явления и свойства, обединени в система, а не да бъдат анализирани разпокъсано и хаотично;
• да се разглежда обектът като процес, като се изучава развитието му във времето, вместо
негово моментно състояние;
• да се търси логика във всички действия, връзки и отношения, на които обектът е функция;
• да се въведе определена степен на абстрактност, т.е. отделяне на същественото от несъщественото, откъсване от емпиричното и конкретното, за да се хвърлят мостове към други области
на познанието и да се ползват идеи от тях.
„Сигурност” е едно от най-често употребяваните многозначни съвременни понятия. Това е
увлекателна тема, засягаща фундаменталните проблеми на оцеляването на нациите и държавите,
свързвана едновременно с международните отношения и практическите аспекти на вътрешната политика на държавата, притежаваща както широко дискутирана публична страна, така и тайнственост и секретност. Поради това наличието на ясни представи за сигурността е важно условие за правилно осмисляне на проблематиката, концепцията, стратегията и политиката за сигурност.
Пристъпвам към разглеждане на понятието сигурност с пълното съзнание за твърде широкия обхват и комплексното му значение, позволяващо интерпретации.
Съществуващият дефиниционен проблем за комплексното и сложно понятие сигурност,
произтичащ от неговия прекалено широк обхват, позволява различни вариации по темата в зависимост от схващанията и интересите (понякога чисто финансови) на засегнатите участници.
Сигурността е система от свързани, но относително обособени аспекти, във всеки от които
съществуват различни условия и действат различни фактори. Самото съдържание на сигурността
има многостранни измерения. То означава увереност, положителност, липса на опасност, безопасност. При всички случаи хората свързват сигурността с човек или институция, ръководство, инстанция, организация, съюз, коалиция, които заслужават доверие и може да им се вярва.
Естеството на проблематиката изисква да разглеждаме сигурността във връзка с рисковете и
заплахите за нея. Така погледнато, тя може да бъде военна, икономическа, социална, екологична,
демографска, информационна и много други.
Сигурността представлява „характеристика на всяка система, изразяваща се в нейната способност да се съхрани при промяна на средата, условията и обстоятелствата, от които зависи; да
функционира и се развива оптимално, т.е. при най-малък разход на ресурси да осъществи заложените в нея закономерности и цели”.
По-широко разбиране за сигурността я представя като състояние на обществото и личността, при което не съществува опасност от политическа и икономическа принуда, гарантирани са основните интереси и свободите на гражданите и няма кризисни състояния на обществената система.
Експерти и учени, изкушили се да пишат и говорят за сигурността, изтъкват, че за нея няма
единна дефиниция и в зависимост от различните школи и конкретните изследователски и „финансови” нужди се дава предимство на различни елементи.
Понятието национална сигурност се появява най-напред в американската политология в
първите следвоенни години. Дотогава, както в политическия речник на другите държави, преобладават понятията отбрана и отбранителна способност, отразяващи естествения стремеж да се защитават собствените граници и територия.
Националната сигурност като политологична категория е динамично състояние, при което
за държавата и обществото не съществува пряка опасност от въоръжена агресия, политически диктат или икономическа принуда или ако такава се появи, те ще бъдат надеждно защитени.
Националната сигурност е съчетание между разумна и последователна външна политика и изграждане на съвременни въоръжени сили – основен гарант за запазване на териториалната цялост и независимост.
Двете равнища на сигурност – международното и националното, в никакъв случай не се изключват взаимно. Те не са алтернативни и действието им винаги предполага съчетание помежду им.
Националните въоръжени сили за защита на националната сигурност на всяка страна могат да са
потребни за своевременна отбранителна реакция, докато се задействат механизмите на световната
общност. Запазването на възможностите да се защити собствената сигурност с национални средства
е една от възможните гаранции, ако силите за колективна защита се окажат недостатъчно своевременни или ефективни в своите действия, т.е. националните действия остават не само необходим, а и
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задължителен интегрален елемент от тези мерки. Поддържането на национални въоръжени сили
винаги е потребно и за да може в необходимите срокове да се окаже практическа подкрепа на общи
международни действия.
Разглеждането на националната сигурност като сложна обществена система означава възприемане на процесите и явленията, които я съставят в единство, цялост, взаимосвързаност и противоречивост.
Основните свойства на системата за национална сигурност (СНС) са уникалност, слаба
предсказуемост, неентропийност (стремеж към определеност) и целенасоченост:
• уникалност (неповторимост) – СНС няма аналози в поведението си като процес или в състоянието като резултат;
• слаба предсказуемост – вземането на решения по отношение на изграждането и функционирането на СНС следва да се основава на прогнозата за очакваното състояние на системата и средата към времето за реализация на тези решения;
• неентропийност (стремеж към определеност на системата) – способността на СНС за даден период от време, в определени граници, да запазва основния процес, за който е създадена, да
съхранява известна определеност на своите функции и да отстранява последствията от вътрешни и
външни случайни въздействия;
• целенасоченост – СНС функционира с определена цел, за чието постигане се съсредоточават наличните човешки, материални, енергийни и информационни ресурси, и в интерес на която
са насочени действията на всички съставни компоненти и на системата като цяло.
Сложните системи са подчиняват на общи закони, които изразяват най-съществените връзки
и отношенията между компонентите на самата система и на нея със средата.
Най-съществените, отнасящи се до системата за национална сигурност, като сложна система, са:
• за взаимната адаптация, при която синтезът и динамиката на развитие на СНС представляват процес на взаимна адаптация (съгласуване, обвързване, приспособяване) на вътрешните компоненти помежду си и на системата с околната среда;
• за зависимостта между структурата и стратегията – на която и да е структура на СНС съответстват множество стратегии, една от които е оптимална, и обратно, всяка избрана стратегия на
поведение и функциониране може да се реализира при множество структури на системата, една от
които е оптимална; важно следствие от този закон е необходимостта при анализа на СНС да не се
изследват изолирано характерът и динамиката на съставните компоненти и на средата, а динамиката
и взаимната адаптация помежду им;
• за трансформацията – при взаимодействие с динамичната околна среда, за да съществува
и функционира в равновесие с нея, СНС по необходимост трансформира своята структура или стратегия от един в друг вид, при това изпреварващо спрямо изменението на средата.
Успешното решаване на задачите по анализ (определяне свойствата на системата по нейната
структура и значенията на параметрите) и синтез (определяне структурата и значението на параметрите на системата по зададени свойства) на системата за национална сигурност не е възможно да се
извърши само с умозрителни оценки на самопроизвели се експерти за поведението на системата в
различни условия на функциониране. Системологията изисква достатъчно дълбока оценка на поведението и свойствата на сложната система. Това налага изследване на нейните функционални характеристики: ефективност, надеждност, управляемост, устойчивост, сложност.
В системата за национална сигурност има три обекта на сигурността: на личността, на обществото и на държавата.
Сигурността на личността се постига чрез осигуряване на правни и нравствени норми и
изграждане на институция, позволяваща развитието на способностите и задоволяване потребностите на всеки.
Сигурността на обществото означава развитие на институти, норми и обществено съзнание с цел реализация на правата и свободите на всички групи от населението.
Сигурността на държавата означава наличие на ефективен механизъм за управляване и
координиране на обществените групи и политически сили, а също и на действени институти за тяхната защита. В структурите на тези институции, които държавата е създала, са втъкани не ведомствени, а национални интереси.
Посочените структурни елементи, взаимодействайки със среда на сигурност, формират условно два компонента на националната сигурност – вътрешна и външна.
Вътрешната сигурност означава съгласие на гражданите, социалните слоеве, обществените
структури, политическите организации по основните въпроси на националния живот. Тя е жизнено
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важна за страната и главен опорен стълб на националната сигурност. Представлява състояние, при
което държавата и обществото със собствени сили и средства могат гарантирано да неутрализират всякакви вътрешни заплахи.
Външната сигурност се заключава в осигуряване на устойчиво положение, при което няма
реална заплаха за териториалната цялост и суверенитета на държавата, за нейното национално
единство и за коренните Ӝ политически, икономически и културни интереси. Тя следва да гарантира националната сигурност на три нива – глобално, европейско и регионално. Външната сигурност е
състояние, което в значителна степен генерира вътрешна сигурност.
Характерно за сигурността днес е интегралността, което означава не само държавите, но и
всички субекти на историческия процес (личност, семейство, общност от хора) да имат равно право
на сигурност и да могат да го придобият само чрез осигуряване на това право за всички; безопасността не може да се ограничава с отделна област на човешката дейност (политическа, икономическа и друга), а органично да свързва всички области в единно цяло; съзнателен отказ да се изхожда
само от един принцип, една основа, един източник на сигурност.
Създаването на система за интегрална сигурност е нов модел за ненасилствен свят, в който
безопасността на всяка страна и на човечеството като цяло може да бъде осигурена само чрез съвместните усилия на всички държави и политически сили.
Ценностите, които трябва да бъдат спазвани при създаването Ӝ, служат като компас за посоката и са стандарт кое е добро и правилно. Така те са и разграничителна линия, която да не може да
бъде преминавана.
Преди няколко десетилетия, по време на студената война, сигурността се описваше предимно с военни термини, а днес разбирането за сигурност е много по-комплексно и свързано със стабилно и ефективно функциониране на всички социални системи в обществото. Погледът на глобалното общество е обърнат към невоенните проблеми и заплахи за сигурността. Днес проблемът за
националната сигурност не е само и единствено въпрос на отбраната и въоръжените сили, нито дори
на силите за вътрешен ред. Сигурността се възприема като все по-интегрално понятие, като състояние на света, региона, страната, обществото, отделните общности и отделните граждани, позволяващо им пълна реализация на свободата и способностите им в условията на правовата държава.
Съвременните изследователи налагат нов акцент в разбирането за сигурността, свързан с
принципа за доброто управление. Авторите наблягат изрично върху стабилното развитие на администрацията, икономиката и гражданското общество. След това идва ред на темата за стратегията за
национална сигурност, военната доктрина, полицейската практика или международните отношения.
Гражданското общество е важно за процеса на демократизация и е неин пряк израз. Групи в
гражданското общество като академични институции, неправителствени организации и сдружения
за защита на човешките права и ориентирани към въпроси на националната сигурност, външната и
вътрешна политика, могат да се стремят към активно въздействие върху провежданата политика за
национална сигурност.
В този смисъл сигурността е неделима от битието на гражданите. Политиката на национална сигурност се отразява, фокусира и проектира върху състоянието на гражданската сигурност. Тя е
критерий за състоянието на сигурността в гражданското общество и реално представлява състояние
на законност, при което са защитени животът, свободите, здравето и имуществото на хората от заплахи с военен или невоенен характер, от природни, технически или комбинирани вредни фактори,
от пътни, производствени и битови инциденти, както и от нарушения на обществения ред.
Научени от досегашния си горчив исторически опит, не трябва едва сдобили се със свобода,
отново да позволим да бъде продадена за илюзорна сигурност, защото когато решенията на политиците ни променяха нашите противници и съюзници на бойното поле в зависимост от личните им
интереси, единствено за българския войник България оставаше над всичко.
Научната ни общност отдавна поставя проблема за необходимостта от преодоляване на линейното мислене за сигурността, характерно за миналия век. Тясно националният елемент в сигурността избледнява, за да отстъпи място на споделената отговорност за сигурността в съвременния
свят.
България, като член на ЕС и НАТО и като страна по учредителните договори на двата съюза, е обвързана със заложените в тях ценности и в това Ӝ качество е задължена да провежда вътрешна и външна политика, основани на фундаментални споделени европейски и евро-атлантически
ценности. Най-важното обаче е не толкова формалното им приемане като част от националното ни
законодателство, а практическото им прилагане и отстояване както в страната, така и на международната сцена. Защото не би могло да има солидно основание да се претендира за прилагане на споделените ценности в международен план, ако те не съществуват или са недостатъчно утвърдени във
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вътрешната ни политика. Това ще направи възможното България да се развива като солидарен,
ефективен и високоуважаван член на ЕС и НАТО.
В глобалния свят, в който живеем, никой не може да бъде изолиран от заплахи, никоя държава не може да създаде санитарен кордон по границите си. Преодоляването и справянето със съществуващите рискове и заплахи могат да се реализират не чрез изолация, а чрез сътрудничество и
интеграция, в която държавата ни трябва да бъде достоен партньор, а не хленчещ с проблемите си
консуматор.
Очертаният обхват на сигурността неизбежно изисква изясняване източниците на заплахи и
традиционно защитните институции, специализирани според вида на заплахата и рисковете от нея.
Националната сигурност е поле на доминираща дейност и отговорност на държавата. Тя е основно
продукт на държавно организирана, контролирана и регулирана обществена дейност с възможности
за подпомагане от частния сектор. Институциите на публичния сектор (специализираните защитни
организации на държавата) са отговорни пред обществото за дейността си по неговата защита и
производството на публичното благо „сигурност”.
Всяка организация в сектора за сигурност и отбрана, от една страна, независимо какво е
нейното положение в националното пространство, предназначението Ӝ и с какво се занимава, целите, които преследва, за да съществува и се развива, трябва по необходимост да получава определени
ресурси от външната среда, от една страна, както и да доставя своя продукт (стока, услуга, публично благо или обществен продукт) на външната среда. От друга страна, организациите в публичния
сектор предоставят на гражданското общество търсените от него публични блага. Именно произведените от различните типове организации и предоставени във външната среда стоки, услуги, публични блага или продукти представляват онази връзка на всяка от организациите с външната им
среда, която изразява смисъла на тяхното съществуване. Защото знанието е резултат от превръщането на науката в производителна сила.
За разлика от бизнес сферата, в сектора за сигурност и отбрана продуктите не са твърде разнообразни, напротив – по производствено-технологични причини и по начина на тяхното колективно и дори обществено потребление отбранителният продукт е, общо взето, хомогенен. Но при отчитане на съвременната тенденция към засилване проявите на разнообразни заплахи, включително на
асиметрични, е наложително отбранителният продукт вътрешно да се преструктурира и усложнява,
като се отчита, че колективната му употреба се извършва при различни обстоятелства. Инвестициите в наука и знание в системата за сигурност са печеливши, но се отличават с дълъг период на възвращаемост и висок риск.
Развитието на науката е в обществен интерес и модерната държава трябва да подпомага този процес чрез бюджетно финансиране, защото едно от основните преимущества на инвестициите в
знание е, че при криза неговата стойност не се обезценява, за разлика от физическия капитал.
С достатъчно основание може да се твърди, че политиката за национална сигурност и стратегическият мениджмънт на организациите от сектора за сигурност и отбрана трябва целенасочено
да работят за социално ползотворен имидж на публичните продукти, които предоставят на гражданското общество.
Създаването на капацитет по проблемите на националната сигурност в научните общности,
централната и местната администрация, сектора за сигурност, политическите среди е стратегическа
задача пред системата за сигурност. В противен случай ще продължим да произвеждаме наукообразни теории и неработещи решения, без каквато и да е отговорност пред сегашните и най-вече пред
бъдещите поколения, и ще наблюдаваме постоянно намаляване на способностите ни да гарантираме
националната сигурност във все по-сложния и противоречив свят.
Принципите на основаното на знанието общество са резултат от европейския ренесанс и
Европейският съюз представлява уникална в световната история политическа система от страни
членки, които споделят своя суверенитет, за да получат сила за развитие и световно влияние, каквито всяка от тях поотделно не би могла да има.
Един от трите основни стълба на обновената Лисабонска стратегия за развитието на икономика и общество, базирано на знание, са инвестициите в образованието и обучението и воденето на
активна политика за неговото изграждане. Понастоящем една от най-важните дискусии за бъдещото
икономическо развитие е започналата с Лисабонската стратегия дискусия как да се реорганизират
образователната и научната система в Европа.
Осъзната е необходимостта, че Европа се нуждае от достатъчно и добре обучени човешки
ресурси, което налага финансови инвестиции, привлекателност на кариерата и подходяща работна
среда. Процесът на европеизация в образованието изисква от нас не само да възприемаме всичко
най-добро от политиката и действията в европейските страни, без да забравяме полезните традиции
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у нас, но и да помним, че Европа не търси и не налага единен, еднообразен модел. Защото многообразието е полезно със съхраняването на индивидуалността и е стимул за развиване на конкуренция
при преследването на общи цели.
За Европа на знанието е жизнено необходимо да бъде създадена атмосфера, в която научните закони, научният начин на мислене и научната мисъл са високо ценени, за да построим общество,
основано на науката, което да отглежда талантливи свои членове, способни да произвеждат нови
знания чрез действена подкрепа за науката, позволяваща да се засили националното научно образование, като основа за процъфтяваща икономика на знанието на континента ни.
Болонският процес, който води до по-голяма съвместимост и сравнимост на системите в европейското пространство за висше образование, е необходимо да се гарантира с реформи на националните системи и политики за висше образование, основаващи се на европейските ценности на институционалната автономия и академичната свобода.
Знанието като система от съждения с принципна и единна организация, основана на обективни закономерности, представлява потребност, която стои на върха на пирамидата на човешките
потребности.
Началото на знанието е информацията. Тя може да се превърне в знание, когато човек започне да задава въпросите как и защо. Отговорите как да се използва информацията водят до създаването на технологии за употребата Ӝ. Отговорите защо става всичко това около нас формират науката, научните теории, обясняващи същността на явленията в света, в който живеем.
Науката е опит за разбиране и обясняване същността на явленията. Карл Попър в своя труд
„Философия на науката” твърди, че „науката започва с митове и с критиката на митове” и нейната
мощ се определя от възможностите Ӝ да прогнозира.
Обединяването на знанието създава огромен потенциал, но това не е достатъчно то да се
превърне в полезно, използваемо знание. Необходими са опит и умения, за да може да се обработи и
използва.
От икономическа гледна точка средствата за задоволяване потребностите на хората са благата, а знанието е благо, което задоволява потребността на човека да опознава света, в който живее.
Обществените блага като знание, външна и вътрешна сигурност на една страна, транспортна и комунална инфраструктура са собственост на цялото общество по политическа, икономическа или
техническа целесъобразност.
Към четирите стълба на икономиката на знанието уверено се добави и пети: социалният капитал, представен от добро ръководство, визия и воля за промяна и развитие с двата акцента в тази
проблематика – знанието като вид ресурс и знанието като капитал, а не разход.
Документът, който за десетилетия определяше основните моменти на научната политика не
само на САЩ, но и на всички малки или големи демократични държави, е „Науката – територия без
граници”, в който Ванивър Буш за първи път обявява, че „без научен прогрес, каквито и колкото
постижения да имаме в другите области, те не могат да ви осигурят здравеопазване, просперитет и
сигурност като нация в модерния свят”.
Президентът на най-развитата в икономическо отношение държава – Барак Обама, настоява
САЩ да се изправят пред най-голямото предизвикателство в световната криза през тази година, като съживят интереса, възможностите и способностите на американските студенти по жизненоважни
въпроси като медицината, енергетиката и сигурността в свят, където „образованието е ключът към
успеха”.
Създадената от Европейския съвет през 2007 г. „група за размисъл”, която да определи основните въпроси и проблеми, стоящи пред бъдещето на ЕС, както и да посочат начини за решаването на тези въпроси, издаде своя доклад „Project Europe 2030: Challenges and Opportunities”, в който
посочи за двете коментирани дотук области следното:
Образование и иновации:
• развиване на гъвкави и отворени учебни програми;
• създаване на мрежа от образователни институции на много високо ниво, способни да се
конкурират с най-добрите в света;
• създаване на условия, при които университетите ще имат по-голям контакт с реалната
икономика в Европа и целия свят;
• повече финансиране за приложни изследвания.
Вътрешна и външна сигурност:
• увеличаване правомощията на съществуващи агенции и органи като Европол, Евроджъст,
Ситуациония център, Фронтекс и Координатора срещу тероризма;
• създаване на европейски резерв от специално обучени части за бързо реагиране;
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• развиване на по-интегрирана система за управляване на външните граници;
• стратегическа концепция за отбраната на ЕС.
Инвестициите в човешки капитал ще откроят нарастващите предимства на по-добре образованите на фона на продължаващата финансова криза и висока безработица и ще насърчат все повече
млади хора да учат, защото през 2009 и 2010 г. в много държави чувствително е нараснала разликата
в заплащането на хората с различен образователен ценз.
Мениджмънтът на знания, който предлагаме за военнообразователната система, по принцип
не е количествено мотивиран, а качествено обоснован и е с особена сложност и отговорност за бъдещето на обществото.
Особеното е в това, че истинската полза на властта от науката не е в хвалебствието от нейна
страна към властта, в безкритичното повтаряне на политическите констатации и превръщането Ӝ в
ехо на властта. За модерното управление истинската полза от нея е безпристрастният анализ, с научните изводи и аргументи – дори, а може би особено, когато те не съвпадат с виждането на властта. Научните специалисти с високоразвитото си аналитично мислене осигуряват на управляващите
„превод” на достъпен за тях език на съдържанието на знанието.
Високомерието на властта спрямо науката е излишно и ненужно, а високомерието на науката спрямо властта е неспособност да бъде разбран езикът на науката. Взаимното недоверие е липсата на мост между двата бряга на реката на развитието чрез знание, която не трябва да разделя обществото ни, а да го обединява.
Големият неблагоприятен проблем днес обаче остава липсата на ясно формулирана политика в областта на науката и образованието, която да ни даде отговор как ще се европеизираме, как ще
се модернизираме, каква е избраната посока. Наистина непровеждането на политика е също вид политика, но с тежки последици, водещи до кризи, даващи отговор на въпроса, за какво ли му е на
„нисшето висше”.
Но преди да се формулират приоритетите предлагам да се види какво е останало от образованието, сигурността, държавността...
Възпитателната роля на средното ни училище е силно разклатена – неизбежен резултат от
проблемите в обществото. Родители, близки, учители виждат неуредици в учебния процес, лоша
дисциплина в много училища, различно равнище на учителите като личности, морал, изяви, възможности.
Европейският съюз има голям проблем с България, посочен от Международното изследване
за гражданското образование (International Civic and Citizenship Education Study, ICCS): за начините,
по които младите хора се подготвят да заемат своята роля в обществото. Изследването обхваща
всички ученици в осмата година от училищното образование, като средната възраст на участниците
трябва да е 13,5 години. Резултатите от изследването рисуват мрачна картина за България. Две трети от осмокласниците предпочитат да живеят постоянно в друга държава. Това са две трети от всички млади българи на възраст 13–14 години. Очевидно с досегашните си резултати не можем да
спрем младите българи да емигрират, ако го искат, търсейки добро образование и добри перспективи за работа, като трябва да се направи много, за да убедим малкото си деца да останат у дома.
Какво е положението в областта на висшето образование? Въпреки многото декларации и
обещания сериозна реформа в тази област не се състоя. А проблемите остават и дори се задълбочават. Интелектуалното равнище на студентите, които се приемат, непрекъснато спада; преподавателите с призвание и с високи звания се пенсионират, нови хабилитации и необходими научни попълнения няма.
В България висшето образование с много големи условности произвежда знание. Продуктът
му са дипломи и колкото по-висше става, толкова по-зле.
Ако сравним кризисното състояние на висшето образование с болен, бихме могли да заключим, че то боледува от доктринална недостатъчност, а още по-точно – от управленска контактна
недостатъчност, при която чалгата в образованието се превръща в състояние на духа, състояние на
обществото, блато, в което затъваме все повече и повече...
Управленският подход във висшето образование и университетите ни като цяло се свежда
до замяна на централизираното тоталитарно управление от горе на долу с алтернативно управление
по същата верига чрез гласуване от долу на горе. Всъщност моделът на управление в двата случая
остава по същество един и същ – еднополюсен. В първия случай се издига в култ ръководното начало на най-висшестоящото звено в управленската и йерархичната верига, а във втория – найнискостоящото.
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Възможен изход са незабавните, но не „необмислено разтърсващи” действия паралелно по
трите възможни направления в системата на висшето образование: наука, образование и управление.
Неслучайно образованието е една от основните ценности на съвременния свят. В свят, който се променя с тези темпове, без образование човек няма основата, върху която да стъпи, за да продължи напред. Непрекъснатата промяна изисква адаптивни хора, които да могат да влизат бързо в
съвременното и най-новото, да проявяват креативност, а не просто изпълнителност. Появяват се все
повече професии, които не залагат на традиционните знания и умения, получавани досега в университетите. Децата на бъдещето ще имат професии, за които не предполагаме, че ще съществуват. Това налага хората да се учат до живот и да бъдат гъвкави към промените.
Новата ни студентска генерация е интелигентна, но с редица проблеми. Първият е влошеното през последните години качество на средното образование. Вторият е лесното получаване на информация чрез интернет. Включиш търсачката и веднага ти дава нужното. И компютърната ни младеж започва да смята, че и в живота ще е така. Но за живота търсачки не са измислени. Интернет не
дава готови технологии, не гради характери, морални устои, не води до трудови навици. Те се създават по стародавните закони на живота. А там няма да им помогне дори „шахбоксa” (chessboxing) –
идеята за здрав дух в здраво тяло на холандеца Йепе Рубинг, чиято цел е да съчетае в едно найинтелигентния спорт – шаха, с най-силовия и дори най-бруталния – бокса. Осигуряване на знания в
несигурния ни свят е пътят за създаването на глобална система от знания за сигурност, за която
същността на съвременните образователни измерения като основен ориентир очертава създаването
на истински разнообразна образователна среда, притежаваща богати възможности за придобиване
на знания.
Смисълът на модерния мениджмънт в управлението на системата за знание е да съхранява,
обогатява и хармонизира дейността, като се поддържа устойчиво развитие. Проблемът на този вид
управление е да се изгради система от носители, критерии и норми на контактно взаимодействие
между науката и образованието, която да отчита, че образованието не е само отражение на миналото, а създаващо чрез своето настояще наука, насочена към бъдещето.
Чрез националния духовен и научен потенциал България може да устои на външни и вътрешни неблагоприятни въздействия и да се развива успешно в световното интелектуално съревнование чрез научното си образование, което води със себе си динамична образователна система.
Липсата на национална дългосрочна концепция за развитието на образованието и науката и
на приоритети за разпределяне на държавния бюджет в тази сфера недвусмислено доказва, че принципът „давай по малко, за да има за всички” е негоден за ефективно управление на икономиката и
пълното използване на най-важните фактори за растеж.
Само желанието, което сега е модерно да се нарича политическа воля, не е достатъчно дори
когато е силно и искрено. А когато това желание системно се разминава с нивото на компетентност,
се стига до напрежение и преумора, от които явно все по-драматично започва да страда и българският политически елит.
Наука, в най-общ смисъл, е система от обективно знание и нейната мисия е да проправя разумния път на практиката. Тя би допринесла за интегрирането на България към развитите европейски страни, където науката е национална ценност.
За съжаление, от страна на България не са налице достатъчно данни за оценяване на мястото
Ӝ по отношение на останалите европейски страни и отговорът може би е в нежеланието на хората,
заели се с нелеката дейност да управляват държавата ни, в администрациите на министерствата и
ведомствата да се занимават с научна дейност, липсата на научни интереси в тях и мотивация за
научно израстване.
Изглежда родният дневен ред за общественото развитие и този на държавите и обществата,
към които твърдим, че се приближаваме, се разминават драматично. Редът на приоритетите ни – за
да изградим нормални връзки между образованието и пазара на труда в „Европа 2020”, изисква да
бъде даден отговор за следващите 10 години – какво образование може да ни гарантира „устойчив,
интелигентен и приобщаващ растеж”. В модерните общества благополучието се постига с образование, докато у нас се наложи убеждението, че благополучието се постига с „чудо”, което сега данъчните служби проверяват с полети в небето.
Като хора с прилично образование всички в тази зала все пак знаем, че за последен път доказано чудо в нашата цивилизация се е случвало преди повече от 2000 години и рискът да не доживеем следващото е напълно реален.
България в Европа на знанието ще бъде включена само ако положи значителни усилия за
промяна на тази ситуация чрез повишаване на интереса към научноизследователската дейност във
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висшите училища, за създаване на условия за усвояване на съвременни знания от младото поколение и подготовка на нова генерация учени.
Непрекъснато нарастват опитите в съвременното стратегическо управление на организациите (системите) знанието да се вгражда и да съпътства всички дейности през целия им жизнен цикъл, задължавайки ги да се учат непрекъснато и превръщайки ги в учещи се организации (системи).
Обществото ни отдавна е осъзнало необходимостта от изграждане на квалифицирани и
компетентни кадри за институциите, свързани с различните аспекти на сигурността. Съдържанието
на съществуващите образователни и обучаващи форми в държавните и частните университети и в
някои ведомства обаче не отговаря на съществуващите, а още по-малко – на очакваните предизвикателства. Вакуумът е толкова голям, че е невъзможно да се преодолее без национална концепция и
съответно на система за образование и обучение в сферата на сигурността; утвърждаване на тази
основа на изисквания и стандарти за заемане на административни длъжности, свързани със сигурността, във всички институции на властта, органите на местното самоуправление, службите за сигурност, собствениците и операторите на критична инфраструктура, както и въвеждане на система
за обучаването им през целия период за изпълняване на такива функции.
Дебатът за качеството на решенията в системата за сигурност у нас трябва да навлезе в нова,
много по-професионална и много по-продуктивна фаза. Нарастващите предизвикателства пред националната политика за сигурност, породени от съществуващите заплахи и рискове в новата среда,
предполагат формулиране и прилагане на нова, базирана на научни знания, дългосрочна държавна
политика за сигурност и отбрана, както и на стратегия за нейното изпълнение, а не импровизации с
привкус на поредна партийна целесъобразност. Защото политиците мислят за своята съдба на предстоящия им вот на изборите, а държавниците – за съдбата на бъдещите поколения.
Увереността, че сигурността ни е гарантирана, когато е изцяло поверена в ръцете на едни и
същи екипи от „безименни и безличностни професионални експерти в сферата на сигурността”, със
собствен жаргон, теории и дискретни институции с размита отговорност, може да бъде подсилена
само ако те се докажат след широка обществена дискусия, легитимираща вземаните решения в системата за сигурност не чрез налагането на политическа целесъобразност, а чрез консенсуса и активността на гражданското ни общество. Самонадценяването им е нещо естествено и макар да е наивно
и вродено, е пагубно за системата.
Продължаващата масова самодейност, субективното откриване и закриване на университетски специалности в сигурността и отбраната като област на висшето образование възпроизвеждат
добре познатите ни експерти, специалисти, стратези и лидери, представляващи определено една от
заплахите за националната ни сигурност.
Разликата между учения експерт и експерта лаик в системата за сигурност показва системно
надценяване на знанието и способността за прогнозиране. При вторите не е важно дали отделната
оценка е вярна, а отразява разликата между това, което хората действително знаят, и това, което си
мислят, че знаят, за да угодят с разчетите си на поредния управленски екип, определящ възнаграждението им.
Привличането и използването на високообразовани, силно мотивирани, загрижени и приели
за свое призвание националната сигурност граждани е възможно само при условие, че съществува
високо равнище на имиджа в сектора за сигурност сред гражданското общество. Търсенето на надеждни знания е основно човешко безпокойство, а неизбежният аспект на търсенто е рискът от
грешки при вземането на решение.
В системата за сигурност вземането на решение е знание и тя през цялото време на своето
съществуване на учеща се система генерира и управлява собственото си знание в информационната
епоха на знанието при непрекъснато нарастваща потребност от систематизиране на връзките (опериране) в самата нея.
Научното знание има основното предимство, че не ти казва какво да направиш в конкретна
ситуация, не ти предоставя правилната формула за живота, а ти дава начина, по който всеки път,
колкото и различна да е всяка ситуация, сам да стигаш до правилното решение. То представлява
матрица в човешкото съзнание, която е като основа на всичко останало. Идеята на научното познание е не да ти бъдат дадени отговори на фундаментални или на прости житейски въпроси, а да се
научиш да мислиш така, че да можеш сам да откриваш всеки отговор, който търсиш. По този начин
човек се самоусъвършенства и динамичният свят не е проблем за него, ако се е научил да има мислене, чрез което да превръща всичко ново и непознато за него в нещо полезно и овладяно до съвършенство. По този начин нито бързите темпове на глобализация, нито променящите се с дни технологии биха били препятствие за човек, овладял научния начин на мислене.
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Информационната епоха промени практиката на съществуващите системи за сигурност, карайки ги да оперират в наситена информационна среда, създавайки и реализирайки множество нови
сложни политики, мисии и задачи, акцентирайки върху нарастващата сложност на управлението,
като поставя на научни основи усъвършенстването на организационните умения.
Управлението като процес, макар и неосъзнато, съпътства човешкия живот от дълбока
древност. Но за управлението като наука започва да се говори едва в началото на нашия век, когато
през 1903 г. американският инженер Фредерик Тейлър написва своята първа книга „Управление на
фабриката”, последвана през 1911 г. от „Принципи на научното управление”. Така Тейлър получава
признанието до ден-днешен да се приема за „баща” на науката за управление.
Науката за управлението възниква като обща теория за управлението на всички обществени
сфери. По-късно се формира съвременна наука за управление, наречена кибернетика – теория, която
разглежда всички основни най-общи и теоретични предпоставки, върху които се формира управленският процес. Науката за управлението се развива непрекъснато в търсене и намиране на новаторски решения с оглед на повишаване ефективността на процеса на управление.
Мениджмънтът (управлението) е процес, при който един или повече индивиди координират
дейността на останалите с цел да постигнат резултати, каквито са невъзможни за всеки, ако действа
сам. Питър Дракър вярва, че задачата на управлението е да направи хората производителни, а за да
се постигне това, обществото трябва да притежава управленска компетентност.
Популярна е тезата, според която същността на управлението е „да свършиш една работа с
помощта на други хора”.
Не е лесно да се направи ясна класификация на различните гледни точки към един и същ
предмет – управлението. В този смисъл трябва да се познават основните теории за управлението и
поради факта, че няма един-единствен универсално приет подход на управление при разнообразните ситуации.
Науката за управлението се подчинява на общонаучен процес, характерен за процеса на диференциране на научното познание, т.е. в областта на науката за управление непрекъснато се зараждат и обособяват нови теоретични области, които изследват нови проблеми от полето на познанието.
Управлението на знанието в системата за сигурност се разглежда обикновено като разновидност на управлението на социалните сфери, особено на духовната сфера. Характерното за него е,
че зависи от принципите, върху които се изгражда управлението на целия духовен комплекс на обществото. Управлението на знанието се възприема като сложна и динамична система, която се състои от следните елементи:
• системообразуващ – образованието е цел, която дава отражение върху целия духовен
процес на обществото;
• съдържателен – принципите, върху които се гради съдържанието на образователния процес;
• процесуален – използване на съвременни методи, средства и технологии;
• на субектно-обектните отношения – обучаемите трябва да бъдат възприети не като обект,
а като субект, върху който се въздейства.
Най-разпространените подходи към управлението са класическият, кибернетичният, социологическият и на научния мениджмънт. Те са еволюирали във времето, като на процеса е присъща
както самостоятелност на всеки подход, така и приемственост на идеите. Съвременните теоретични
разработки се опитват да интегрират и обобщят натрупаните знания и чрез нови подходи – системният и алтернативният.
Класически подход – управлението на знанието в системата за сигурност е свойство, способност на системата да превръща външното въздействие във фактор за собственото си запазване,
като се приспособява към външните въздействия или приспособява външното въздействие към своята специфичност. Системата на управление на знанието непрекъснато е под влияние на външни
наредби – трябва да се приспособява и да реализира техните изисквания, като адаптира външните
въздействия към специфичните условия, при които работи като система. Този подход, когато разглежда системите, поставя акцент върху образованието като сложна динамична система, чиито съставни елементи се стремят, въпреки външното въздействие, да съхраняват своята цялост, своето хомеостазирано състояние, и се предпазва от състояние на ентропия (т.е. системата да не започва да се
разпада в резултат на недобро управление). Класическият подход позволява да дадем работно определение на „управление” – целенасочено въздействие върху системата за сигурност с цел да се поддържа нейното оптимално равновесие (динамика) и по този начин чрез управляващата Ӝ система да
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се извежда непрекъснато на по-високо равнище, а самата система за управление на знанието да си
изработи адекватно поведение към обществените изисквания.
Кибернетичен подход – управлението на знанието винаги се разглежда като информационен
процес, т.е. то има информационен характер. Същностна страна на подхода е използването на математиката и статистиката като помощни средства при управлението. Управлението на знанието в
системата за сигурност е дейност за непрекъснато получаване и обработване на информация, за образуване на информация, която характеризира процесите в системата. Тази информация разкрива
специфичните особености и закономерности, на чиято база функционира системата за сигурност и
въз основа на данните от получената информация се формират управленски решения.
Социологически подход – при него акцентът за управление на знанието се поставя върху
проблеми за характера на взаимоотношенията между субекта на управлението и обекта. Колкото
субектът по-професионално общува с обучаемите, толкова повече стимулира тяхното професионално, научно и лично развитие.
Същността на подхода на научния мениджмънт се свежда до научното управление на дейностите и организациите, хората, производството и операциите.
През последните 25 години са правени многобройни опити за интегриране на тези подходи
и така се появяват системният и алтернативният подход. Според системния подход организациите
се разглеждат като цялостни системи, в които всички части са свързани. Системният подход представлява начин на мислене по проблемите на управлението, разглеждащ всяка организация като
единство от взаимосвързани елементи, обединени от обща цел.
Основната идея на алтернативния подход е, че не съществува единен, приложим за всички
случаи начин за осъществяване на управленските функции – за планиране, организиране, контролиране и регулиране, управляване на дадена система. Това изисква мениджърите да търсят и откриват
различни начини и методи за управление, които да подхождат за различните ситуации. Мениджърите на 90-те години и на ХХІ век посочват алтернативния подход като такъв да оцелее системата.
Принципите на управление на знанието в системата за сигурност представляват определена
система от правила, която задължително трябва да се спазва в процеса на управлението. Със своята
специфичност те са отражение на определени връзки, които съществуват в системата за сигурност.
За разлика от методите принципите обикновено не допускат вариативност и се формират в
определена логическа подреденост, така че всеки от тях да взаимодейства с другите принципи, но в
определена подреденост и при еднаква важност.
Принципът за научност при управлението на знанието в системата за сигурност предполага
цялата система да се изгражда върху съвременна научна основа и изисква да се познават различните
модели, школи и направления. Но само познаването на основните актуални проблеми, които решава
системата, не е достатъчно, защото за да се реализира съвременното управление в системата за научно предлаганото познание, трябва прилагането на научните методи за непрекъснат анализ на процесите да протича в системата при владеене на критерии за анализ и преценка.
Принципът за демократизъм в управлението на знанието в системата за сигурност предполага по възможност по-широк кръг участници в образователния и научния процес, притежаващи
солидни теоретични знания, да участват при изработването на управленските решения. Този принцип изисква въвеждане на изборност и мандатност на управленските органи на всички равнища на
управлението на знанието в системата за сигурност. Съществуващата практика за назначаване на
поредната порция политически верни парашутисти на различни нива в системата непрекъснато я
привежда в режим на автоколебания и обезсмисля добрите идеи и намерения в самата нея.
Колкото и да звучи като ерес, в управлението на знанието в системата за сигурност трябва
да намери достойно място и принципът за централизъм и децентрализъм, изискващ да се разграничават прецизно ръководните от изпълнителните функции при управлението Ӝ.
Принципът за единство на целите при управлението на знанието в системата за сигурност
изисква строго систематизиране и подреждане на целите по тяхната значимост и съгласуването им
по приоритети, за да няма противоречие между целите, които министерствата предлагат, и целите
на висшите ни училища в системата за образование на държавата.
Принципът за единно начало, а не за единоначалие, предполага за управлението на знанието
в системата за сигурност да се класифицират проблемите и се ранжират съгласно тяхната значимост
за системата, като се открои основното звено от проблеми, които, ако бъдат решени, ще улесни и
решаването на останалите. Този принцип е водещ при разработване на насоките за развитие и следваните тенденции за това.
Методи за управление на знанието в системата за сигурност представляват пътищата, начините, чрез които се осъществява управленският процес в системата. За разлика от принципите те
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трябва да са вариативни и се избират съобразно ситуацията и професионалните компетенции на ръководните нива в системата. В теорията за управлението на знанието в системата за сигурност се
разглеждат три групи методи:
Организационно-разпоредителни – основният акцент се поставя върху стремежа на ръководните нива в системата, главно чрез организационни средства и определени изисквания да се разкрият професионалните възможности на изпълнителските нива в системата и техният потенциал, за
да се усъвършенства ефективността на обучението. Чрез тази група методи се въздейства върху
обекта на управление – чрез предписания на базата на правомощията, и по тази причина те могат да
имат различна степен на задължителност – от категорични и безкомпромисни до открито препоръчителни за сведение.
Икономически – чрез тях се използват главно икономически регулатори, за да се постигнат
определени цели и изпълнят определените за това задачи пред системата за сигурност. Използването на материални стимули и санкции е благоприятен подход за ситуации като настоящата в нашата
държава, но открито стои проблемът как по нов начин да се прилага, за да се избягнат недостатъците, които има влечението към уравниловка в системата.
Социалнопсихологически – чрез тях се въздейства върху изпълнителските звена в системата
със социални и психологически фактори, насочени към повишаване на интереса към нови проекти и
програми и стремеж към професионално и научно израстване. Тези методи се превръщат в средство
за създаване на атмосфера, толерираща желанието за промяна в стила на работа.
Трите групи методи е необходимо да се прилагат при управлението на знанието в системата
за сигурност във взаимно съчетание и творчески според обстановката.
Функциите на управление на знанието в системата за сигурност, като системно определение, представляват изображение на правило, което разкрива свойството на дадена система.
При определяне на функция, когато се осъществява управление на знанието в системата за
сигурност, основно се дефинират дейностният подход и математическото определение на функция.
При модерното управление трябва да се държи сметка кои са елементите, доминиращи и променящи всички останали. В науката за управление са известни много опити за класификация на функциите на управлението. Солидаризирайки се с част от авторите, предлагаме следната класификация на
функциите на управлението на знанието в системата за сигурност: прогнозиране, планиране, организиране, координиране, мотивиране и контрол.
Планирането като функция на управление на знанието в системата за сигурност определя
времето, границите на времевия интервал, в чиито рамки се осъществява определена дейност. Тази
функция има прогностичен характер и така се фиксира стратегията на управленската дейност в системата, като с нея се предвиждат прогнозните резултати от дейността Ӝ. Чрез планирането се очертават етапите за осъществяване на целите и се определят методите, очертаващи опознатата картина
на бъдещото развитие на системата. Планирането на управление на знанието в системата за сигурност има базисна функция, при която се използват основно следните подходи: планиране върху основата или в съответствие с постигнатите досегашни равнища на резултатите в системата; планиране в съответствие с наличните ресурси на системата; планиране, основано на желаните крайни резултати. Първите два подхода елиминират до голяма степен прогностичната функция на планирането и затова трябва да се използва третият.
Основните изисквания към планирането на управление на знанието в системата за сигурност са насочени към единство и реалистичност на конкретните цели в плана, съчетани с гъвкавост
и адаптивност на възможности за промени при нововъзникващи проблеми в системата.
Процесният подход при управление на знанието в системата за сигурност разглежда организацията като съвкупност от взаимосвързани процеси. Той дава възможност за управление и контрол на взаимодействието между отделните процеси и функциите в организацията. На практика организациите се управляват вертикално, като са структурирани в йерархия на функционални звена.
Този начин на управление води до изместване на фокуса към функцията, а не към крайния резултат.
Процесният подход въвежда хоризонталното управление, което преминава границите на отделните
функции и фокусира вниманието към постигане общите цели на системата.
Процесният подход включва представяне на организацията като система от процеси; описание на процесите както поотделно, така и във взаимодействие; моделиране на системата от процеси
с цел осигуряване на ефективното им управление.
Процесният подход има редица предимства, които водят до измерване ефикасността на процесите в системата, а оттам и на цялостната Ӝ дейност за по-ниски разходи, чрез ефективно използване на ресурсите при непрекъснати подобрения вследствие на резултатите от измерванията на процесите чрез следните компоненти:
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• Организационна култура – култура на организацията, базирана на съвкупност от ключови
ценности и образуваща общ контекст на всичко, което се извършва в нея. Развитата организационна
култура в системата е стратегическо конкурентно предимство, което не може да бъде откраднато
или копирано.
• Управление на знания – концепция, която се използва за обучение, фиксиране, обмен и
прилагане на знания. То представлява управление на среда, в която знанието може да се открива,
фиксира, обменя, извлича, потвърждава, предава, приема, адаптира и използва.
• Обучаваща се организация – способна към целенасочено, непрекъснато развитие, която
постоянно разширява възможностите си за създаване на собствено бъдеще.
Управлението на знанието в „учещата се система за сигурност и отбрана” задължително
следва да се структурира по траекторията на „трансформационния” контур на получаването на знание. Това ще позволи калкулираното в системата знание да е насочено към усъвършенстване вътрешната оперативност на системата и към промяна на оперативните Ӝ стратегии. Което би позволило да бъде акумулирано като научно знание за необходимата и очаквана реакция на значителните
промени в заобикалящата системата среда за сигурност и отбрана, чрез подходящите механизми за
управление на знанието в нея, съвременни инструменти за постигане на необходимите интеграция,
гъвкавост, синергизъм, мотивация и готовност за промени в системата.
Отговорът на тази амбициозна задача за реализация на промени във вид на начинания, инициативи, иновации и дейности е много труден след радикалните промени в обкръжаващата ни среда, които обезцениха натрупаните национални традиции, знание и опит през изминалия век. Днес
необходимостта от ново творческо поведение в динамично променящата се хаотична околна среда и
от общ универсален подход за ефективни и ефикасни промени е повече от наложителна.
Архитектурният подход, основаван на гениалната идея за производство на потребности от
знания, е дефиниран най-общо като съвкупност от знания за успешна реализация на промени, обединява знанията за стратегическите цели, средствата за тяхното постигане, концепциите и моделите
за рационално поведение на системата и методологията за вземане на решения и стратегическо ръководство. Той е инструментът за ефективен баланс между упражняването на власт и провеждането
на национално отговорна политика с цел ефективно управление на иновационните процеси в рамките на трите императива – ресурс, сила и знания.
Архитектурният подход формира теоретичната база на съвременната технология на промените като наука, изучаваща структурата, методите и свойствата на стратегическото поведение. Знанието, което учените изследователи смятат за общоизвестно в своите научни среди, и придобилото
публичност знание са доста различни неща. При сегашното състояние на възстановяващи се връзки
между научните ни общности в системата за сигурност, работили до този момент в условията на
невинаги лоялна конкуренция, архитектурният подход е пътят за справяне с кризите в развитието на
обществото и системите му чрез постиженията на отделните науки.
Под натиска на острата потребност не от излишно теоретизиране, а от нови, практически
полезни наставления и ръководства за реализация на ефикасни авангардни практики, той като подход концентрира всички сили на енергия, творчество и съзнание на ръководители, началници и командири, научни специалисти и експерти за разработване на инструменти за управление на инициативите в системата за сигурност. Архитектурният подход обобщава взаимодействието, интеграцията, командването и управлението, като осигурява синергизъм, свързвайки блестящите научни идеи с
най-добрите практики в единно цяло.
В нова епоха – в управлението на йерархичните (т.е. с повече нива) и мрежовите структури,
в организационното поведение, в отношението към целите и ресурсите на структурите от системата
за сигурност и отбрана, се очертават нови задължителни за спазване изисквания:
• промяна на досега ресурсно ориентираните ни стратегии, т.е. разполагахме с ресурси,
умения, капацитет и на тази база определяхме целите и задачите, които чрез тях можем да реализираме;
• наложително е преминаването към целево ориентирани стратегии, т.е. имаме ясно и коректно определени целите, които трябва да се постигнат, задачите, които трябва да се реализират за
това, и проблемите, чието решение трябва да бъде намерено.
Необходимо е да бъдат открити пътищата за създаване на тези ресурси от знания, умения и
капацитет, чрез които да реализираме тези цели, защото вече не може да се въоръжим със сертифицирани от нас самите способности и да си въобразяваме, че ще са ни достатъчни да играем успешно
по определените от самите нас правила на играта. Сигурността изисква непрекъснато създаване и
развиване на способности в обозрима перспектива, а не удобни за средствата за масово осведомява-
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не разчети, защото вече трябва целта да определя ресурсите, а не ресурсите да определят целта, дори в години на остра финансова криза (пример не само от съседни нам държави).
Управлението на знанието в системата за сигурност трябва най-сетне да бъде поставено на
системна основа – концептуално, нормативно, ресурсно и кадрово, а не все така да бъде на принципа на пробите и грешките и по метода на импровизациите на поредния сборен екип, почувствал, че
нещо трябва да се направи и правил нещо като „дирекция за...”, „щаб по...”, „агенция към...”, „комисия...”, или изобщо служби за създания, като „държавни експерти по всичко” в системата за сигурност. Кадровото и ресурсното осигуряване в системата трябва да гарантират защита на професионалистите от волунтаристки и партийно целесъобразен подход, като се търси отговорност какви съображения – ведомствени, лобистки и/или свързани с размера на комисиона, определят разходването
на ресурсите в сектора за сигурност.
Нужна е коренна промяна в администрацията на ведомствата в сектора за сигурност, която е
до такава степен тежка, недостатъчно компетентна и професионално немотивирана за работа, че е
много трудно с нея да се преследват дори най-близки цели. Законът за държавния служител без специфични изисквания към квалификацията и нейното подобряване, образованието и неговото повишаване, компетентностите и тяхното развитие, бетонира в системата „експерти”, които не могат да
бъдат отстранени, защото са вече „от кариерата”, въпреки липсата на управленска култура, която да
им позволи перспективно планиране и дългосрочно финансиране на проекти, отнасящи се до националната сигурност.
Двайсетте години преход ни убедиха колко неефективна и порочна, особено пък в областта
на сигурността и образованието, е практиката да се решават нормативните въпроси с импровизации
и „на парче” – без нужното стиковане с други закони, без единно виждане и общ замисъл. От това
нормативната уредба на тези изключително важни за сигурността на държавата сектори заприлича
на покрито с кръпки одеяло, с което, както и да завиваме държавата си, винаги остават непокрити
места, защото мениджмънтът е рефлексивен, реактивен, инстинктивен и за най-голямо съжаление –
изключително пропаганден.
„Експерти” в областта на сигурността придават „наукообразно-търговски” вид на своята
компетентност пред сменящите се във властта политически екипи или дискретно трансферират неразбираеми и за самите тях чужди идеи и цели разработки. Изявите им са насочени към скоростно
пълзене към по-горните нива на научната пирамида и са готови неограничено и срещу добро заплащане да разпространяват искрите на знанието си в многобройните фондации, университети, институти и изследователски центрове, гравитиращи върху тази благодатна тема – сигурността.
В резюме моите отговори на зададените в началото въпроси са следните:
1. Националната сигурност е обществена ценност и обществено благо с нарастваща стойност, която обществото ни трябва да има готовност да заплаща!
2. Знанието във всяка модерна държава е вид ресурс и капитал, за който се предвиждат и
правят научнообосновани разходи.
3. Управлението на знанието в системата за национална сигурност трябва да бъде наука и
образование, които институционално и нормативно да са защитени от „импровизиращи експерти”.
Започнах с търсене на отговор на три въпроса, а искам да завърша с отговора, който намерих на четвърти: дали научното образование е инвестиция, която помага в живота или е загуба на
време?
За мен образованието е най-висшата ценност, която дава знания и отваря пред нас вратите
на тайнствата и мечтите, защото е в основата на великите идеи и открития по пътя към знанието.
Всеки човек, който е образован и има богата култура, не се поддава лесно на манипулации,
а отстоява позициите си и се бори да се докаже пред света и пред себе си. За него са чужди раболепието и ласкателството, лицемерието и лъжата, защото достойнството и честта са в сърцето и душата му. А достойнството на държавата зависи в крайна сметка от достойнството на хората, от които е
съставена.
Успешното бъдеще се поражда чрез борба, нови комбинации и взаимодействие между елементите на миналото и настоящето ни. Колкото и неизвестност да има в бъдещето ни, с вас сме тези, които до голяма степен ще определят, че това, което всички научаваме взаимно тук и сега, между тези академични стени, е сигурна гаранция за бъдеще върху здравата основа, която образованието дава.
В потвърждение на думите на един виден наш стратег, че „хубаво хоро и боеспособна армия
се правят от млади хора”, образованието е инвестицията на вас, младите хора, за цял живот, която е
безценна и незаменима – защото днес то е силата, която ви прави по-добри и по-щастливи.
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И ние като учени от секция „Сигурност и отбрана” на Съюза на учените в България се надяваме да станем съмишленици в този нелек път, защото сигурността, основана на знанието, не гасне
там, гдето знанието живей.
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Борислав Игнатов, доц. д-р Георги Карастоянов

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РАЗБИРАНЕТО
ЗА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ
И КОМПЕТЕНТНОСТНИТЕ МОДЕЛИ
В статията са проследени възникването и развитието на концепцията за компетентностите като значима промяна в разбирането за управлението на индивидуалното представяне и организационното развитие. Поради многопластовостта на темата въпросите са разгледани в две
относително самостоятелни части.
В първата е проследено развитието на концепцията за компетентностите, като са използвани понятията, въведени и употребявани от самите автори. В зависимост от перспективата на изследването приносът им е обособен в пет основни направления: хората, които изпълняват
дейностите (индивидуалните различия и психологията на ученето); самата работа (анализ на
дейността и длъжностите); лидерството (центровете за оценка); организацията (базисните
компетенции); структурата на представяне (множествената интелигентност).
Във втората част ретроспективно е обърнато внимание на понятията „компетентности” и „компетентностни модели”, както и на приликите и разликите при дефинирането на понятията в зависимост от контекста на работата на конкретния изследовател. Посочени са и основните класификации на компетентностите.
В специализираната литература се наблюдават много дефиниции на понятието „компетентност”, дори сред експертите, работещи в контекста на една и съща парадигма. Поради трудността за
прецизно дефиниране липсата на консенсус между изследователите вероятно е закономерна, като се
вземат под внимание областите, където понятията „компетентност” и „компетентен” се употребяват. Например за интензивната им употреба, дори в ранната психологическа литература, говори
фактът, че при търсене на думата „компетентност” (компетенция, компетентен) в базата данни
„ПсиИнфо” (PsyhInfo) за публикации преди 1966 г. излизат над 1300 резултата.
За първи път „компетентност” се среща в направлението „Право”, а по-късно и в „Клинична
психология”, където еволюира, за да опише стандартите за умствен капацитет и съзнание, способността да се грижиш за себе си и останалите и да се справиш с различните задачи от всекидневието.
Впоследствие терминът е възприет в областта на професионалното обучение, за да дефинира широката гама знания, умения и способности, свързани с конкретна професия. Той е използван интензивно и в областта на образованието, където ударението е по-скоро върху „знанията” (например по
математика или езици).
Ранните индустриални психолози си служат с „компетентен”, за да опишат преуспелите в
дадена професия. В правен, клинично-психологичен, професионално-обучаващ, образователен и
индустриално-психологичен контекст то се използва за „успешно” представяне в дадена задача или
дейност или съответно познание в конкретна област или умение.
Историята на компетентностните модели следва същия обиколен път. Различни, паралелно
развиващи се области на познанието, допринасят за тяхната еволюция, включително индивидуалните различия и психологията на ученето; изследванията в областта на лидерството и историята на
центровете за оценка и развитие; изследването на длъжностите и работните позиции; концепцията
за множествената интелигентност; концепцията на Прахалад и Хамел за базисни (core) компетентности1. Накратко ще представим по какъв начин всяка от тези области допринася за развитието на
понятието и практиките за използване на компетенциите, компетентностните модели и приспособяването на организационните дейности към тях.
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА УЧЕНЕТО
Изследването и оценката на индивидуалните различия е концепция, съпътстваща хората от
зараждането на цивилизацията. Айкен2 посочва цитати от Библията и древни текстове, където се
споменава за опити да се идентифицират и опишат различията в човешкото поведение и да се из-
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ползват за конкретни цели. В системата на психологията, през цялата история на нейното развитие,
са прилагани два генерални подхода за концептуализация на човешкото поведение. Маклаган3 ги
описва като подход на диференцирането и като възпитателно-поведенчески и образователноповеденчески подход. Вторият се фокусира върху способностите и характеристиките, които са
сравнително устойчиви и се проявяват отрано.
В края на ХІХ и началото на ХХ век Галтон и Кетел за първи път разработват обективни
техники за измерване на човешките способности и характеристики. Опитите им са фокусирани върху измерването на интелекта, по-специално към идентифициране на конкретни сензорни и психомоторни способности, които са в основата на функциониране на интелекта. Науката, изучаваща индивидуалните различия, през 50-те години на миналия век и след това бързо се разширява спрямо различни и понякога препокриващи се области на изследване, като анатомия и физиология, интелект,
обработване на информация, мотивация, психология на личността, ценности и напоследък към емоционални характеристики4. Всяка от тези области е изучавана посредством различни методологии и
техники, но те са основани (изцяло или отчасти) на заключения върху демонстрирано поведение.
Всички демонстрирани поведения са групирани последователно и наименувани или по преценка,
или чрез количествени методи, а най-често в комбинация.
Въпреки че диференциращият подход набляга основно върху вродените способности, основното ударение от гледна точка на образователно-поведенческата перспектива са резултатите от
поведението и как то може да бъде променяно, за да се постигне успех. Изследователите от това
направление са загрижени основно как да създадат стратегии за учене, които да направят успешно
представянето на хората. Работата на Блум5, Кратул, Блум и Масия6 за създаване на таксономия от
образователни цели, както и усилията на Гагне7 за използване на таксономията за намиране на цели
по индивидуално развитие, са примери за действия в тази област.
Разбира се, индустриалната и организационната психология разчитат на допусканията и на
единия, и на другия подход – индивидуалността се съдържа в много от споменатите области на индивидуални различия, както и това, че знанията, уменията и способностите (научени, придобити
или разширени) могат да „предсказват” представянето.
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЛИДЕРСТВОТО И ЦЕНТРОВЕ ЗА ОЦЕНКА
Идентифицирането и оценяването на характеристиките, които са в основата на успешното
мениджърско представяне и лидерското поведение, имат богата и разнообразна история, представена в изследванията на Бас8; Бенц9; Лоран10; Спрайтцер, Маккол и Махони11; Тейлър12. В този смисъл
центровете за оценяване са една от многото процедури, разработени, за да удовлетворят интересите
и изискванията на бизнеса и индустрията при подбора на мениджъри и лидери13. Според Торнтън и
Бихъм14 натрупаният опит от програмите за оценяване в армията на Съединените щати през Първата
и Втората световна война (OSS, 1948), ранните изследвания на индивидуалните различия на личността и анализите на функциите, свързани с длъжността на супервайзърите и висшите мениджъри
в търговските организации, са в основата на изграждането на центровете за оценяване на мениджъри. Те възникват за първи път в практиките на американския комуникационен гигант АТ & Т за мениджърско кариерно развитие. Първоначално вместо „компетентности” е използван терминът „дименсии”, които са подбирани на базата на преглед на достъпната по онова време литература за управление и въз основа на преценките на специалистите по управление на персонала в АТ & Т.
Анализът на достъпната ни литературата, свързана с центровете за оценяване, позволява да
бъде направен изводът, че оригиналният набор дименсии, избрани от АТ & Т, влияе толкова силно
върху практиките на центровете за оценка, че почти играят ролята на таксономични единици (превръщат се в стандарт) при опитите на организациите да представят същината на дадена управленска
дейност15. Възможното обяснение за този феномен е наличието на прилики в осъществяването на
управленската дейност в различните организации и управленски равнища. Те се забелязват и в
програмите на центровете за оценяване, което отчасти се дължи на хомогенността в таксономията, а
допълнително и на това, че категориите в дименсиите са описани твърде генерично и са с широки
граници.
Дименсиите започват да играят ролята на етикети за клъстери от качества и характеристики,
които се оценяват като критични за постигането на успех в работата (стремеж към успех, планиране, креативност, гъвкавост). В този смисъл структурата от дименсии, използвана в центровете за
оценяване, и като резултат – работните дефиниции на генеричните дименсии, разглеждащи индивидуалните различия посредством описания на поведения, са предшественик на елементите, които
днес изграждат реалността на компетентностните модели. Основание за този извод дава и метаана-
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лизът на Финкъл16, в който той прави детайлно сравнение между няколко от по-ранните програми за
центрове за оценка, представени от Брей и Грант17, Хинричс18, Томпсън19, Диконстанцо и Андрета20
и Макконъл21. Финкъл установява, че една дименсия с условното наименование стремеж (Drive) или
енергия (Energy), е обща за анализираните пет различни програми на центъра за оценяване и изглежда подобна на дефинираните от Ломингер стремеж към резултати22, упоритост на ХейМакбер23. Други съвпадащи дименсии, използвани в центровете за оценяване, са планиране24, креативност (иновативност)25, гъвкавост26.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И РАБОТНИТЕ ПОЗИЦИИ
(АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТИТЕ/ДЛЪЖНОСТТА)
Най-често срещан подход при дефиниране анализа на дейностите е наборът от процедури,
чрез които се идентифицират и описват аспектите на работното представяне, отчетливо разграничаващи добрите от лошите работници (сътрудници, служители)27. Тази дефиниция е буквално същата,
използвана най-често за дефиниране на приложението на компетентностните модели. Ударението
върху критичните изисквания на длъжността, чрез които се разграничават добре и лошо представящите се работници в трудовия процес, води до развитие на т.нар. метод на работни елементи, ориентирани към работника за анализ на дейността28. Този метод е приложен за първи път от Примоф и
съдружници в Държавната агенция на САЩ за подбор на държавни служители (US office for
Personal Management), още в средата на 50-те години на ХХ век. Базиран на него е и методът на
Хей-Макбер (Hay-McBer)29.
В процеса на работа се идентифицират компетентностни модели за почти всички позначими групи дейности, но по-голямата част от усилията все пак е насочена към мениджърската
дейност30. Трудностите в прецизното дефиниране на дейността на мениджъра (например съществените разлики между супервайзърската и мениджърската работа; дългият цикъл на заниманията;
дейности, които рядко се повтарят; начинът, по който организационните промени и промените в
средата изменят изискванията към мениджъра) създават необходимост от иновативни идеи в анализа на длъжностите.
През 40-те и 50-те години на миналия век Флайшман31 и Фланаган32 по системен начин изследват поведението на супервайзърите и идентифицират широка гама фактори или дименсии, влияещи върху представянето. Флайшман и останалите членове на научната група за изследвания от
Университета в Охайо (САЩ) – Халпин и Винер33, анализират 1800 изявления на експерти относно
мениджърската дейност и чрез количествени методи успяват да ги редуцират до два фактора: обмисляне и създаване на подреденост. Тези две поведенчески диспозиции са в основата на преобладаващите схващания в литературата за поведението на супервайзъра в управленския процес, както и
на най-често използваните изследователски въпросници: „Въпросник за описание на лидерските
поведения” и „Въпросник за убежденията на лидера”. По същото време Фланаган експериментира
класическата техника „открояване на важните събития” посредством обширно изследване на значими, важни, критични събития, свързани с ефективното и неефективното представяне на офицерите
от Военновъздушните сили на САЩ. С помощта на този метод той анализира огромен брой събития, предоставени от 3000 офицери, и в крайна сметка идентифицира шест широки категории работни поведения, влияещи върху представянето.
От този момент различни изследователи следват стъпките на Фланаган, като продължават
проучванията с още по-голяма задълбоченост и стигат до още по-сложна таксономия на поведението на мениджърите и тяхното представяне34. Независимо от различията на процедурите, различните
среди и модели на работа методологията обобщено може да се представи по следния начин.
Посредством системно използване на въпросници, интервюта и наблюдения се натрупва качествена информация, която впоследствие се редуцира (най-често чрез количествени методи) от
много описания на дейността до малък брой дименсии или категории, значими за резултатите в работата. По-нататък, въпреки уникалността във всяка работа по отношение на дименсиите, забележителното е, че по отношение на висшите категории се наблюдава почти пълно препокриване. С други
думи, независимо че твърденията, с които описваме поведенията, могат да се различават, наименованията на групите, както и цялостното структуриране на резултатите са твърде подобни.
Проследявайки тази линия на развитие на концепцията за компетентностите, следва да се
отбележи дейността на Боячис35, която задълбочава и допълва проучванията на Макклеланд36 за мениджърската дейност. Той прави изследване на 2000 души на мениджърски позиции, от 12 различни
организации, като предлага 21 „характеристики” за своя мениджърски компетентностен модел. Боячис използва вариант на техниката „открояване на важните събития”, наречен „интервю за събития,
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описани като поведение”, в комбинация с „история, разказана в картини”, и въпросник за изследване на стиловете на учене. Въпреки че използваната методология на изследване и заключенията са
обект на критики (например от Барет и Депине37), резултатите са близки до тези на изследователите,
занимаващи се с анализ на дейността при работа с мениджъри.
Тет, Гутерман, Блайер и Мърфи38 усъвършенстват таксономията на компетентностния модел
за мениджърска дейност, базиран на по-ранните им модели. Като използват поредица от методи за
сортиране, откриват, че по съдържание описанията на мениджърските поведения могат да бъдат
разделени (сортирани) в 47 дименсии, като по този начин запазват смислеността на всяка категория
(дименсия) и отговарят на изискванията за значимост на таксономията39.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МНОЖЕСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
През 1973 г. Дейвид Макклеланд40 публикува изключително популярната и с голямо въздействие статия „Проверка за компетентности вместо за интелигентност”. Той твърди, че традиционно смятаното за интелигентност (измерено с тестове за способности) не е свързано със съществените житейски успехи и предлага да се замени с „изследване на компетентности”. Според Макклеланд компетентностите биват знания, умения, способности, характеристики или мотивация, които
пряко се свързват с работата, резултатите от нея или с други важни житейски цели.
Изследователската програма на Гарднър допълнително стимулира интереса към компетентностните подходи. Съществени в неговата дейност са неврологичните изследвания на надарени и
мозъчно увредени хора, като основа на теорията за множествената интелигентност41. Допуска се, че
интелигентността е динамичен концепт, съдържащ множество компетентности, като съществена
част от него са социалните възможности да ги развиваме. Подобно на Макклеланд, Гарднър твърди,
че съществува широк набор от когнитивни компетентности при човека и че те могат да бъдат поефективно изучавани, ако „културно повлияваните представяния се оценяват в естествената им среда”42.
КОНЦЕПЦИЯ НА ПРАХАЛАД И ХАМЕЛ ЗА БАЗИСНИ (СORE)
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Най-непосредственият предшественик, а вероятно и една от основните причини за съвременното развитие на практиките в областта на компетентностните модели, е концепцията за базисните компетенции (Core Competences), представена през 1990 г. от Прахалад и Хамел43. Според тях
базисните компетенции не са атрибути на личността, а елементи от дизайна на конкурентната стратегия на организациите. Дейността им отразява на организационно равнище идентифицирането на
уникалните и фундаменталните знания, умения, способности и други работни атрибути, които захранват способността на организацията да се променя бързо и да отговаря на промените във външната среда. Критичният анализ на употребата на термина „компетентност в труда” от Прахалад и Хамел показва, че тя е в определена степен оценъчна и до голяма степен е свързана с колективното
знание в организацията. Статията на Прахалaд и Хамел от 1990 г. в „Харвард Бизнес Ривю” е найпрепечатваната в историята на списанието, което потвърждава огромната популярност на концепцията за базисните компетенции сред американския бизнес.
Лоулер44 разширява тези идеи и предлага нетрадиционен подход към идентифицирането на
знания, умения, способности и други работни атрибуции въз основа на анализ на организационната
ефективност вместо на анализ на ефективност на дейностите (анализ на длъжността). Той не смята,
че непременно трябва да се откажем от техниките за анализ на дейностите, а предлага знанията,
уменията, способностите и останалите работни атрибуции да се оценяват, за да успее сътрудникът
на организацията да изпълнява широк кръг работни задачи.
С времето концепцията за базисните компетенции оказва огромно влияние в развитието на
управлението на човешките ресурси, като по естествен начин създава пазар за методологии, идентифициращи човешките умения, които изграждат базисните компетенции. Това търсене, в комбинация с исторически наложилите се практики за описание на дейностите, превръща компетентностните модели в новаторско течение в практиката за идентифициране изискванията на работата.
Ще разгледаме как еволюират понятията „компетентност” и „компетентностен модел”. Понастоящем липсва единна дефиниция за компетентностите, или както сполучливо отбелязва Земке,
„компетентности, компетентностни модели, базирани на компетентностите за обучение, са понятия,
които означават само това, което използващият ги има предвид”45. Критичният преглед на литерату-
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рата показва, че компетентностите се дефинират по различни начини. Най-популярните определения, а и най-често цитираните през последните десет години, са следните:
• знания, умения, способности и други характеристики, необходими да се изпълнява желано
бъдещо поведение46;
• демонстрирани от индивида знания, умения или способности47;
• умения и черти, необходими да бъде ефективен служителят на работното си място (в професията)48;
• знания и умения, които са в основата на ефективното изпълнение на служебните задължения49;
• съвкупност от знания, умения, способности, мотивация, убеждения, ценности и интереси50;
• знания, умения, способности или характеристики, свързани с ефективно изпълнение на
служебните задължения51;
• комбинация от мотиви, черти, характеристика на Аз-образа, нагласи или ценности, знание
или когнитивно-поведенчески умения; всяка индивидуална характеристика, която може да бъде надеждно измерена и разграничава изключителния от средния служител52;
• писмено описание на измерими навици или умения в работата, използвани за постигане на
работните цели53;
• компетентност е всяко знание, черта/способност или лично качество, демонстрирани чрез
поведение, водещо до изключителност в работата54.
Посочените определения позволяват да бъдат предложени няколко общи компонента в повечето дефиниции:
Първо, компетентностите са знания, умения, способности и други характеристики, проявявани в работата (knowledge, skills, abilities and other work attributes – KSAOs), които са в основата на
нейната ефективност.
Второ, тези основни характеристики трябва да бъдат наблюдаеми и измерими.
Трето, компетентностите разграничават изключителния служител (работник, служител, лидер) от останалите.
В този контекст като че ли най-обобщаващо е определението на Катано, че компетентностите са измерими характеристики, които разграничават изключителния служител от останалите в
определен работен контекст55.
Подходите за изследване на компетентностите са разнообразни. Някои модели акцентират
върху общите способности и личните качества (One Size Fits All Model), докато други – върху специфични за определена дейност технически умения (Single Job Competency Model). В първия случай
резултатът не описва конкретната работа, тъй като комптентностите са прекалено общи, за да обхванат всички позиции. Във втория случай резултатите се отнасят до ограничен брой позиции, което прави метода трудно приложим поради необходимостта от значителни ресурси, за да се обхванат
всички позиции.
В последно време повечето изследователи приемат, че основаната на компетентностите
рамка на анализ трябва да включва компетентностите, необходими за всяка ниво, представени в
трийерархичен модел, включващ базисните компетентности, функционалните или груповите компетентности и специфичните за позицията компетентности.
Базисни (core) компетентности. Те са необходими за всяка позиция в организацията и подкрепят организационните ценности, визия и мисия. Не са индивидуални, а организационни характеристики, със значение за организационния успех56; силните страни, които индивидът/организацията
притежават или демонстрират57. Базисните компетентности са в основата на груповите.
Функционални или групови (functional or group) компетентности. Това са характеристики,
които се изискват от всички служители с общи функции или чиято професия се отнася към група
сродни професии или позиции. Представляват общи характеристики на различни позиции със сравнително близки функции и описват онова, което индивидът следва да знае или какви умения са необходими. Подкрепят специфичните за позицията компетентности.
Специфични за позицията (job specific or task) компетентности. Те се отнасят до специфични позиции в организацията, технически или професионални изисквания само за една професия.
Техническите умения, необходими на командира на мотострелкови взвод, очевидно са различни от
тези на командира на артилерийски взвод.
Прегледът на литературата показва, че доста организации развиват профил на лидерските
компетентности, т.е. какво се изисква, за да бъдеш ефективен лидер. Такива модели обикновено съдържат комбинация от поведения, способности, умения, личностни характеристики и ценности.
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Гери Юкъл и Ван Флийт58 идентифицират три главни категории лидерски компетенции:
• междуличностни, включващи емпатия, социална сензитивност, такт, комуникативни способности и умения за разрешаване на конфликти;
• концептуални – умения за анализиране на комплексни събития, тенденции, разпознаване
на промени, идентифициране на проблеми и възможности, способности за развиване на творчески и
приложими решения, способности за концептуализиране на комплексни проблеми и способности за
използване на модели, теории и аналогии;
• технически – знания за продуктите, услугите, процедурите, пазара, клиентите и конкуренцията.
Като допълнителни компетенции Юкъл и Ван Флийт посочват административните, включващи планиране, делегиране и супервизия на персонала, т.е. мениджърските компетентности.
***
Представеният исторически преглед на еволюцията на разбирането за компетентностите показва, че тази концепция е важна промяна в разбирането за управлението на индивидуалното представяне и организационното развитие. Сама по себе си не е технология, нито пък предоставя готови
решения, а следва да се възприема по-скоро като мисловен модел, предоставящ възможност на организациите да се обучават и самообучават, а от друга страна, да контролират своето движение в
избраната стратегическа посока.
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Юлиян Нарлев, д-р по икономика

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ – ИНОВАЦИЯ
И ЗНАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Обект на изследване са същността и ролята на иновативна управленска технология, наречена „предприемаческо управление”. Изведени са нейните основни принципи, форми и аспекти на
проявление. Обобщено са представени практически съвети при изграждане система на предприемаческо управление в съвременните организации.
В съвременната икономика, основана на знанието, успешното функциониране на стопанския сектор е свързано с прилагане на предприемачески принципи, методи и механизми на организация на дейността. Креативността на служителите и системата за стимулиране на техните иновативни идеи са основополагащи за ефективното развитие на организацията.
Ето защо от особена важност за един ръководител са знанията и уменията в областта на
сравнително нова управленска технология, наречена „предприемачески мениджмънт” – пресечна
точка на две области на социално познание: предприемачество и мениджмънт.
Предприемаческият мениджмънт е управленска технология, приложима в различни сектори
на икономиката и организационното развитие, включително в системата за сигурност и отбрана. По
този въпрос П. Дракър определя следните по-важни области: „в новите предприятия, без значение
дали са бизнес, или не, повечето хора досега вярваха, че мениджмънтът е приложим само към съществуващите предприятия; извън бизнеса (здравеопазване, образование, отбрана и сигурност и
т.н.), повечето хора все още свързват думата „мениджмънт” единствено с „бизнес”; и най-вече в
системната иновация – в търсенето и оползотворяването на новите възможности за задоволяване на
човешките желания и потребности”1.
Следователно от първостепенна важност е не обектът на приложение на предприемаческия
мениджмънт, а по-скоро – специфичният инструмент за неговото осъществяване: системното и целенасочено новаторство.
Причините за появата и развитието на предприемаческия мениджмънт през 80-те години на
миналия век следва да се търсят в критичните точки на традиционната мениджърска практика и
нейните обратни ефекти върху организационното развитие. Предприемаческото управление в това
отношение е алтернатива на традиционното, с акцент върху иновативните решения, предприемаческите стратегии, мотивационните ефекти, индивидуалното насърчаване и пр. (табл. 1).
Таблица 1
Предпоставки за предприемаческо управление на човешките ресурси
Традиционни мениджърски
практики
Насърчаване на стандартни
процедури за избягване на
риск
Управление на ресурсите
единствено с цел ефективност
Планов контрол
Дългосрочно планиране

Обратен ефект

Препоръчителни действия

Блокиране на иновативните
решения; разпиляване на организационни ресурси
Загуба на конкурентно предимство; слабо пазарно проникване
Игнориране на факти и обстоятелства, които „заместват”
предположението
Маловажни цели; високо ниво
на организационни загуби

Създаване на базисни правила,
специфични за всяка отделна
ситуация
Насочване на усилията в критични точки – например пазарен дял
Промяна на плана, така че да
отговаря на съвременните
изисквания
Промяна на фокуса на целта;
формиране на нови цели и след
това отново фокусиране върху
целта
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Избягване на рискове, заплашващи основния бизнес

Пропускане на пазарни възможности

Защита на основния бизнес
на всяка цена

Провал на венчъра, когато основният бизнес е заплашен

Управление на функционалността

Загуба на предприемача или
провал на венчъра

Компенсиране „поравно”

Слаба мотивация и неефективност

Насърчаване на конкретни
индивиди (фаворити)

Загуба на иноватори

Малки организационни „стъпки”, основани на силните страни на организацията
Преобразуване на венчъра в
основна дейност с поносим
риск
Подкрепа на предприемача с
мениджърски мултидисциплинарни умения
Да се балансира между риск и
награди, включително специални компенсации
Приспособяване на иноватора
към служителите

Източник: S y k e s, Н., Z. Block. Corporate Venturing Obstacles: Sources and Solutions. Journal of Business
Venturing, 1989, pp. 67–150 (in: K u r a t k o, D., R. Hodgetts. Entrepreneurship. A Contemporary Approach.
The Dryden Press, Hacourt Brace College Publishers, Fourth Edition, 1898, р. 57).
По своята същност предприемаческото управление представлява в най-общ план изграждане от ръководител на организационна среда, която да стимулира, „раждането” на иновативни идеи.
В основата на самата технология, включваща процеси на кариерно развитие, обучение, мотивация,
усъвършенстване и др., стои системността.
Казано с други думи, предприемаческият мениджмънт е своеобразна система на организацията, създадена целенасочено (не на случаен принцип) да генерира иновативни идеи и да реализира успешен резултат (фиг. 1). Именно системното изпълнение на този процес превръща организацията от ,,традиционна” в ,,предприемаческа”.
Изграждане на
организационна среда –
система за генериране на
идеи:
•
•
•
•
•
•
•
•

Изграждане на система за
реализация на идеи:
мотивация;
обучение;
усъвършенстване;
развитие;
тренинг;
комуникации;
управление на
екипи;
• управление на
промяната;
• диагностика и пр.
•
•
•
•
•
•
•

набор и подбор;
мотивация;
обучение;
усъвършенстване;
развитие;
тренинг;
комуникации;
управление на екипи
и др.

Фиг. 1. Модел на предприемаческо управление
На различните етапи от развитието на една организация предприемаческото управление
изисква определени инструменти и механизми на въздействие. Схематично етапите на развитие и
реализация на предприемаческата идея и управленските въздействия от страна на ръководителя са
представени в табл. 2.

34

Таблица 2
Особености на предприемаческото управление на различните етапи на развитие на организацията
Стадии на жизнения цикъл на организацията
Стадий 1. Зараждане на предприемаческата идея
Стадий 2. Реализация на предприемаческата идея – създаване на предприемаческа организационна структура
Стадий 3. Устойчиво развитие – резултати

Стадий 4. Спад, затихване

Взаимоотношение между създателя на предприемаческата инициатива и предприемаческата структура
Предприемаческата идея се заражда в организацията и
се ,,подхранва” ресурсно според потенциала Ӝ за развитие
Организацията и авторът на предприемаческата идея са
партньори, които обединяват възможностите си за нейната реализация. Необходим е кредит на доверие от двете страни
Организацията запазва контрола над предприемаческата
структура и получава дивиденти от реализацията на
предприемаческата идея на служителя. На този етап е
необходимо споделяне на евентуални проблеми и успехи
Организацията участва или в диверсификацията на идеята, или в минимизирането на загуби

Източник: Адаптирано по: Т э л м а н, Л. Предприемаческое управление – зарубежный опыт. Москва, 2004.
Предприемаческото управление има много форми на проявяване, посочени в табл. 3. Изборът на една или повече форми е продиктуван от факторите на средата, спецификата на дейност на
организацията, съществуващите практики в областта на управление на човешкия фактор и не на
последно място – готовността за промяна от страна на служителите и ръководителите.
Таблица 3
Форми на предприемаческо управление
Форми
Индивидуално
предприемачество

Екипно предприемачество

Предприемаческа
организация и управление
Външни предприемачески звена

Характеристика
Служители предприемачи вътре в организацията. Много усилия са необходими за идентифициране, мотивиране и развитие на предприемачески личности. Вниманието е насочено към типичните характеристики и атрибути
на личността: нуждата от награди и инициативи за мотивирането и развитието им
Алтернативен подход, при който вниманието е насочено не към индивида, а
към екипа като източник на предприемачество. Основната идея е, че индивидуалните предприемачи могат в по-малка степен от екипа да допринесат
за организационния успех. Обученият екип има по-голяма възможност за
енергичен и доходоносен предприемачески принос
Определени форми във високотехнологични области, които съзнателно
развиват предприемаческия дух в рамките на цялата организация. В тези
организации новите идеи са основни приоритети
Развойни звена, позиционирани извън територията на организацията, които
са подкрепяни от нея като бъдещо средство за генериране на идеи. Тези
,,външни” организации могат да са по-предприемачески ориентирани от
самата организация и същевременно да бъдат независими в много отношения

Източник: Адаптирано по: T h u r e s s o n, J. Implementation of intrapreneuership inside large, mature
Zambian companies – A method. Department of Education and Psychological Research, Lund University,
Box 23501, S-200 45, Malmo, № 116, April, 1994, p. 18.
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От посоченото по-горе следва изводът, че предприемаческото управление е сложна съвременна система, която изисква пренастройване на традиционното управление на хората в рамките на
организацията. Погрешно е да се мисли, че предприемаческият мениджмънт се заключава единствено в награди и наказания. Невидимата част на ,,айсберга” се състои в създаването най-напред на
иновативна и културна среда, върху която да се надгражда, а след това и на специално проектирани
подсистеми – на набор, подбор, мотивация, обучение, кариерно развитие и пр.
ПРИНЦИПИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
Предприемаческото управление следва да се основава на конкретни принципи, които да са
съобразени с размера, структурата и мисията на организацията. Теоретични схващания по този въпрос са отразени в табл. 4.
Таблица 4
Принципи на предприемаческо управление
Автор

М. Слаугтер2

Д. Слевин, Д. Ковин3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основни принципи
Назначаване на мотивирани хора
Подпомагане на всеки да бъде успешен
Прозрачност в организацията
Споделяне на общи ценности и философии
Подходяща система за награди
Обучение
Празнуване на победите
Стратегия към развитие
Развитие на човешките ресурси
Развитие на вътрешни комуникации
Тотално управление на качеството
Развитие на продукта
Отношение към инвестирането
Подобрения в процеса
Организационна структура
Култура
Международни бизнес мрежи, с цел опознаване и развитие на други бизнес практики

Развитие на визията за
предприемачески потенциал

Взаимоотношения – вяра и
подкрепа на иновативността

Мисия и визия

Кариерно развитие

Структура –
предприемачески климат

Източник: K u r a t k o, D., R. Hodgetts. Entrepreneurship. A Contemporary Approach. The Dryden Press,
Harcourt Brace College Publishers, Fourth Edition, р. 64.
Фиг. 2. Форми на предприемаческо управление
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Базовите елементи в процеса на изграждане на предприемаческо управление са проучени и
от небезизвестните американски изследователи – Д. Куратко и Р. Ходгетс. Според авторите системата за стимулиране и развитие на служителите следва да се основава главно на мисията и визията
на организацията, на взаимоотношенията между хората, на стратегиите за кариерно развитие и не на
последно място – на структурата на организацията4.
Могат да се представят практически съвети при изграждане на системата на предприемаческо управление:
• организацията, в частност нейният мениджмънт, трябва да се стреми да създаде отворена
среда и култура, където хората да експериментират с ново мислене, основано на креативност;
• организацията следва да създаде оценъчен модел за идеи, който да е достъпен за служителите, а самият модел трябва да филтрира идеите;
• системният процес на предприемаческо управление трябва да улеснява менторството,
развитието и внедряването на идеи, които носят ползи за организацията и за обществото;
• организационната структура трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да създава среда за
развитие и промяна на статуквото.

1

Д р а к ъ р, П. Иновации и предприемачество. С., 2002, с. 17–18.
S l a u g h t e r, M. Seven Keys to Shaping the Entrepreneurial Organization. Kaufman Center for Entrepreneurial
Leadership (www.entreworld.org).
3
S l e v i n, D., J. Covin. Frontiers of Entrepreneurship Research. New Ventures and total Competitiveness: a
conceptual Model, Empirical Results, and Case Study (http://www.babson.edu/entrep/fer/papers95/slevin.htm).
4
K u r a t k o D., R. Hodgetts. Entrepreneurship. A Contemporary Approach. The Dryden Press, Harcourt Brace
College Publishers, Fourth Edition, рр. 62–65.
2

***
К о е в, Й. Предприемачеството. Варна, 2007.
Т э л м а н, Л. Предприемаческое управление – зарубежный опыт. Москва, 2004.
M o n j e e, N. Institute of Management Studies. Mumbai, 2006, рр. 1–42 (http://avikdgreat.tripod.com/
business/intrapreneurship.pdf).
S y k e s, Н., Z. Block. Corporate Venturing Obstacles: Sources and Solutions. – Journal of Business Venturing,
Vol. 3, 1989, pp. 67–150.
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ПУБЛИЧНИТЕ ПРОЕКТИ – ЕФЕКТЕН И ЕФЕКТИВЕН
ИНСТРУМЕНТ В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ
Статията е посветена на публичните проекти и на тяхното значение за развитието на
страната и обществото, което е особено актуално след влизането в Европейския съюз.
Когато се обсъжда на научна конференция „Управление на знанието в системата за
сигурност”, полезно и необходимо е да се обърне внимание и на инструментите в този управленски процес за гарантиране на неговата желана ефективност.
При това забързано, повлияно от глобализацията на света, подчинено на постоянни
промени и непредвидими изненади гражданско общество, управлението на процеси и дейности е не само необходимо, но и съдбовно важно. Както всекидневно се коментира, трудно
и почти невъзможно е днес без умело и ефективно управление в условията на криза и произтичащите от тях хаос и несигурност да се оцелява и търси стратегически път напред. Именно затова, преди да сме навлезли в проблема за инструментите за ефективно управление, и
по-конкретно за публичните проекти, трябва да бъдат маркирани и ползвани за изходно начало няколко момента за самия процес на управление.
Управлението като човешка дейност е формирано в процеса на общественото разделение на труда. Питър Дракър заявява, че „управлението е особен вид дейност, която превръща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и производителна група” 1 , а това
едва ли може да се постигне без планове и проекти. Затова и М. Мескон твърди, че „управлението е процес на планиране, организация, мотивация и контрол, необходим за формиране
и постигане целите на организацията” 2 , което също предполага и изисква утвърдени планове
и проекти. Според Д. Донали пък „управлението е процес, при който един или повече индивиди координират дейността на останалите с цел да постигнат резултати, които е невъзможно да бъдат постигнати от всеки, ако действа сам” 3 . И при това определение е повече от ясно, че не може да се стигне до „ефективно координиране” на която и да е дейност без планове и проекти, а още по-малко в публичния сектор, където субектът на управление упражнява координиращо въздействие върху работещите в организацията 4 .
Публичен сектор съществува във всяко цивилизовано общество и той се характеризира със специфични организация и управление, каквито пък са още повече във въоръжените сили. В него се произвеждат стоки и услуги за обществено ползване, като това се финансира със средства, събрани чрез данъци, такси и други постъпления. Следователно той има
производен характер в пазарното стопанство, защото получава средства от частния сектор, с
чиято помощ се финансират производството и предлагането на публични блага на населението. Именно той обхваща различни институции и организации, които произвеждат и предлагат публични, частни и семейни блага. Публичният сектор е система от държавни и общински институции, които управляват публичната собственост, осъществяват данъчното облагане, произвеждат и предлагат публични блага за членовете на обществото, каквито конкретно
за настоящата конференция са националната сигурност и отбраната 5 .
От съдържателна гледна точка управлението на публичния сектор се характеризира и
с това, че публичните организации предлагат публични услуги и имат строго дефиниран
предмет на дейност и задачи за изпълнение; поставени са в среда, която оказва противоречиво влияние на тяхната дейност; липсва всекидневен пазарен тест на предлаганите публични блага; осъществяват се всеобхватен контрол и отговорност; работят в условията на регламентирани вътрешни правила и бюджети.
Следователно управлението на публичния сектор може да се определи като човешка
дейност, насочена към ефективното използване на ограничените ресурси, с които разполагат
организациите в публичния сектор, за постигане на техните цели.
В съответствие с непрекъснатите промени в икономическото и общественото развитие се усъвършенства и процесът на управление на организациите в публичния сектор. Този
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процес придобива особена значимост в условията на разгръщане на пазарната икономика в
нашата страна и след приобщаването Ӝ в Европейския съюз, което се обуславя както от правата и отговорностите на организациите, така и от необходимостта за по-доброто им адаптиране към непрекъснато променящите се условия на външната среда.
При управлението на организациите в публичния сектор се прилагат редица подходи: програми и проекти за подобряване качеството на обслужване на клиентите; внедряване
на нови технологии за обслужване на гражданите; предприемачески програми и проекти;
изменение на организационните техники и др. Основа за успех в тях са публичните проекти.
Всички подходи и проекти за управление имат обща характеристика: трябва да бъдат „управлявани”. Това е така, защото традиционните подходи, които са били полезни вчера и не
са променени, за да съответстват на ситуацията, днес се оказват неподходящи, а това налага
и системно усъвършенстване на управлението.
За съжаление, в световен мащаб се наблюдава криза на доверието в публичния сектор. Единодушно е мнението, че той по-скоро създава, отколкото решава обществените
проблеми и че правителствените програми и политика по-скоро снижават, а не повишават
жизненото равнище.
Новоутвърдилото се единно обществено мнение е критично и твърди, че публичният
сектор не създава и провежда отговаряща на очакванията политика. Общото раздразнение
предизвиква необходимостта от реформи в публичната администрация и преди всичко от
ефективен публичен мениджмънт. Това обединява управлението като въздействие върху
системата (организацията) за постигане на определени цели с ръководството, като въздействие върху човешките ресурси за изпълнение на същите цели. След като мениджмънтът е „да
направиш нещо с ръцете на другите”, за публичния мениджмънт най-важното и същностното остава задоволяване на обществения интерес със средства на обществената власт на основата на публични проекти.
Дългосрочната перспектива като цел, подход и система на управленско действие играе ключова роля за ефективното управление на организацията. Същевременно дългосрочната перспектива в параметрите си на целите, подходите и системните действия не е нищо
друго освен стратегическо управление. Стратегическото мислене и действие са фундаменталната характеристика на цялостната система за управление на една организация, независимо от нейния характер. Липсата на стратегическа перспектива лишава конкретните оперативни аспекти на управление във всяка функционална област от системно присъствие на управленската воля. Това поставя под съмнение способността на тази воля да максимизира
ефективността на организационните взаимодействия9 .
Отричането или пренебрегването на стратегическите аспекти в управлението създава
условие за провал или най-малкото поражда неефективност. Много често вместо да работи в
„изпреварващ режим” на действие управлението се задоволява да осъществява „работа по
последствията”. За съжаление, не са малко у нас организациите, за които е характерна липса
на системни управленски действия в дългосрочна перспектива, а това предопределя качеството и ефективността на публичните проекти, тяхната реализация.
Организациите в демократичното общество и конкретно в публичната сфера са „отворени системи”. В резултат на отворения си характер те са в постоянна връзка със своята
външна и заобикаляща среда, взаимодействайки с нея при осъществяване на процесите си
според предварително регламентирания им предмет на дейност. При подготовка на бъдещето на организацията се прави всичко възможно за осигуряване на най-добрата връзка между
организацията и нейната среда при отчитане на динамиката Ӝ. Следователно стратегическото управление се ангажира с това да осигури, доколкото е възможно, оцеляването и преуспяването на организацията в среда с нарастваща турбулентност и решаващ инструмент за
това е конкретният проект. Това управление е по-близо до използване въображението на
управляващите, отколкото до прилагането на рутинни професионални инструменти. То е и
новаторско, защото чрез него и използваните проекти организацията се стреми да се адаптира към настъпващите в средата промени и ако е възможно, дори да ги изпревари. За разлика от оперативните, стратегическите действия обикновено поглъщат пари, при тях се разработват и реализират конкретни проекти.
Стратегическият мениджмънт е и ще бъде насочен не само към постигане чрез проекти на конкретни цели, но и към формулиране поведението на организацията в неопределено или недостатъчно определена среда. Ще се търсят и стратегии за справяне с неочакваното, а не само за оптимизиране на очакваното.
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Изправя се с цялата си тежест и отговорност проблемът може ли и как да стане реалност без проекти, след като процесът на стратегическото управление повече от всякога
изисква компетентно стратегическо мислене; преобразуване на стратегическата информация
в стратегическа алтернатива; формиране на стратегическо решение (стратегия) въз основа
на стратегическия анализ; предприемане на стратегически действия (стратегическо планиране, организиране, контрол, ръководство); постигане на желаните стратегически резултати
в съответствие с мисията и стратегическите цели на организацията.
Съвременното общество е силно повлияно от непрекъснато променящата се среда.
Докато средата, която е определена от операциите, е относително стабилна, проектната среда е гъвкава, неустойчива и определена от условията на съвременното конкретно обкръжение. Насочена е към дългосрочните цели, към достигане на крайния резултат, а не към перфектно изпълнение на дейностите. Изискванията за промяна принуждават органи и организации да реагират своевременно на потребностите. Именно необходимостта от реакция на
промените изисква от ръководители и изпълнители умения за управляване на промяната
чрез проекти. Наред със знанията и уменията в областта на класическата управленска наука
(стратегическо управление, финанси, счетоводство и т.н.), съвременните ръководители
трябва да са способни да управляват проекти. Това е необходимост, породена от включването им както в едновременно управляване на много проекти, така и от взаимодействие с ръководители на други проекти, със специалисти от различни проекти екипи. Много правилно
и точно Диана Димитрова им препоръчва: „Ако искате да осъществите мечтите си – превърнете ги в проекти” 6 .
Съставянето и разработването на проект в публичната сфера сега и в бъдеще е от голямо значение за развитие на публичния сектор. Тази дейност и използването на този инструмент за ефективно управление, развитие и просперитет придобиват у нас растящо значение и изискват все по-голямо умение от изпълнители, специалисти и ръководители след
приобщаване на България към Европейския съюз. И сега страната ни я критикуват именно
за лошо планиране и изпълнение на проекти, особено при използване фондовете на ЕС.
Проектите обяснимо навлизат все повече в нашия живот, защото работа на проектен
принцип оптимизира и рационализира човешкия труд. Чрез системата от проекти е възможно да се идентифицират своевременно съществуващите или назряващи проблеми и да се
премине към тяхното решаване. Работата по проект преструктурира и конкретизира професионалните роли и по този начин успешно стимулира инициативността и творческия потенциал на специалистите от всички равнища на институционалната йерархия.
Най-общо и кратко проектът е форма на план за постигане на определени цели. Това
е термин за обозначаване на ограничена във времето намеса, която се състои в система от
планирани взаимосвързани дейности, насочени към постигане на предварително поставени
цели/резултати в рамките на определено време и чрез използване на определени ресурси
най-вече да се внесе промяна до желаното състояние на нещата. Това са организирани по
специален начин дейности, фокусирани върху специфична цел, имащи за отправна точка
предварителна визия, свързани с кратък срок за изпълнение и фиксиран бюджет, които излизат извън обичайната всекидневна дейност на институцията/организацията и са насочени
към постигане на желана промяна в средата. В литературата все още няма еднозначно определение на понятието „проект”, но е единно мнението, че това е временна структура, която
служи за постигане на определени цели, т.е. инструмент в процеса на управлението, защото
се разработва за подобряване или подпомагане на тенденции и дейности. Проектът е организирани дейности за постигане на определени цели в рамките на определено време и ресурси.
Проекти може да се разработват и изпълняват във всички области на живота, независимо от срока на изпълнение, необходимите средства, изпълняващия екип и вида на резултатите (материални или нематериални). Всички те имат еднакви елементи и се разработват
на едни и същи принципи, по вече проверена и утвърдена схема. Предложението за проект
представлява внимателно и честно изготвен и добре структуриран документ за искане на
финансова подкрепа и съгласие от външна организация (фондация, корпорация, стопанска,
правителствена или междуправителствена организация) или от ръководния орган на организацията за осъществяване на проекта. Той е изработен с цел да убеди източника на финансиране да одобри и отпусне необходимите средства за осъществяване на идеята или промяната. Реализацията на проекта е насочена към решаване на съществуващ важен проблем или
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задоволяване на определена нужда и затова предложението трябва да съдържа обосновка на
всяка позиция от искането.
Обикновено проектите са част от определена програма на финансиращата организация и те се оценяват като успешни, но ако резултатите се запазят и развият и след като
приключи финансирането, т.е. когато докажат устойчивост. Обикновено проектите целят
подобряване или подпомагане на текущи дейности. Известна и проверена истина е, че успешното реализиране на проекти е необходимо условие за успешно реализиране дейността
на една организация. Всеки проект е уникален по начина на своето изпълнение и затова носи известна степен на несигурност и риск, които се анализират и оценяват при изготвянето
му. Проектите са неотделима част от нашето обкръжение и тяхното качество е решаващо.
Най-често проектът е отъждествяване с разнородни дейности: инвестиционни, научноизследователски, проектно-конструкторски, информационно-проучвателни, консултантски и други. Възможно е обхватът да включва част или всички от тях. Общото е, че се изпълняват нестандартно сложни действия в условията на ограничение от гледна точка на
изискванията за време, разходи и качество. Следователно управлението с проекти и на самите проекти е насочено към оптимално оползотворяване на възможните ресурси при налични ограничителни условия.
Обект на управление е проектът, който целево е ориентиран за постигане на необходимата промяна. Неговото управление може да бъде дефинирано като „извършване на съвкупност от разнородни дейности с уникално съдържание, за решаване на сложен, нестандартен проблем, при наложени ограничения относно време, разходи, качество и специфични
изисквания към организацията на работа” 7 .
От казаното дотук се налага становището, че проектът е не само обект на управление, но и ефектен и ефективен инструмент за управление.
Той е ефективен инструмент, използван от опитни, компетентни и с добър професионален капацитет – управление, което не работи стихийно, инцидентно, на парче, а премерено, обмислено. Проектът е определен от уникален обхват дейности, изисква нова и конкретна организация, насочен е към осъществяване на промяна. Ефектен инструмент е, защото макар и да съдържа неопределеност и риск, изисква формиране и интегриране по нов начин на организационните ресурси, обект е на ограничение по отношение на време, разходи и
качество.
Ръководство и управление, които ползват и се опират на проекти, придобиват доверие, авторитет, защото не се опитват да извършат промяна чрез рутинни действия. Проектът
е успешен, ако са удовлетворени изискванията за качество, време и разходи, а определената
промяна пък има стойност, ако е навременна, в рамките на предвидения бюджет и в съответствие с предварителните изисквания за качество.
Проектът е ефективен инструмент, когато се използва като управленски подход, при
който чрез специфична организация на човешки, финансови и материални ресурси се изпълнява уникален обхват от дейности, осъществява се значима промяна при ограничения относно време, разходи и зададени изисквания за качество. Той е ефективен инструмент, само
когато точно се спазват утвърдените от опит и практика изисквания за неговото разработване и реализиране от добър екип.
Практиката е наложила цикъл на проекта, който предполага етап на идентифициране
на проблема, последван от разработване, оценяване/одобряване, етап на осъществяване, съпътстван от мониторинг (наблюдение), оценяване на изпълнението. В този цикъл има много
общоутвърдени и рутинни процедури, но и специфични, които в зависимост от сектора и
дейността трябва добре да се познават, отчитат и спазват. Един добър SWOT анализ е много
полезен за идентифициране на проблема и средата. Тяхната специфика в публичната администрация, конкретно в системата на въоръжените сили и отбраната, предявяват конкретни
изисквания и към професионалния капацитет при разработване/изготвяне на проекта. Проектната компетентност е особено необходима и полезна при проучвания и събиране на необходимата информация, за да може изготвеният проект да бъде на добро равнище, веднага
одобрен и оценен. Така се проверяват логиката на проекта, обосновката и реалистичността
на целите, както и вероятността за постигане на резултатите за определено време и с определени ресурси.
Едновременно с организирането на проекта се извършва и мониторинг, имащ за цел
да установи наличието на отклонение по отношение на изискванията и изпълнението на
дейностите, сроковете и изразходването на средствата в сравнение с планираните. Монито-
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рингът е вътрешен (от ръководството на проекта) и външен (от донора или финансиращата
организация), както и от определена от него структура.
Оценяването на изпълнението също може да бъде извършено най-добре от екипа,
който изпълнява проекта, или от външни независими оценители.
Важен момент при съставянето и реализирането на публичния проект е осигуряване
на допустима гласност. Дават се гласност и откритост на разработваната и реализирана социална или организационна промяна. Проектната инициатива се популяризира не само сред
специалистите, но и сред широката общественост. Постига се интегриране на усилията и
капацитетите на по-широк кръг от хора за решаване на поставения чрез проекта публичен
проблем. Осигурява се публична проектна перспектива, около която са концентрирани
очакванията и усилията и на екипа, и на целевите групи.
Проектите за промени в управлението и изследователските проекти обхващат фазите
дефиниране на проблема – разработване на решение – експериментална фаза – пилотна фаза
на изпитване и демонстрации – фаза на мултиплициране. Логическата последователност в
реализирането на един проект също може да се представи в четири последователни етапа: на
проучване и дизайн на проекта – развитие на проекта – изпълнение – приключване на проекта.
Специално място, роля и отговорност в проекта имат осигуряването и разчетът на
необходимите ресурси, бюджетирането или финансирането на неговата реализация.
Само маркирането на тези важни принципни и постановъчни моменти в работата с
проекти, преди да се навлезе в нейното управление, и то в специфичната отбранителна система, показва колко важни са компетентността и професионалния капацитет на заетите в
екипа специалисти. Ежегодно на вниманието на организации и структури се предлага списък с проекти на Министерството на отбраната, на другите министерства, проекти от различни международни институции с точно определен срок и сума за финансиране. Много от
предлаганите проекти се провалят от участващи изпълнители и специалисти поради страх,
нежелание за допълнително натоварване, резервираност от ограничени средства и напрегнати срокове, както и поради малки или никакви контакти с други наши или чужди структури
за формиране на проектни екипи с повишени компетентност и капацитет.
Логическият процес на формулиране и разработване на проекта може да бъде подпомогнат с изготвянето на т.нар. логическа матрица или рамка. Основна част от управлението
на проекта е проследяването на предвидените индикатори на всяко ниво.
Управлението е комплекс от функции, които всяка група трябва да изпълнява, за да
бъде постигната поставената цел. Управлението означава преди всичко отговорност и отчитане. Всички структури в държавната, местната и бизнес администрацията работят по проекти, но не всички имат специализирани звена за управляване на проекти. Парадоксално е,
но в немалко големи администрации у нас, включително в някои поделения, няма нито един
специалист по управляване на проекти. Безспорно това е специализирана дейност, обособена в отделна професия. В такива звена трябва да се привличат специалисти по управление
на проекти, които може и да не са специалисти в съответната професионална област, обект
на административната структура. За успешното изпълнение на проекта са необходими хора
с различни умения и опит. Работата значително може да се улесни, ако се въвлекат и партньори (специалисти) извън екипа – от други организации, местната власт, бизнеса.
Отговорността за успеха на един проект се поема и носи от неговия ръководител, чието задължение е съставянето на планове и разчети за действие, разпределяне и възлагане на
задачите, проверка за извършване на планираното в определените срокове. Още в началото
трябва да се създаде работещ екип, в който всеки да има ясно определени роля и задачи.
Обичайна е практиката повечето от участниците да са членове на организацията, изпълняваща проекта, подпомогната от външни експерти и консултанти. Екипът, който изпълнява
проекта, трябва да бъде убеден още преди да започнат дейностите, че той има важно значение за организацията, а привлечените членове на екипа извън организацията да се чувстват
част от проекта. Участниците в проекта трябва да си сътрудничат пълноценно. Работните
срещи също трябва да включват всички работещи по проекта и да се провеждат в атмосфера
на доверие и подкрепа, като всеки участник си носи отговорноста. От самото начало на изпълнение на дейността трябва да се създадат финансови и организационни системи, да се
разработват реалистични програми за следващите седмици и месеци и редовно да се актуализират на срещи на екипа. Организирането на дейността на проекта включва и ефективно
вземане на решение, проследяване и контрол на процеса, отчитане, информиране за работа-
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та и резултатите от проекта. В управленския процес най-важният момент е вземането на решение. То като творчески акт има отношение към всички етапи на този процес в организацията. Основно средство е за въздействие на субекта на управление върху обекта за изпълнение на поставени с проекта цели и задачи.
За съжаление, и в много административни и бизнес структури по проблема „проекти” не са утвърдени ефективни официални процедури и стандарти или систематизирани
„добри практики” за изготвяне и изпълняване на проекти. Спазват се най-вече методиките и
ръководствата за организиране на търгове и за сключване на договори за финансираните
проекти от Министерството на отбраната, други министерства и международни организации.
Една от най-важните стъпки към подобряване на ефективността и ефикасността в работата на администрацията с проекти е направена с въвеждането на нов управленски подход, който най-често се нарича управление на изпълнението (performance management). Това
става след 2002 г. със Системата за оценка на индивидуалното изпълнение и Наредбата за
условията и реда за атестиране на служителите. Също в работата с проектите друг много
важен аспект на управлението на изпълнението е свързан с промените в бюджетната процедура за въвеждане на програмно и ориентирано към постигане на резултата бюджетиране.
Управлението на изпълнението най-често се дефинира като стратегически и интегриран подход за постигане на устойчив успех от страна на организациите, посредством усъвършенстване изпълнението на хората, които работят в тях, чрез развиване на способностите на екипите и отделните служители, заети в проектите. Управлението на изпълнението на
организациите се основана на два основни компонента: постигане на ключови за успеха на
организацията цели и развиване компетентностите на служителите.
Определянето на целите на организацията и формулирането им в проектите са част
от стратегическото (дългосрочното) и оперативното (краткосрочното) планиране на развитието на организацията. Най-същественото е да се осигури обвързаност между дългосрочните и краткосрочните цели на организацията с целите на отделните структурни звена и тези
на отделните екипи, на отделните служители, т.е. да се направи специфична каскада от цели. Постигането на целите на организацията и нейното цялостно позитивно развитие са невъзможни без развиване на компетентностите на работещите в нея и в проектните екипи.
Компетентен персонал е този, който постига очакваното от него поведение и резултати в
процеса на работа, т.е. компетентността е това, което служителят знае, може, иска и прави в
работата си.
От особено значение за управляване изпълнението на проектите са и още два въпроса: наблюдение на изпълнението на целите, контрол над изпълнение на целите.
Наблюдението и контролът над изпълнението на целите дават възможност да се направи оценка на ефективността, ефикасността и икономичността на дейността на съответната
администрация или нейно структурно звено, проектен екип за определен период от време.
Ефективността от дейността е степента на постигане на предварително поставените
проектни цели.
Ефикасността от дейността е съотношение между постигнатите резултати и изразходваните за това ресурси.
Икономичността на дейността по даден проект се разглежда като постигане на дадени резултати с минимум ресурси; или с дадени ресурси да се постигнат максимални резултати.
Системата за оценяване на изпълнението в публичната администрация и по публичните проекти е регламентирана като система за атестиране на заетите. Министърпредседателят Борисов многократно обръща внимание за взискателността и отговорността,
които трябва да се проявяват към всеки включен в проектните екипи. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев също в своя статия във в. „Политика” заявява: „...Трябва да гарантираме високо качество на проектите. Трябва да има
жив, мотивиран работещ екип, защото там, където има, резултатите не закъсняват” 10 .
Основните предизвикателства пред страната ни при усвояването на проекти по европейски фондове той вижда в „скорост, качество, цена и време”.
Проектният начин на работа става все по-нужен и практически използван от почти
всички организации в публичния сектор, в бизнеса, в научната и развойната дейност, както
и конкретно от въоръжените сили в сигурността и отбраната. Сега и в бъдеще привличането
и използването на средства от фондовете на Европейския съюз ще става основно на проек-
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тен принцип, а както е добре известно, България далеч не е отличник в това отношение. Дори, за съжаление, вече има немалко примери на сериозно изоставане в привличането и усвояването на средства от програмите и фондовете на ЕС, което едва ли е в полза на толкова
необходимото ускорено развитие на България и на мерките за излизането Ӝ от кризата.
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Подполковник д-р Димитър Мешков

ПОДГОТОВКА НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ РЕЗЕРВА
ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ КРИЗИ
Въпросите на подготовката на резерва са изключително важни в новите условия, в които
са поставени нашите въоръжени сили. Статията съсредоточава вниманието върху перспективата на тази дейност в страната.
Новите реалности и предизвикателства пред въоръжените сили налагат необходимостта от
преосмисляне ролята и задачите на мобилизационния резерв, а оттам и на необходимостта от преструктуриране и промяна на принципите на комплектуване с личен състав на войсковите формирования по военновременните щатове. Дори армия с максимално оптимизирана организационна
структура, наситена с модерно въоръжение и бойна техника, не би изпълнила успешно своите мисии и задачи и реализирала оперативните си способности, ако в мирно време не е подготвила необходимите и военно обучени резерви за развръщане по военновременните щатни разписания.
Радикалните промени в Българската армия, свързани с преструктурирането, редуцирането и
предефинирането на задачите, въвеждат нови принципи в организационното Ӝ изграждане и използване. Променят се нейните възможности и доктриналната среда за функциониране.
Съдейки по броя на водените на военен отчет резервисти, е ясно, че броят на преминалите
военна подготовка е достатъчен за осигуряване, макар и с известни затруднения, на сегашните потребности.
По мнението на експерти в действителност подготовката на основната част от този състав не
отговаря на изискванията за висока степен на обученост, умело използване на новите технологии и
оперативна съвместимост с активния компонент на въоръжените сили (в отговор на започналата
модернизация на въоръжените сили). В рамките на краткотрайните (2–5 денонощия) мобилизационни занятия в Българската армия се провежда предимно теоретична индивидуална подготовка. Попродължителна практическа и полева подготовка няма поради недостиг на средства. Резервистите
участват основно в организационни мероприятия за приемане, стъкмяване и включване в състава на
подразделенията.
Анализите показват сериозен дисбаланс във функционирането на структурата на мобилизационната система по критерия „подготовка на резервистите”, при което значителния ресурс, според
състоянието на подготовката му през последните години, в по-голямата си част е неизползваем. Основните причини са:
• неизяснени потребности от личен състав по длъжности и специалности, по щатовете за
военно време, в хода на постоянните реформи във въоръжените сили;
• неизяснените параметри на модернизацията и превъоръжаването на въоръжените сили –
за да бъдат прогнозирани потребностите от подготовката на определени специалисти;
• недостиг на финансови и материални средства за поддържане на удовлетворително равнище на подготовката на целия съществуващ резерв от личен състав;
• липса на подходящи структури, които да извършват подготовката на резерва от личен
състав;
• обобщаване на опита и внедряване на прогресивни методи за мобилизация и др.
Натрупаният опит сочи, че за резултатите от мобилизационната подготовка трябва да се съди по степента на боеготовност и боеспособност на военновременните формирования в края на срока за постигане на готовност за бойно използване.
Практиката показва, че мобилизационна подготовка е наложително да се планира и провежда с командирите, щабовете, мирновременния личен състав на формированията от състава на въоръжените сили, военните окръжия, резервистите, гражданската администрация и други, имащи задължения по подготовката и провеждането на мобилизация.
Провеждането на мобилизационната подготовка се базира на използване на чисто мобилизационни форми, както и на други колективни форми на оперативно-тактическа подготовка, които
условно може да се разделят на основни и спомагателни. Мобилизационната подготовка се разделя
на индивидуална и колективна.
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В съответствие с разделянето на резерва в „Доктрина за изграждане и развитие на резерва от
личен състав” подготовката на резерва е:
• Подготовка на постоянния резерв – по план на непосредствените командири (началници)
с резервистите от постоянния резерв. Провежда се индивидуална подготовка в системата на подготовка на кадровите военнослужещи – за усвояване изпълнението на воинските им задължения и задълженията по специалността и длъжността от сключения договор. Те задължително получават мобилизационно назначение на договорената длъжност.
• Подготовка на резервистите от мобилизационния резерв – извършва се в учебните бази,
учебните центрове, мобилизационните бази и във формированията, в които са получили мобилизационно назначение – под ръководството на Щаба на отбраната.
• Подготовка на резервистите от мобилизационния резерв с висока готовност – провежда се
централизирано, по разчети на Щаба на отбраната, и децентрализирано – по план на командирите на
формирования. Тя се провежда ежегодно чрез участие в мобилизационни мероприятия с обща продължителност двадесет денонощия.
• Подготовка на резервистите от мобилизационния резерв с ниска готовност – провежда се
ежегодно по план на командирите на формирования, с продължителност до пет дни, в зависимост от
определените за тази цел ресурси.
• Подготовка на резервистите от допълващия мобилизационен резерв – провежда се по
план на началниците на военните окръжия, съгласуван с командирите на съединения – ежегодно в
зависимост от определените за тази цел ресурси, с продължителност в зависимост от съответната
военноотчетна специалност.
Анализът на практическия опит за планиране и провеждане на мобилизационна подготовка
от близките години показва следните слабости:
• Цялата система за мобилизационна подготовка е изграждана, поддържана и функционирала в условията на наборна военна служба и задължителна служба в резерва. Това предполага наличие на значителен подготвен ресурс, който с преминаването към професионална армия е постоянно намаляващ.
• В мирно време с резервистите от свободния резерв не се провежда подготовка.
• През последните години индивидуалната подготовка на резервистите се пренебрегва. Поради липса на яснота по отношение на потребностите, на организация и най вече на финансиране тя
е сведена до критичния минимум. Това е валидно и за останалите форми на подготовка. От тях се
провеждат най-вече тези, които не изискват участие на голям брой ресурси от резерва и изразходване на финансови и материални средства. Учебно-мобилизационни сборове, мобилизационни игри,
учения и други не се провеждат.
За преодоляване на посочените слабости сполучливо решение е преминаване от задължителен към доброволен принцип на комплектуване както за мирно, така и за военно време, т.е. въвеждане на договорните отношения и в тази област. Подобна стъпка изисква прецизиране на мобилизационната потребност от личен състав.
За да се гарантират 100 % попълване на военновременните формирования, се налага предвиждане на определен процент резерв на основното попълнение, притежаващ необходимата подготовка, който да замени заболели, отсъстващи от страната и неявили се по различни причини при
мобилизация.
Анализът показва, че необходимият резерв на основното попълнение няма да надхвърля 10 %.
Тази ниска стойност се определя от предварително дефинирани в договори права, задължения и отговорности. Със сключване на договори почти напълно ще се избегне умишленото укриване и отклоняване от военна служба при мобилизация. Ниският процент резерв на основното попълнение
няма да оказва съществено значение на бойната способност на формированието и практически би
могъл да се пренебрегне. В отделни случаи се налага да се предвиди подобен резерв само за единични, възлови военноотчетни специалности. С този допълнителен контингент също е наложително
да се сключва договор.
Освен за гарантирано комплектуване на войсковите формирования при мобилизация резервът на основното попълнение е целесъобразно да се използва и впоследствие за попълване на евентуални загуби.
Сключването на договор с мобилизационния резерв изисква изплащане на парично възнаграждение, срещу задължението за подготовка по съответната военноотчетна специалност и явяване
на военна служба при мобилизация.
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Общият подготвен мобилизационен резерв може да се раздели по степен на необходимост
от участие в подготовката. За 10 % от получилите мобилизационно назначение, най-вече на командни длъжности, е задължително участието веднъж месечно, в рамките на два дни (почивни), в усъвършенстване на подготовката им и в подготовката на формированието като цяло. Тази част от подготвения резерв условно може да се нарече „Подготвен резерв І степен”. Това са резервисти, на които се възлага планирането и организацията на обучението на резерва. Те участват в изготвянето на
програмите и разписанията за обучение на резерва, в разпределянето, оборудването и поддържането
на учебно-материалната база. Отговарят за заделяне, комплектуване и съхраняване на материалното
осигуряване, необходимо за обучение на резерва. В дните за участие на останалата част от подготвения резерв в обучението организират и ръководят цялостната дейност. Участват в процеса на обучение и се подготвят за съответните командни длъжности, за които са сключили договор за служба
в резерва. От тях се изисква да познават числящите се въоръжение и техника, да участват в обслужването и поставянето Ӝ на съхранение. Включват се в различни форми на обучение на военнослужещите, като практически занятия по овладяване на бойната и спомагателната техника и въоръжение, тактико-специални занятия, щабни тренировки и учения и др.
„Подготвен резерв II степен” е 20 % (предимно младши команден състав) – води подготовка
веднъж на два месеца в рамките на два дни, а „Подготвен резерв III степен” е 70 % и води подготовка веднъж на три месеца.

резервисти I степен с подготовка всеки
месец 10%
резервисти II степен с подготовка на всеки
2 месеца 20%
резервисти III степен с подготовка на всеки
3 месеца 70%

Фиг. 1. Структура на резерва със сключен договор
На фиг. 1 е показана предложената структура на резерва по категории, който се разпределя в
зависимост от периодичността на подготовка на „Резервисти І степен” – 10 %, „Резервисти ІІ степен” – 20 %, „Резервисти ІІІ степен” – 70 %.
Често срещана практика е при недостиг на финансови средства планирани предварително
мероприятия за мобилизационна подготовка да се отлагат или да не се провеждат. Това е недопустимо при въвеждане на договорното комплектуване на резерва. Изплащането на финансови средства
по договор, без да се води подготовка, обезсмисля въвеждането му.
Казаното не изключва запазване на задължението за защита на отечеството, произтичащо от
Конституцията и законите на страната. Задължителният принцип за комплектуване на въоръжените
сили за военно време се запазва и прилага при определени условия след изчерпване на резерва с
договор. В правомощията на президента или Министерския съвет се запазва възможността за допълнително повикване на хора и техника от националното стопанство във въоръжените сили.
Предлагаме в новата архитектура на мобилизационната система да се създаде подразделение в състав до рота, в подчинение на всеки началник на военно окръжие, и да е от състава на въоръжените сили. При необходимост да се активира и използва за участие при реагиране на кризи с
невоенен характер, а при обявена мобилизация да се отдава в подчинение на определени формирования.
Подразделението от резервисти в разпореждане на началника на военното окръжие ще бъде
в максимална готовност и ще се използва незабавно за решаване на задачи при бедствия и реагиране
при кризи с невоенен характер. Използването на подразделението от резервисти за реагиране при
кризи изисква съответна подготовка. Тя е дейност, насочена към поддържане на готовност и осигуряване на организация за активирането му във всеки момент при възникване на необходимост.
Действията на подразделенията в случай на криза са разнообразни, специфични и уникални и са в
непосредствена зависимост от засегнатата обществена структура, възникналите рискове и заплахи,
типа и размаха на кризата, нейната динамика, средата за сигурност и др.
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Основна цел на подготовката е организирането и провеждането на ефективни действия за
незабавно активиране на резервистите и включването им в овладяване на кризата при максимално
запазване живота и здравето на хората и ефективно използване на ресурсите.
Подготовката на подразделението в този случай включва следните основни елементи:
• установяване статута, функциите и задачите на сформиращи се подразделения и правомощията на органите за управление;
• прогнозиране и моделиране на възникване и развитие на възможни кризи и участие на
подразделението от резервисти при овладяването им и ликвидирането на последствията от тях;
• анализиране на възможните варианти за действие на силите за овладяване на кризата;
• определяне на:
¾ максималния праг на възможностите на съществуващите структури за действие при криза,
чието надхвърляне изисква мобилизиране на допълнителни ресурси;
¾ мястото, ролята и задачите на активираните подразделения в общата структура на силите
и средствата за овладяване на криза;
¾ организационните структури, на които ще се придават мобилизационни ресурси, и тези,
които ще се сформират временно за овладяване на кризата;
¾ необходимото образование, квалификация и други специфични изисквания към резервистите, включени в подразделението;
¾ потребностите от техника, материални и финансови средства и средства за управление за
провеждане на мобилизация на граждански ресурси и тяхното използване;
¾ източниците и способите за осигуряване с техника и материални средства;
• организация на оповестяването, явяването и оборудването с екипировка, техника и материални средства;
• планиране и провеждане на подготовка на определените подразделения от резервисти за
действие при криза;
• усвояване на плановете – първоначално на индивидуалните функционални задължения, а
впоследствие – на мобилизираната структура като цяло.
Системата за подготовка на резервисти трябва да се изгради в съответствие с условията на
доброволното договорно начало на комплектуване. Целта на подготовката е изграждане на резерв от
личен състав с подготовка, равна или близка на тази на военнослужещите. Постигането на тази цел
е възможно при изпълнението на следните изисквания:
• Определяне на точни критерии за подбор на резервисти за всяка военноотчетна специалност и конкретна длъжност. Критериите за подбор следва да осигуряват попълване с подходящи
ресурси, притежаващи образование, позволяващо овладяване на функционалните им задължения и
придобиване на необходимите знания и умения за това. Освен образователен ценз съществуват и
редица специфични изисквания за отделните военноотчетни специалности: ръст, зрение, тегло и др.
Съответствието по антропогенни и здравословни изисквания налага достатъчно обстойни медицински прегледи и изследвания.
• Безпристрастност, обективност и прозрачност при подбора. Подборът следва да се извършва единствено по обявените критерии.
• Изготвяне на подходящи програми за подготовка. Те се съобразяват с нивото и етапа на
подготовката и със спецификата на конкретното формирование. Индивидуалната подготовка не се
включва в определените редовни дни за подготовка. Редовната подготовка се планира след завършване на индивидуалната подготовка и покриване на необходимия минимум.
• Диференциран подход за подготовка – на служилите и на тези, които не са служили във
въоръжените сили. Това се налага от различното равнище на придобити специфични знания и умения. В подготовката се отчитат и различните изисквания за военноотчетните специалности и спецификата на отделните войскови формирования.
• Уплътняване и постигане на висока интензивност на учебния процес в дните за подготовка на резерва. Дните за подготовка са значително ограничени. Стремежът при определяне на заетостта за подготовка е да се ограничи до минимум откъсването на резервистите от нормалната им
цивилна дейност. Ограниченото време за подготовка налага насищане на процеса на подготовка с
форми и методи, изискващи активно участие за постигане на желания краен резултат.
• Въвеждане на нови технологии в подготовката. Възможностите, които разкриват технологиите, дават неограничена перспектива за обучение чрез тренажори, симулатори, използване на информационни мрежи, обмен на информация, провеждане на дистанционно обучение, контрол и др.
• Ефективно разпределяне на средствата за подготовка.
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Системата за подготовка на резервисти се изгражда и функционира в определена методическа последователност и включва мероприятия, подходи, принципи, форми, стъпки, методи, които
могат да се обединят в интегриран модел за подготовка на резерва от личен състав.
Предложеният модел за подготовка на мобилизационния резерв с договор въвежда нова философия за изграждане на единна система за подготовка на резервистите, а разработеният алгоритъм включва отделни фази, стъпки и дейности, разположени във времето в определена логическа
последователност (фиг. 2). Като цяло този алгоритъм обхваща две фази и шест стъпки. Фазите са
индивидуална и колективна подготовка.
Фазата на индивидуалната подготовка започва от дейността за изясняване на нуждите и
подготовката на набора от документи и завършва с изготвяне и подписване на договора за служба в
резерва. Тя включва стъпки от едно до шест.
Стъпка 1 – набор на документи. Извършва се от военното окръжие. Желаещите да подпишат договор за служба в резерва подават необходимите документи във военното окръжие, чрез военния отдел на общината. Общите необходими документи са заявление за желание за постъпване на
служба в резерва; диплома за завършено образование; свидетелство за съдимост; документ за разрешен достъп до класифицирана информация; медицинско свидетелство за здравословно състояние;
документи за допълнителна квалификация; за ниво на владеене на чужд език и др.
Съставя се обща комисия за подбор от представители на войсковото формирование, за което
са предназначени ресурсите, и съответното военно окръжие. Комисията преглежда документите,
разпределя ги по категории военнослужещи и по специалности. Отделя тези, които не отговарят на
изискванията за длъжността, за която кандидатстват.
Кандидатите се оповестяват за времето и мястото на провеждане на подбора.
Стъпка 2 – подбор на кандидатите, подали необходимите документи и отговарящи на изискванията. Общите условия, на които трябва да отговарят кандидатите, за да могат да заемат длъжности в резерва, са:
• да бъдат с военно звание, съответстващо на длъжността по щата, за която кандидатстват,
или без звание за кандидатстващи за редници;
• да са физически здрави и психически устойчиви при продължителни натоварвания;
• за длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, да се подбират резервисти с издадено разрешение за достъп на ниво не по-ниско от изискваното;
• да не са сключили договор за служба в резерва на друга длъжност;
• да не навършват пределна възраст за служба в резерва за притежаваното военно звание по
време на изпълнение на договора.
С одобрените за служба в резерва се подписва договор за обучение, а неодобрените остават
със статута си относно мобилизационния резерв преди подбора.
Стъпка 3 – сключване на договор за начално обучение. В договора се определят срокът,
мястото, условията и изискванията за приключване на обучението, както и правата и задълженията
за срока на обучение.
Стъпка 4 – начално обучение на резервистите. То започва с начална подготовка за тези, които не са служили във въоръжените сили. Тя се планира, организира и провежда съвместно от военното окръжие и военните колежи. Първият договор с резервиста е за обучение. Продължителността
на началната подготовка е от 5 до 7 дни.
Стъпка 5 – със завършилите успешно началното обучение се подписва договор за обучение
по военноотчетна специалност.
Стъпка 6 – подготовка по военноотчетната специалност. Тя се провежда във военните колежи – за сержанти и войници, и във военните училища – за офицери. За тези специалности, за които не се води обучение във военноучебните заведения, подготовката се организира и провежда във
формирования на въоръжените сили. На този етап част от подготовката може да се организира и
като самостоятелна подготовка с предоставяне на необходимите учебни материали. Предварително
се изготвя задание за учебните въпроси, които да се изучат от резервиста. Следват контрол и оценяване за степента на усвояване на учебния материал.
Контролът за участието в обучението и степента на успеваемост е задължение на военното
окръжие и на войсковото формирование, за което са предназначени резервистите.
Успешно завършилите индивидуалната подготовка сключват договор за служба в резерва. С
останалите договорите се прекратяват.
Фазата на колективна подготовка се организира и провежда изцяло от войсковото формирование, за което е подписан договорът. Служилите във въоръжените сили се включват и започват
службата си в резерва направо във фазата на колективната подготовка.
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Колективната подготовка преминава през познатите етапи на подготовка на екипаж (разчет)
отделение, взвод, рота и т.н. Поради това тази фаза също може да бъде разделена на отделни етапи и
стъпки.

Други

Мобилизационен резерв

ФАЗА НА ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА

Военно окръжие
Набор от
документи

Не

Подбор

Не

Военно окръжие
Военно формирование

Да
Договор
за начално обучение

Не

Начално
обучение

Военно окръжие
Не

Договор
за обучение по ВОС

Военно окръжие
Военно формирование

ФАЗА НА КОЛЕКТИВНА
ПОДГОТОВКА

Не

Не

Обучение
по ВОС

Договор за служба в
резерва

Военно формирование

Колективна
подготовка

Фиг. 2. Модел за подготовка на мобилизационния резерв с договор
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Опитът показва, че е необходимо поне веднъж годишно в рамките на 10–15 дни да се планира обща подготовка на формированията за бойно сглобяване и поддържане на тренираността.
Тя може да е съвместна с мирновременни формирования в рамките на плановата подготовка. Подобна подготовка изисква допълнителни ресурси и е завършващ етап в подготовката на формированията. Започва с привеждане в по-високо ниво на бойна готовност на формированието и завършва с тактическо учение с бойни стрелби. В този период се обработват и въпроси за участие в
операции за поддържане на мир, ликвидиране на последствия от бедствия, кризи и др.
Резултатите от колективната подготовка се отчитат по степента на боеспособността на военновременните формирования в края на полевата подготовка.
Колективната военна подготовка на резерва се провежда съгласно ежегодните планове за
подготовка на командирите, щабовете и войските и се планира на базата на утвърден годишен план.
По време на участие в учебно-мобилизационни мероприятия в състава и по щатовете на въоръжените сили резервистите се ползват със статута на военнослужещи и получават пълното парично възнаграждение за длъжността, за която са подписали договор.
Новият модел има няколко важни предимства, които са от изключително важно значение за
повишаване ефективността на системата за подготовка на резерва.
• Предлага различни нива на индивидуална подготовка, обвързана с показаните резултати,
като подписването на договор за служба в резерва е в резултат на успешно завършена индивидуална
подготовка и покриване на определени нормативи; за служилите във въоръжените сили се пропуска
индивидуалната подготовка и се преминава към колективна.
• Той е много сполучлив за новите условия, защото позволява целенасочена подготовка на
резервисти, необходими за комплектуване на военновременни формирования по военновременните
щатове. В зависимост от осигурените финансови средства може да се приложи първоначално за
най-важните длъжности, оказващи най-силно влияние върху бойната готовност и бойната способност, а впоследствие да се разшири за всички останали.
• Позволява да се подготвят цели формирования от резервисти за участие в мисии зад граница в отговор на очерталите се тенденции за засилване на експедиционните способности на Българската армия.
Практиката в настоящия момент не позволява изпращане на цели войскови формирования
зад граница. Контингентите са сборни, формират се целево за времето на подготовка и изпълнение
на мисията. След приключване на мисията контингентът се разпуска. Почти целият състав на контингента е от доброволно участващи военнослужещи, заемащи длъжности в различни поделения.
Резервистите са незначителна част от участващите в мисии – специалисти, дефицитни за
мирновременния състав на въоръжените сили. Отсъствието и неизпълнението на функционалните
задължения от военнослужещи във войсковите формирования, в които са назначени, затормозява
изпълнението на планираните всекидневни дейности. Допълнително натоварване се получава за
останалата част от личния състав, поемайки задълженията за дълъг период от време на заминалите
на мисия.
Предимствата при изпращане на цели формирования са достигане на висока бойна способност за относително кратко време. Определеното място в йерархичната структура и предварително
изградените отношения между личния състав са предпоставка за постигане на добри резултати в
подготовката и изпълнението на задачите. По отношение на комплектуването с личен състав обаче
могат да бъдат само формирования, комплектувани 100 % или с минимален текущ некомплект, който не влияе съществено върху бойната способност. Във всички останали случаи се налага привличане на военнослужещи от други формирования. Поддържането на 100 % комплектуваност от мирно
време на голям брой формирования е финансово и ресурсно неоправдано. В щатните разписания
съществуват длъжности, които в мирно време не са необходими. В същото време за тях не се изисква продължителна подготовка.
Мобилизационните ресурси са неизменна част от въоръжените сили на страните от НАТО и
са източник на ресурси, формиращ боен потенциал със сравнително ниска себестойност. Изграждането и развитието им се базира на стратегически възгледи, доктринални документи и ресурсни възможности.
Поддържането на мобилизационната система в готовност за активиране и комплектуване на
въоръжените сили по военновременните щатове при възникнала необходимост има определящо
значение за стратегическото развръщане на въоръжените сили и постигане целите на отбраната на
страната. От успешното функциониране на мобилизационната система до голяма степен зависи доколко ще бъдат осигурени въоръжените сили с необходимите човешки ресурси.
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СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
В СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Изследвани и анализирани са в теоретико-приложен аспект особеностите на управлението на човешките ресурси в структурите на гражданското общество. Развита и доказана е тезата, че в глобализиращия се свят управлението на човешките ресурси в нестопанския сектор следва
да има стратегически аспект, основан на прилагане на конкретни подходи, механизми и модели. В
резултат на тяхното проучване и анализиране са направени изводи и обобщения с цел ефективно
управление на човешкия капитал в структурите на гражданското общество (според примера на
Асоциация на възпитаниците на Морско училище „Н. Й. Вапцаров”).
През последните години изследванията върху теорията и практиката на нестопанския сектор
са обект на засилен интерес от страна на учени и специалисти. Той е продиктуван основно от две
събития:
• финализирането на процеса на присъединяване на страната ни към Европейския съюз наложи решаването на много въпроси, свързани с функционирането и развитието на структурите на
гражданското общество;
• особеното внимание, на което се радва нестопанският сектор в икономически поразвитите страни и значимите полезности, създавани от него, изведе проблематиката във фокуса на
вниманието, с всички нейни недостатъчно решени проблеми.
Ефективното управление на човешките ресурси е ключ към просперитета на нестопанската
организация. Същевременно формулата за успешно развитие на структурите на гражданското общество, основано в много голяма степен на ефективния мениджмънт на хората в организацията, се
състои от решения, а успехът на нестопанските ръководители зависи до голяма степен от самите тях – от
знанията, уменията и нагласите им.
Развитието на гражданските организации и степента на тяхното участие в обществения живот на страната, освен публична визия и политическа воля, изискват привличане на знания и опит,
финансови ресурси и управленски инструменти. Страните с модерно изградени и добре функциониращи структури на гражданското общество са наситени с много добри примери как от чудесна идея –
нейното проектно форматиране, ресурсно осигуряване и управление на човешките ресурси по стратегически начин – се стига до формулирания в началото значим обществен резултат.
За изминалите близо двадесет години на политически, икономически и социален преход
структурите и механизмите на гражданското общество в България постигнаха сериозно развитие,
съдействаха за натрупване на добър опит и на полезни практики за обществото. Представителите на
неправителствения сектор са в състояние умело да откриват и очертават проблемната ниша и да извличат значимите цели за обществото.
Същевременно внимателният анализ на развитието на структурите на гражданското общество (СГО) във времето показва и редица нереализирани добри идеи и пропуснати обществени ползи.
Подобни резултати потвърждават, че допълнителни знания и опит в областта на мениджмънта, в
частност, на управлението на човешките ресурси, са необходими както на програмните ръководители в СГО, така и на проектните мениджъри, с цел реализиране на предварително набелязаните обществени приоритети.
Следва обаче да се отбележи, че съвременните теоретични и практически изследвания оперират с различни тълкувания на самото понятие гражданско общество1. В широк смисъл под това
се разбират самоосъзнатостта и самоинициативата на гражданите. В по-тесен аспект то обхваща
само регистрираните юридически структури на гражданите – сдружения и фондации, известни сред
обществеността като организации с нестопанска цел, неправителствени организации и др., чиито
различия се установяват в съответствие с осъществяваните обществени цели. В този смисъл изследваме и анализираме СГО и ролята на човешкия капитал за тяхното ефективно развитие и просперитет.
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ОСОБЕНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
В СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Организациите с нестопанска цел със своите характеристики предизвикват все по-засилен
интерес от страна на учени и практици. В свое изследване Питър Дракър защитава тезата, че нестопанското управление се отличава от традиционното по мисията на самата организация, вследствие
на което се открояват и специфичните особености в стратегията и структурата Ӝ2.
Натрупани емпирични наблюдения в 35 държави по отношение на нестопанския сектор карат изследователи да се съсредоточат върху идеята, че нестопанските организации са сложни системи – не толкова поради своите цели, колкото поради различните заинтересувани групи, с които контактуват3. Бенефициенти, финансиращи организации и програми, държавни институции, бизнес организации, средства за масово осведомяване, академични общности и пр. поставят различни изисквания, с които мениджмънтът, в частност управлението на човешките ресурси, следва да се съобрази. Тази множественост в отношенията поставя пред управленците предизвикателството да се обогатяват и да развиват класическите управленски схващания.
Нестопанският сектор в България от началото на 90-те години на миналия век е свързан с
интензивно развитие. Изследване от 2007 г. очертава области, в които нестопанските организации
прилагат добри управленски практики4. То отчита и специфични характеристики: една трета от изследваните организации, или 37 %, нямат платен персонал, а сред поддържащите го преобладават
организации с минимален брой служители (1–4 души).
Задачата за организиране на изпълнение по приетите планове и поддържане на стратегическата насоченост на нестопанските организации в България се усложнява от факта, че преобладаваща
част от тях – 84 %, разчитат и на доброволен принос в осъществяване на своята дейност. Работата с
доброволци, която в този сектор е практика и в други страни, изисква прилагане на управленски
механизми – поради фактори като договорни отношения или финансови ангажименти, които да регламентират връзките служител–организация. В определени случаи не са изключени и зони на напрежение в тези нестопански структури, които балансират между интересите на своя платен персонал и привлечените доброволци.
Посочените характеристики и специфични особености на сектора потвърждават, че знанията и уменията в областта на управлението на човешките ресурси са необходимост за нестопанските
ръководители и са ключ към развитието и усъвършенстването на организацията.
СГО изпълняват ключова роля в осъществяване принципите на демократичното участие.
Характерен белег, определящ облика на различните нестопански организации, е тяхната независимост от държавния и други обществени сектори. Тези организации притежават и траен опит в области, необходими за решаване на значими обществени проблеми. Този факт не означава, че нестопанските организации са независими по отношение на влиянието на факторите от средата. Напротив, индикатор за демократичността на една държава е признаването на нестопанските организации
като равностоен партньор във взаимоотношенията им с международните и националните институции. Тези организации се нуждаят от широка икономическа, политическа и социална подкрепа, за
да изпълняват свята отговорна мисия в изграждането на принципите на гражданското общество.
Развитието на нестопанския сектор в България е свързано с интензивно обучение в областта
на управленските практики. Преобладаваща част от програмите, подпомагащи изграждането на организационен и управленски капацитет на нестопанския сектор, предвиждат различни форми на
обучение и тренинг. По този начин българските нестопански ръководители имат възможността да
възприемат и прилагат на практика различни класически и по-съвременни техники на бизнес управление – стратегическо планиране, модели за оперативно планиране, организация на изпълнението
на човешките ресурси и пр.
Въпреки областите на напредък и развитие българските нестопански организации имат и
някои слабости в областта на управленските практики. Например според изследване5, проведено
през 2005 г., се установява, че 19 % от организациите нямат изработени стратегически или дългосрочни планове в областта на управлението на човешкия ресурс, което води до определени конфликти
на интереси в многоизмерните отношения ръководител–подчинени.
Прилагането на стратегическите принципи за управление на хората в нестопанския сектор
води до редица предимства – повишава капацитета на отделните нестопански организации и на сектора, като намалява времето за вземане на решения, свързани с човешкия фактор; осигурява „предварителен сценарий” при възникване на непредвидими ситуации; благоприятства създаването на
организационен климат и яснота при формиране на принципите на кариерно развитие на служителите; оптимизира цялостно системата за управление на човешкия фактор.
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Посочените аргументи поставят пред ръководителите и професионалистите от нестопанския
сектор редица изисквания, свързани с усвояването и прилагането на принципите, подходите и методите на стратегическо управление на човешкия фактор. Тези универсални принципи са приложими
за нестопански организации с различен предмет на дейност, включително в областта на отбраната и
сигурността. Например подходите и механизмите на стратегическото управление на човешките ресурси могат да намерят актуално приложение в Асоциацията на възпитаниците на Морско училище
„Н. Й. Вапцаров” (АВМУ)6, с цел по-висока ефективност на управлението и организационните резултати.
СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ –
СЪВРЕМЕННА УПРАВЛЕНСКА КОНЦЕПЦИЯ
Стратегическото управление на човешките ресурси като съвременна ,,философия” е сравнително нова област от знания и умения, представляваща предизвикателство пред съвременните мениджъри. Концепцията за стратегическо планиране във фирмите се заражда непосредствено след
Втората световна война, през 60-те и 70-те години тя се развива в конкретни похвати и механизми
за стратегическо управление.
Едва през 80-те години век теоретичните и практикоприложните изследвания навлизат в отделните функционални области на прилагане на мениджмънта като цяло, по-специално в сферата на
човешките ресурси. Като резултат от все по-обширно изследване на проблематиката в съвремието
ни е широко възприето разбирането, че управлението на човешките ресурси е стратегическо.
ПОДХОДИ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Теоретичният преглед на изследванията, посветени на стратегическото управление на човешките ресурси, показва, че съществува многообразие от становища, понякога близки по природа,
а в други случаи разнопосочни като похвати и позиции. Част от авторите отдават предпочитания на
елементите на системата за управление на човешките ресурси, друга – на принципите, върху които
се осъществява, а трета дефинират интересуващото ни понятие, като извеждат разликите между
стратегическата и оперативната предметна ориентация във фирмения сектор.
Въз основа на систематизираното знание в научната литература можем да изведем основно
три подхода към стратегическото управление на човешките ресурси, с цел неговото по-ясно разбиране и теоретико-методологично определяне.
Функционалният подход е сред най-широко застъпените теоретични подходи в разбирането
на същността на стратегическото управление на човешките ресурси. Ето защо автори като Бонд
Кендал и Вант Хубер дефинират явлението така:
• стратегически подход към наемането, мотивирането, развитието и ръководенето на хората
в организацията, който в дългосрочен план трябва да осигури ефективния принос на служителите за
постигане целите на организацията, както и да Ӝ помогне за изпълнение на нейните социални задължения7;
• процес на постигане на дългосрочните цели на организацията, който обхваща планирането на потребностите от човешки ресурси, осигуряването на кадри за организацията, оценяването и
възнаграждаването на трудовото поведение на заетите, усъвършенстването на дейностите и работната среда, установяването и поддържането на ефективни трудови отношения8.
От позицията на функционалния подход основните цели на стратегическото управление на
човешките ресурси опират до редица икономически и социални променливи, които са взаимосвързани (табл. 1).
В по-широк смисъл в научната литература съществуват и дефиниции, чиито автори отдават
предпочитание на принципите, върху които се осъществява стратегическото управление на човешките ресурси. Поради това можем да разграничим становища, които характеризират т.нар. принципен подход:
• Подход на управление на хората, основан на четири водещи постулата: заетите в организацията са най-важните активи и тяхното ефективно управление е ключът към нейните успехи; успехът на организацията може да се постигне, но само ако политиката по работната сила произтича
от нейните стратегически планове; корпоративната култура и ценности, климатът в организацията и
управленското поведение оказват голямо влияние за постигане на съвършенство; успехът на организацията предполага интеграция, т.е. необходимо е всички заети в нея да участват и да работят със
съзнанието за обща цел9.
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Таблица 1
Основни цели на стратегическото управление на човешките ресурси
В икономическата област
Да се привлекат и подберат работници и
служители, които ще направят възможно
организацията да постигне своите стратегически цели
Да се създаде мотивационна среда, която
ще направи възможно работници и служители да се ангажират с избраните бизнес и корпоративна стратегия и пълноценно да реализират своите възможности
в трудовия процес

В социалната област
Да се създадат приемливи за служителите условия
на труд и да се осигурят възможности за професионално и квалификационно развитие и обучение, както и за израстването им в кариерата в дългосрочен
аспект
Да се създадат организационен климат и култура,
основани на фирмените ценности, традиции и практики, които намират приложение в стратегиите на
организацията

• Стратегическа дейност, която се характеризира с три принципа: човешките ресурси са
най-важният актив за организацията; дейността и отношенията, свързани с хората в организацията,
трябва да се адаптират към стратегията Ӝ; управлението на човешките ресурси е философия на мениджмънта10.
Съществуват и разбирания, които се позовават на по-конкретни параметри – различия между стратегическата и оперативната ориентация в управлението на човешките ресурси. Това позволява да се открои и трети, диференциален подход към разбирането на стратегическото управление на
човешките ресурси. В това отношение управлението на човешките ресурси, в зависимост от периода, за който се вземат решения, може да се разглежда в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен
период. Обикновено в краткосрочен и средносрочен период се възприема като оперативно управление, а в дългосрочен – като стратегическо управление.
За разграничаване на стратегическото от оперативното управление на човешките ресурси
често се ползват и други критерии – например равнището, на което се вземат решения за управление на заетите в трудовия процес. Смята се, че управлението на човешките ресурси се осъществява
от високостоящите ръководители на организацията, подпомагани в определени случаи от специалистите по управление на човешките ресурси, докато оперативното управление се свързва най-често
с функциите на линейните ръководители в организацията. Освен посочените съществуват и редица
други различия, които се извеждат като критерии при определяне на стратегическата, съответно на
оперативната ориентация в управлението на човешките ресурси (табл. 2).
Таблица 2
Основни различия между стратегическото и оперативното управление на човешките ресурси
Стратегическо управление на човешките
ресурси
Дейност, доминирана от интересите на организацията
Дейност на ръководителите
Проблем на най-високо управленско равнище
Изисква поливалентна подготовка
Изисква се информация както за вътрешната,
така и за външната среда на организацията

Тактическо управление на човешките ресурси
Социално доминирана дейност
Дейност на оперативните специалисти
Посредник между ръководството и заетите лица
Изисква специализирана подготовка
Основава се предимно върху вътрешнофирмена
информация

Адаптирано по: Ш о п о в, Д., М. Атанасова. Управление на човешките ресурси. С., 1998, с. 18–19.
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Изведените критерии могат да бъдат допълнително характеризирани посредством функционални, специфични области на приложение както на единия, така и на другия вид управление. В
синтезиран вид функционалните различия са представени в табл. 3.
Таблица 3
Функции, които характеризират управлението на човешките ресурси
Стратегическо управление
Разработване на стратегия на организацията
по човешките ресурси така, че да отговаря на
нейната пазарна и технологична стратегия и
да води до тяхното реализиране
Разработване на планове за реализация на
възприетата от организацията стратегия
Организиране на работата за изпълнение на
разработените планове
Координиране на работата за изпълнение на
плановете
Контролиране на функциониращата система
за управление на човешките ресурси в организацията
Разработване и изпълнение на програми за
усъвършенстване на системата за стратегическо управление на човешките ресурси

Тактическо управление
Набиране и подбиране на необходимите служители
Обучение в съответствие с изискванията на работното място или длъжността
Оценяване на трудовото поведение, определяне на
техния конкретен принос в звеното, предложения
за промяна на възнаграждения
Осъществяване на дисциплинарни процедури в
съответствие със законодателните актове и вътрешния ред на организацията
Поддържане на условия на труд в съответствие с
изискванията на закони, нормативни актове, споразумения и договори
Организиране на работата по длъжностния анализ
и по разработване на длъжностните характеристики в съответствие с изискванията на длъжността

Тези три теоретични подхода се допълват взаимно, а проучени взаимосвързано, дават концептуална рамка за съвременно разбиране на стратегическия подход към човешките ресурси. Същевременно в специализираната литература са изведени и т.нар. модели за стратегическо управление на човешките ресурси, които доразвиват представената по-горе дефинитивна теория и поставят
на вниманието на изследователите някои специфични изисквания при използването на стратегическия подход в практикоприложен аспект.
МОДЕЛИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
В СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
За да се извеждат изискванията към стратегическото управление на човешките ресурси, е
необходимо да се очертае по-широка рамка на изследване на явлението – да се проучат факторите и
да се потърсят взаимовръзките между стратегическото управление на човешките ресурси, или найобщо казано, други важни аспекти във функционирането и развитието на организацията, в частност
на нестопанския сектор.
В това отношение споделено разбиране е, че управлението на човешките ресурси следва да
отчита и да е в синхрон с определени организационни параметри, проучени от изследователи в Мичиганския университет (фиг. 1).
Основна заслуга на представения по-горе модел е, че той показва връзките между стратегическото управление на човешките ресурси и корпоративната стратегия и мисия на организацията.
Посочват се и основните сили, с които мениджърите следва да се съобразят, за да бъде управлението на хората отговарящо на средата. Силата на този модел е и в това, че организационните въздействия в рамките на набиране, подбиране, възнаграждаване и други управленски функции трябва да са
така проектирани, че да е постижима стратегията на организацията.
Вторият представен модел е създаден от група изследователи на Центъра за стратегии и
промяна към Университета Уорич. За разлика от първия има по-аналитичен характер. Обръща сериозно внимание на това, че при разработването на стратегията за управление на човешките ресурси е
нужно да се вземат предвид ситуационните фактори на управлението на вътрешната среда, както и
променливите на външната среда (фиг. 2).
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Икономически фактори
Политически фактори
Културни фактори
Мисия и
стратегия
Стратегическо
управление на
човешките
ресурси

Организационна
структура

Фиг. 1. Модел на Мичиганския университет за стратегическо управление на човешките ресурси
Източник: B r a t t o n, J. The Nature of Human Resource Management, South – Western College
Publishing, Cincinnati, 1990, p. 45.
Социалноикономически,
технологични, законови и други
условия

Култура, структура, лидерство,
технология, настоящи бизнес
резултати

Бизнес стратегия
Цели
Продукт–пазар

Стратегия за
човешките ресурси
Роли
Организация
Резултати

Управление на човешките ресурси
•
•
•
•

социална структура
системи за работа
системи за възнаграждения
служебни отношения

Фиг. 2. Модел на Центъра за стратегии и промяна на Университета Уорич
Източник: M i l k o v i c h, G. Strategic Human Resource Management. IRWIN, Illinois, 1998, p. 46.
Третият модел в областта на стратегическото управление на човешките ресурси – моделът
на Джордж Гест, се основава на разбирането, че основната цел на управлението на човешките ресурси е да постигне максимално възможната ангажираност на служителите, така че те да се идентифицират с целите на организацията, да се интегрират с нея, да отдават своите потенциални сили за
успеха Ӝ.
При оценяване на този модел за управление на човешките ресурси се смята, че позволява
организацията да постигне желаните организационни резултати, като се търсят онези дългосрочни
форми и механизми за взаимодействие между ръководители и служители, които ще доведат до икономическа и социална ефективност, както и до изпълнение на предварително съгласуваните цели
(табл. 4).
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Таблица 4
Модел на Гест за стратегическо управление на човешките ресурси
Стратегия за управление на
човешките ресурси
Организационен дизайн
Управление на промяната и развитието

Резултати от управлението
на човешките ресурси
Качество
Стратегическа интеграция
Стратегическа ориентация

Организационни резултати
Изпълнение
Разрешаване на проблеми и
конфликти

Набор, подбор, социализация
Обучение, оценка, развитие

Съгласие и съпричастие
Гъвкавост и приспособяемост

Иновации
Ефективност на разходите

Източник: К е н д а л, Б. Управление на човешките ресурси. Ч. 2. С., 1990, с. 8.
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Според представените принципи, подходи и модели можем да изведем в синтезиран вид някои базови изисквания към прилагането на стратегическото управление на човешките ресурси в
рамките на нестопанския сектор:
• Стратегическото управление на човешките ресурси трябва да преследва цели като интеграция, съпричастие, съгласие и пр., които да са изведени като принципи за развитие на човешкия
капитал в нестопанската организация. По този начин ще се стимулира активността на служителите
като ключов фактор за успех в сектора. Стратегическата ориентация позволява и да се насърчава
диалогът между хората за решаване на проблеми с обществено значение.
• При разработване принципите на стратегическото управление следва да отчитат редица
променливи – вътрешни и външни за организацията. Целта е да се намери балансът, който ще максимизира резултатите на нестопанската организация. Посоченият тук извод е особено показателен
за нестопанския сектор – в съответствие с неговата роля и значение при съвместяване интересите на
различните сектори – т.нар. върхове на триъгълника: държава, бизнес, нестопанска организация.
Следва да се отбележи, че универсални принципи, модели и подходи за стратегическо управление на човешките ресурси не съществуват. Всяка нестопанска организация трябва да възприема и прилага постулирано знание и практика, които съответстват на законодателната и икономическата среда, на социалните условия, на традициите, опита, организационната култура, предпочитаните и доказалите своята ефективност методи за управление на хората.
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ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ОТРАСЛИ
КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Акцентирано е върху световната криза, българската икономика, развитието на капиталовите пазари и инвестициите във високотехнологични отрасли в България.
Влиянието на световната финансова криза в България постави на преден план много въпроси за основните отрасли, двигатели на икономическия растеж, както и за водещите индустрии, чрез
които се генерира стабилен растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) през последните 6–7 години. Еуфорията и експанзията на свободни парични маси, търсещи кредитополучатели, успя да завладее не само САЩ, европейския континент, но и нашата страна. През периода 2004–2008 г. рязко
се увеличи възможността за достъп до кредитиране от финансовите институции, съчетано със силно
минимизиране на критериите за оценяване на риска. Всички бяхме свидетели на т.нар. натиск за
кредит – още на входа на всяка голяма търговска верига ни посрещаха мили момичета с предложение да ни кредитират с одобрение до „няколко минути”. Следваха ни през целия престой в магазина,
докато не се изкушим да си харесаме определен артикул и да си го купим чрез поредния кредит.
Дори не изследваха степента на задлъжнялост, способността да поемем нов дълг, само и само да ни
кредитират. Общо взето, този процес важеше от любимия ни малък уред до нов атрактивен имот,
включително ваканционен.
Урокът, който всички научихме обаче от последната и най-голяма световна финансова криза
от десетилетия насам, е, че е необходима диверсификация на отраслите, генериращи ръст на БВП, а
не да се разчита само на моментния силен ръст на определен отрасъл, при това рязко подпомогнат
от външни фактории. Особено в период на криза иновациите и инвестициите във високотехнологични отрасли имат огромно значение за такива трудни времена, защото са основополагаща и движеща сила на всяка страна по пътя към икономическо възстановяване и просперитет.
България разполага с необходимите конкурентни предимства за развиване на високотехнологични производства – имаме добри специалисти, производителността на труда в тези сектори е
значително над средната за страната, износът от тях расте и по време на криза. За последните 10
години той е увеличен от 4 % на 8 % от общия износ на страната. Това дава основание да смятаме,
че целенасоченото подпомагане на високотехнологичните отрасли е не само важно, но и необходимо. Те имат потенциал да осигурят траен и стабилен икономически растеж и възможност за догонване икономиките на Европейския съюз. Неслучайно нашата страна беше избрана от световния лидер в информационните технологии „Хюлет Пакард” за експанзия на новата си инвестиция – глобален център за отдалечени услуги. Освен знакова инвестиция в този отрасъл реализацията на проекта
ще постави България на картата на големите ИТ компании. Ползите за икономиката са изключителни. Дава се възможност и на стотици наши ИТ специалисти, които работят в момента в чужбина, да
се върнат и намерят реализация в страната.
Няма по-добър начин за финансиране на дефицит и за икономическо развитие от увеличаване на инвестициите. Голямото капиталообразуване като процент от БВП, както и повишеният приток на ПЧИ, пряко подпомагат постигането на по-висок растеж и разкриването на нови работни
места. Данните на Българската народна банка отчитат 836 млн. евро преки чуждестранни инвестиции в страната за периода януари–август 2010 г., при постигнати 2,12 млрд. евро за същия период на
миналата година. Привлеченият дялов капитал възлиза на близо 624 млн. евро. Постъпленията от
инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 151 млн. евро, спрямо 406 млн. за същия
период на миналата година. В съответствие с предварителните данни разликата в потоците за отчетния период, в сравнение с този за предходната година, се дължи основно на по-ниски нива на
получени вътрешнофирмени кредити, в сравнение с предходни години, и на изплащанията по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията. На базата на
предварителни данни за финансовия резултат реинвестираната печалба през периода се оценява на
166 млн. евро. Рязък спад на притока на ПЧИ не се наблюдава само в нашата страна, а във всички
държави от ЦИЕ. Сред най-пострадалите сектори от отлива на чуждестранен капитал са преработващата промишленост, строителството и търговията. При наличието на ниски вътрешни спестява-
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ния е малко вероятно България отново да достигне бурни темпове на растеж без нов силен приток
на външни капитали.
Резултатите и ползите на българската икономика биха били по-добри, ако инвестициите досега се вливаха и в сектори с висока добавена стойност или ориентирани към износ на стоки и услуги. Анализът показва друга насоченост. Силният и стабилен ръст на икономиката ни през периода
2004–2008 г., с над 6 % годишно, се обуславяше от водещата роля на сектора на недвижимите имоти
и строителството. В резултат се получи рязко свиване на икономиката ни през 2009 г. – с 5 %. Точно
в този момент се усети липсата на многостранност на нашата икономика, като много малък дял на
производствени инвестиции във високотехнологични отрасли, водещи до траен резултат и поголяма добавена стойност. В същото време две трети от преките чуждестранни инвестиции, реализирани до 2009 г., се оказаха в сектори, силно зависими от наличието на кредитен капитал. Обобщените данни на БНБ показват, че над една трета от всички реализирани инвестиции в България след
1996 г. са вложени в сектора на недвижимите имоти и строителството, при това главно през последните 5 години. С този силно изразен ръст на вложени капитали секторът на недвижимите имоти и
строителството рязко се покачи по скалата и зае първото място на инвестициите по сектори – с 34 %. На
следващо място е финансовото посредничество – с 22 % от привлечените капитали, а търговията е с
16 %. Едва на четвърто място се нарежда важният сектор на производството – с 15 % от преките
чужди инвестиции.
При тези показатели на структурата на ПЧИ по отрасли ясно може да се отчете, че иновациите заемат малка част в нашата промишленост, особено в сравнение с нивата, постигнати в Европейския съюз. До момента българската икономика е разчитала основно на сектори, свързани с природни ресурси и евтина работна ръка. Те не могат да осигурят устойчив икономически растеж, поради ограничените природни ресурси, непостоянните цени на суровините и конкуренцията от страни с много по-ниски разходи за труд. От друга страна, секторите, свързани с високи капиталови
разходи, имат висока добавена стойност и са традиционно добре развити в страната. Затова България трябва да остане привлекателно място за големи капиталови инвестиции, поддържайки ниски
данъчни ставки и изграждайки добра транспортна и енергийна инфраструктура. Следва да се подчертае, че секторите, които имат най-голям потенциал за допълнително развитие в България и могат
да осигурят дългосрочен икономически просперитет на страната, са свързани с висок интензитет на
иновациите. Сред тях са информационните и комуникационните технологии, зелените технологии и
тези свързани със здравето. Те имат приложение в различни браншове на икономиката – например
ИТ услуги, електроника, машиностроене, автомобилостроене, фармация, енергетика, производство
на медицинска техника и други.
В условията на ограничено външно финансиране, намален приток на преки чуждестранни
инвестиции и ограничения в кредитната политика на търговските банки е важно избраните приоритети за икономическо развитие на страната да кореспондират пряко с възможностите на иновационната система – научни и технологични области, в които съществуват международно признат опит и
приложимо ново знание. Мобилизирането на по-голям финансов ресурс чрез вече действащите инструменти – Национален иновационен фонд и фонд „Научни изследвания”, както и чрез ефективно
използване на средствата по оперативните програми и рамковите програми на ЕС за конкурентоспособност и иновации е задължително условие за преодоляване на изоставането спрямо средните
европейски равнища по показателите за използване на иновационния потенциал. Разходите за научноизследователска и развойна дейност като дял от БВП следва да се обособят като приоритетна цел.
Увеличен размер на финансирането трябва да се съчетае с прилагане на принципите на ясни правила за
всички участници, съчетани с прозрачност при управляване на средствата, по-голям дял на проектния
подход за сметка на институционалния, механизми за контрол над постигнатите резултати.
Обезпокоителна остава тенденцията, която се потвърждава и от данните за намаляване на
дела на младите хора сред учените, които са припознали науката и технологиите като област за
професионално развитие. Намалява броят на академичните кадри в техническите области на науката
(близо 12 %) и в медицинските науки (малко повече от 8 %), което ще бъде съществена пречка пред
потенциала за развитие на тези обещаващи високотехнологични области в страната в обозримо бъдеще. Инвестициите в НИРД се очаква да споделят общата тенденция към намаляване на инвестиционната активност, макар и в по-малка степен. Резултатите, които е важно да бъдат постигнати, са
свързани с подобряване на механизмите за функциониране на звената на иновационната система и
повишаване интензитета на взаимодействието между тях по повод на осъществяването на НИРД,
защитата на интелектуална собственост, технологичния трансфер, мобилността на кадри и ученето
през целия живот. Една от изненадващите характеристики на настоящата световна икономическа
криза е именно по-бавното свиване на инвестициите в НИРД. Според изследването на инвестици-
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онната активност в промишлеността на Националния статистически институт прогнозата за 2010 г.
е свиване с 11,2 % обема на инвестициите в промишлеността на годишна основа на фона на спад с
37,2 % през 2009 г.
В страните на Европейския съюз се наблюдава тенденция, свързана с необходимостта от
създаване на специално законодателство, което да насърчава развитието на процесите, пряко свързани с иновации, каквито са мобилността на научните организации и бизнеса, трансферът на технологии, съвместните инициативи на бизнеса и изследователските центрове, публично-частното партньорство в научноизследователската и развойната дейност, както и вписването в европейската рамка за развитие на научната дейност.
Според годишната класация за конкурентоспособността на Международния институт за
развитие на мениджмънта през 2009 г. законодателната подкрепа за създаване на фирма в България
се е подобрила. В същото време класацията показва, че достъпът до кредит, който е определящ фактор за успеха на предприемача, се влошава както по отношение на достъпа до средства от банковата
система, така и на рисковия капитал.
Именно поради тези факти държавата трябва много активно да насърчава секторите, свързани с инвестиции в иновации, както и рязко да увеличи разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД), които в момента са едва 0,5 % от БВП. Забелязват се положителни и смели
крачки в тази посока – в Закона за насърчаване на инвестициите са предвидени специални стимули
за насърчаване на частните инвестиции в НИРД. Обявените фондове за рисково финансиране с помощта на държавата по инициативата JEREMIE също са един от важните инструменти за подкрепа
на иновациите. В процес на разработване е и специален закон за иновациите. Промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите водят до насърчаване на всеки проект с
инвестиции над 50 млн. евро, който разкрива поне 200 работни места. Инвестиции могат да се влагат във всички сектори на икономиката, като приоритетни са високотехнологичните. Инвестиционни проекти, които ще се изграждат в индустриални зони, свързани с технологични производства,
както и технологични паркове и проекти в райони с висока безработица ще се определят от правителството също за приоритетни, като вложените капитали и работните места могат да бъдат на пониски равнища. Административната подкрепа, която се оказва на инвеститорите, ще съкрати с една
трета времето за обслужване на различните инвестиционни проекти от българските институции.
В качеството си на сравнително нов член на ЕС България е носител на свежи идеи и динамика, предлага нови възможности. Практиката на страните от ЕС показва необходимостта от законодателство, което насърчава иновационните процеси – стимулиране развитието на високотехнологични паркове и бизнес инкубатори, съвместна и пряка работа на бизнеса и научноизследователските центрове към висшите училища, трансфер на нови технологии, акцент върху публично-частното
партньорство, включително в НИРД. Европейският модел за развитие обуславя преминаването през
труден, но успешен процес на реформи – модел, който носи стабилност, сигурност и просперитет.

Източниците на информация са: Българска народна банка, Национален статистически институт, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Българска агенция за инвестиции, Евростат, Доклад на ЕК
за иновации и конкурентоспособност, IMD International institute for management development, Switzerland.
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Йордан Бакалов

ЗНАНИЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ
КОНТРОЛ В СИСТЕМАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННА
СИГУРНОСТ
В научното съобщение е направен анализ на съществуващата нормативна база, регламентираща дейността на специалните служби. Обърнато е внимание на предложените промени в
законите на основните структури от системата за национална сигурност. Изследвана е ролята
на знанието при планиране и осъществяване на контрол над специалните служби в съвременните
условия. Основната теза е, че в основата на демократичния контрол стои разбирането, че знанието е главният инструмент за демократичен контрол над системата за информационна сигурност.
Темата на конференцията е изключително актуална и полезна. Проблемът за опазване сигурността на България не може да бъде решен, без да се проведе сериозна дискусия за проблемите и
приоритетите в тази област. Без да има открита дискусия и ясна стратегия, всеки опит на политиците би изглеждал като проява на опит за повече информация и власт.
Всяко демократично общество се стреми към постигане на прозрачност в действията на управляващите. Обикновено съществува обществен консенсус относно тезиса, че гарантирането на
националната сигурност в несигурна, динамично променяща се, изпълнена с предизвикателства, рискове и заплахи среда налага необходимостта значителен брой правителствени действия да се
пазят в тайна от чуждестранни конкуренти и опоненти. Това налага те да остават скрити и от обществото. Дори демократични общества с традиции налагат ограничения, а в много случаи и почти
пълна секретност над разузнавателните и контраразузнавателните операции и информация.
За да очертаем рамките на проблема за гражданския контрол над разузнаването и контраразузнаването, първо ще разгледаме какво включва това. Разузнаването и контраразузнаването са
двете части на едно и също явление. В рамките на държавата са създадени и функционират, за да
осигуряват и провеждат защитата и националната сигурност на страната, или в рамките на фирмата
трябва да защитават нейните интереси и да работят за нейния просперитет. Разузнаването и контраразузнаването имат задача да разкриват дейността на чужди разузнавателни служби, организации,
групи и лица, които извършват разузнавателна дейност срещу националната сигурност на съответната страна или сигурността на отделна фирма. Тяхната основна функция е информационна, т.е.
информират съответните ръководства на държавата и фирмата за процеси, дейности и тенденции в
съответната страна или фирма.
Независимо от тясната връзка, която съществува между разузнаването и контраразузнаването, те се разглеждат като две отделни понятия и дейности. Като функция най-ярко са изразени в
рамките на държавния механизъм и обобщено се изразяват в следните параметри:
• Контраразузнаването има основната задача да разкрива и неутрализира посегателства,
осъществявани от чужди разузнавателни служби, организации, групи и лица в страната, които нанасят вреди на националната сигурност.
• Разузнаването има основна задача да придобива информация зад граница с политически,
икономически, научно-технически и военен характер, след което да я оценява, анализира и предоставя на своето ръководство. Разузнаването провежда и тайни операции за оказване на въздействие
върху чужда държава, организация или лица в благоприятна за него насока.
• Контраразузнавателните служби действат на територията на своята страна, като служителите не крият своята обвързаност с разузнавателната служба.
Разузнавателните служби основно действат на територията на друга страна, служителите им
не разкриват своята обвързаност с тях, а пребивават под прикритие, като представители на дипломатически, търговски, други официални служби или като нелегални, т.е. с фалшиви документи за
самоличност.
• Контраразузнавателните служби проверяват и следят лица, за които имат данни, че подготвят или извършват престъпна дейност срещу националната сигурност.

62

• Разузнавателните служби не работят по такива обекти, а в случаите, когато получат подобна информация, я предават на контраразузнавателните служби.
• Контраразузнавателните служби вербуват сътрудници, за да решат задачите си за разкриване и неутрализиране на конкретна престъпна дейност.
• Разузнавателните служби вербуват сътрудници, за да събират информация с политически,
икономически и военен характер за дадена страна.
В много случаи важна информация може да се извлече от общественодостъпни източници.
В зависимост от политическия режим по-голям или по-малък обем информация може да се получи
за вътрешния политически живот, тенденциите на общественото развитие, икономически и демографски статистики. Аналитичното обработване на тази информация и представянето Ӝ в подходящ
вид за управляващите често се възлага на разузнавателни служби.
Разглеждано като съвкупност от дейности, разузнаването включва събиране и анализиране
на разузнавателна информация, противодействие на разузнавателната дейност на противника в две
насоки: да не му се дава възможност за достъп до информация или да му се подава заблуждаваща
информация за определени факти или тяхното значение; преки действия в подкрепа на външнополитически цели на правителството.
Сред методите за събиране на информация важно място заемат шпионажът, или „разузнаването
чрез хора”, наземното, въздушното и космическото фотографиране, прехватът на съобщения и радиоелектронното разузнаване, изследванията на общественодостъпни материали; анализът на радио- и телевизионни предавания. Способите за анализиране на информация варират от декриптиране на кодирани съобщения до прилагане на стандартни методи от обществените науки. Съответни методи и способи се прилагат и за противодействие на разузнавателната дейност на противника.
Терминът „разузнаване” се отнася до организациите, изпълняващи посочените дейности.
Историческото развитие е довело до специфични форми на организация в отделните страни. Във
всички случаи обаче се наблюдава типична характеристика – секретност.
Ефективният граждански контрол и управлението на разузнаването предполагат решаване
на две основни групи проблеми, произтичащи от присъщата на разузнаването секретност и
от отношението между експерти и политици.
Съвременното държавно управление включва хиляди служители, организирани в сложни
бюрократични структури и изпълняващи политиката на висшестоящите в условията на бързо изменяща се законова, технологична и културна среда. Сложността на управлението и контрола над разузнаването се повишава допълнително поради необходимостта информацията за някои разузнавателни източници, методи и дейности да се ограничи до възможно най-малък брой държавни служители и да се държи в тайна от обществото. Този факт води до стесняване базата на гражданския
контрол и поставя под въпрос неговата ефективност. Надзорът на законодателния орган, предизвикателствата на конкурентни бюрократични организации, съдебните и журналистическите разследвания, ревизиите и действията на отделни граждани, които допълват административния контрол над
други сфери на държавния апарат, имат рязко ограничено действие в областта на разузнаването.
Прилагането на тези механизми би наложило разпространяване на информация извън най-тесния
възможен кръг официални представители и във всеки конкретен случай би трябвало да се търси баланс между опасността от изтичане на информация и предимствата, извлечени от повишената способност на политическите лидери да контролират работата на разузнавателните органи.
От позициите на защита на демократичния принцип на граждански контрол над разузнаването се очертават два подхода към проблема на секретността и добиването на разузнавателна информация в демократичните общества. Първият разглежда разузнаването като клон на обществените науки, насочен към разбиране и в крайна цел прогнозиране развитието на различни политически,
икономически, социални и военни процеси. И докато известна секретност може да е необходима, за
да се защитят източниците на важна конфиденциална информация, повечето съществени факти, засягащи политически, икономически, социални, технологични и демографски тенденции, формиращи дългосрочното поведение на една страна, обикновено са достъпни от открити източници. Следствие от тази гледна точка е тезисът, че със съзряване на разузнаването, в смисъл повишаване на неговите научност и насоченост към същностни и определящи тенденции и причини, то все по-малко
ще разчита на конкретни тайни и ще стане по-открито.
Вторият подход разглежда секретността като условие, източник и причина за редица
провали на гражданския контрол, довели до накърняване на национални интереси или до използване на разузнавателна информация за лични или тясно партийни цели.
Доводите на защитниците и на двата подхода не могат да бъдат пренебрегнати. От
практическа гледна точка обаче стриктното прилагане на правените от тях изводи не е възможно.
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Една от причините е, че държавни ръководители могат да бъдат поставени в неблагоприятна международна светлина когато се установи, че някои разузнавателни дейности са извършвани „на ръба”
или са нарушили изискванията на международни законови норми (или по друга причина). Практиката е посочила изход в доктрината на правдоподобното отрицание, според която някои разузнавателни дейности се планират и изпълняват по начин, който би позволил на държавния глава да
даде приемливо обяснение, че няма нищо общо с действията или дори че не е знаел за тях. За да бъде
ефективно, прилагането на доктрината налага не само ограничаване на лицата, запознати с
дейността, но и липса на официална процедура за одобряване и свързаната с нея документация.
Нещо повече, при отсъствие на писмени заповеди базата на административен контрол вече не
е в бюрократичната субординация, а в пряката и дори лична лоялност на разузнавателните служби
към държавния глава. В резултат още повече се ограничават възможностите на гражданския
контрол над разузнаването.
Втори кръг от проблеми възниква от отношението между експертните специализирани знания и умения на професионалистите и отговорностите на лицата, оторизирани да определят и прилагат държавната политика в областта на сигурността. Проблемите са типични за граждансковоенните отношения, но в случая се изострят поради особеното им значение за гарантиране на националната сигурност. От гледна точка на разузнавачите трудностите възникват от склонността на
политиците да пренебрегват анализи и факти, несъответстващи на възприетата от тях политика. Политиците често смятат, че разузнавачите предлагат недостатъчно конкретно формулирани изводи и
очакват техните анализи да намерят отражение в определяне или изменение на политиката по даден
въпрос. На практика политиците, с изключение на най-високопоставените, не научават начините за
добиване на информация по въпроса или други, понякога съществени, подробности, но затова пък
разполагат с допълнителни източници на информация, често неизвестни на разузнавачите. В резултат сме свидетели на диалектическо противоречие, което ни връща към проблема за правата, отговорностите и гражданския контрол в света на разузнаването.
Формулирането на ефективна политика в интерес на националната сигурност изисква
обективни безпристрастни анализи с отчитане на максимален обем информация. По тази
причина, както и за да се гарантира по-висока степен на секретност, в много страни е възприет
подходът за „независима” разузнавателна служба.
Разузнавателните ведомства на САЩ (United States Intelligence Community) са 17 агенции
към различни министерства и структури, но обединени в Разузнавателна общност (Intelligence
Community – IC). Дейността им се координира от Съвет за национално разузнаване (National Intelligence Council – NIC) начело с директор на националното разузнаване (Director of National Intelligence – DNI). Агенциите и тяхното административно подчинение са:
• Службата за вътрешна сигурност (ФБР) служи едновременно като федерално наказателно
разследващ орган и агенция за вътрешно разузнаване. Тя е към Министерството на правосъдието.
Освен стандартните функции на служби за вътрешна сигурност ФБР се фокусира и върху защита
срещу компютърни и интернет престъпления; борба с корупцията на всички обществени нива; защита на правата на гражданите. САЩ едва от 2002 г. имат Министерство на вътрешната сигурност
(Department of Homeland Security). Към него действа отделна тайна служба, която се занимава с разкриване на фалшифицирана валута и със закрила на високопоставени държавни служители.
• Централното разузнавателно управление – службата за външно разузнаване на САЩ,
действа като независима агенция. Тя провежда тайни действия под ръководството на директора си
за предотвратяване на заплахи или постигане целите на политиката на Щатите. Тази относителна
независимост цели да минимизира влиянието на конкуриращи се политически групи и по-добре да
защити професионалното експертно мнение. Смята се също, че обособяването на централна разузнавателна агенция позволява навреме да се идентифицират потенциални проблеми извън полезрението на текущата политика и до известна степен неутрализира евентуален натиск за „съвпадение” на аналитични изводи и политически предпочитания.
Независимостта носи и някои недостатъци. На първо място е опасението, че разузнавателната дейност ще стане или ще бъде възприета като несъответстваща на политическия процес.
Известни са и случаи, в които аналитици отказват да сътрудничат в прилагането на политика, която не подкрепят. Не на последно място по важност, прякото подчиняването на разузнавателните
служби на ръководителя на изпълнителната власт би способствало за подчинението им на
тясно политически интереси и поставя с особена острота проблема за гражданския контрол.
Основен елемент на гражданския контрол е финансирането на разузнавателната дейност,
което в повечето демократични страни е в прерогативите на законодателния орган. Допълнителна
форма на контрол може да бъде законово изискване за информираност (в определени случаи за предва-
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рително уведомяване) на даден изборен орган. Например комисиите по разузнаването на Сената и на
Камарата на представителите имат законово право да бъдат „напълно и своевременно информирани за всички разузнавателни дейности” и да получават „всяка информация, отнасяща се до разузнавателни дейности, която е във владение на всяка разузнавателна агенция”.
Интересен опит в това отношение предлага канадското законодателство, което през
1984 г. регламентира създаване на Комитет по надзор на сигурността и разузнаването, като един от
инструментите за граждански контрол. За разлика от американския подход той е съставен от изтъкнати личности (обикновено бивши членове на кабинета) и се назначава от министър-председателя
след съгласуване с опозицията. Комитетът няма законодателна власт или бюджетни права и веднъж годишно докладва пред парламента.
И двата подхода имат предимства и недостатъци, на които няма да се спираме, а ще разгледаме текущата ситуация в нашата страна.
Според действащото в България законодателство разузнавателната дейност се осъществява от
Националната разузнавателна служба, формирана като централен орган и подчинена на президента. Контраразузнаването е възложено на ДАНС, която е подчинена на министър-председателя. Министерството на
отбраната също разполага със специализирани разузнавателни органи, чиито дейност и организация трябва
да бъдат определени със закон.
Върховен главнокомандващ на въоръжените сили според Конституцията е президентът,
който възглавява и Консултативния съвет за национална сигурност. Разпределянето на ръководството на разузнавателните служби между президентската институция и изпълнителната власт може
да се разглежда като своеобразна форма на граждански контрол, чиято ефективност не е напълно изследвана.
Основен инструмент на гражданския контрол е парламентарният контрол, осъществяван както
чрез работата на парламентарните комисии, така и чрез бюджета. Допълнителни възможности за
граждански контрол дава учредяването на организации с идеална цел на професионалисти в областта на разузнаването, контраразузнаването и специалните технологии.
Може да се заключи, че непълната законова база, практическата липса на традиции в гражданския контрол над разузнаването, изостреното политическо противопоставяне в преходния период и
непознаването на въпросите от страна на обществото превръщат решаването на проблемите в интелектуално предизвикателство с извънредно важни практически последици.
Най-много проблеми в отношението между демокрация и разузнаване поставя контраразузнаването. Ще разгледаме накратко този въпрос поради естествената му връзка с гражданския контрол.
„Обект” на контраразузнаването са гражданите, а поставянето им под наблюдение автоматично означава нарушаване на гражданските им права. Трудността се състои в определяне на
условията, при които правителствен орган може законно да провежда наблюдение на гражданин,
както и ограниченията върху вида и обема на това наблюдение. Правомощията на контраразузнавателните служби могат да се определят както съобразно целите на дейността на даден гражданин или група, така и според средствата за наблюдение, използвани от контраразузнавателния орган. И двата подхода имат своите предимства и недостатъци.
В българското законодателство са намерили отражение и двата подхода. Например Законът
за Държавна агенция „Национална сигурност” (ЗДАНС) е приет от 40-ото Народно събрание на
11 декември 2007 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г.). ДАНС започва своята дейност от
1 януари 2008 г. Държавна агенция „Национална сигурност” е сбор от три служби – Национална
служба „Сигурност” (част от МВР), служба „Сигурност – военно контраразузнаване” (част от Министерството на отбраната) и финансовото разузнаване (част от Министерството на финансите).
ДАНС е специализиран орган към Министерския съвет за изпълняване на политиката за защита на
националната сигурност. В своята дейност е подчинена на министър-председателя. По своята роля и
функция ДАНС изпълнява дейности за наблюдение, разкриване, противодействие и предотвратяване на планирани, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност. В
чл. 21 от ЗДАНС Агенцията притежава, използва и прилага специални разузнавателни средства при
условия и по ред, определени със Закона за специалните разузнавателни средства.
Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” предоставя едновременно еднаква
по обем и съдържание информация на президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя. В това направление се откриват корелационните и субординационните взаимоотношения в службите, отговорни за националната сигурност в страната.
Дори беглият преглед на текста показва използването на термини, които допускат
двусмислено тълкуване. ДАНС събира данни за проверка на факти, лица и обекти, свързани със
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сигурността на страната. За съжаление, единствената форма на граждански контрол, имплицитно
допускана от този закон, е чрез контрол над дейността на ДАНС от постоянна комисия към
Народното събрание.
По-широки възможности за контрол са предвидени в Закона за специалните разузнавателни средства, който признава, че с наблюдението на граждани „временно се ограничават неприкосновеността на личността, жилището и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения”
и предвижда контрол от страна на независимата съдебна власт под формата на прокурорско разрешение, или в спешни случаи – потвърждение, за поставяне под наблюдение. Като цяло обаче
проблемът за подобаваща защита на гражданските права при призната нужда от защита на информация в интерес на националната сигурност все още очаква своето решение.
Този проблем не е само „български” и в значителна степен отразява нееднозначната взаимозависимост между необходимостта да се защити информацията и необходимостта от защита на
правата на гражданите. Тенденцията към разрешаване на това противоречие се свързва с развитието на няколко проблемни области: утвърждаване на стабилността в Балканския регион; постепенно интегриране на системите за национална сигурност в Европа в единна, общоевропейска и
евро-атлантическа система за сигурност; повишаване качеството на индивидуалната, колективната и
общонационалната защитимост на сигурността на България; нарастване социалния опит на взаимоотношенията на гражданите, обществото и държавата в условията на плуралистична демокрация, издигане
ефективното функциониране на демократичната система за целите на българския нация.
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Подполковник Кирил Кирилов

СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕКСПЕРТИ
ОТ ЦЕНТРАЛНАТА И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОТБРАНИТЕЛНОМОБИЛИЗАЦИОННАТА ПОДГОТОВКА НА СТРАНАТА
В разработката се разглеждат основните моменти на системата за подготовка на експертния и ръководния състав по въпроси на отбранително-мобилизационна подготовка, разкриват
се проблемите и се набелязват направления за усъвършенстването Ӝ. Определя се потребността
от усъвършенстване на военнообразователната система, за отговор на новите предизвикателства пред системата за национална сигурност и повишаване образователния ценз и квалификацията
на експертния и ръководния състав, имащ отношение към отбраната на страната.
Възпитавайки и обучавайки офицерите, усърдно залягахме: да изтъкнем сърцето на
нещата; да вкореним главните основи на работата; да възбудим охота към възвишената дейност
на възпитателя, учителя, водача.
Полковник Борис Дрангов, 18 април 1916 г.
Военнополитическата и военностратегическата обстановка през последните десетилетия показват, че са налице сериозни изменения в средата на сигурност, оказваща влияние върху България.
Блоковото противопоставяне е заменено с асиметричност и трудна предсказуемост на потенциалните източници на заплахи за международния ред и сигурност, при липса на ясно дефинирани и предвидими противници, които използват неконвенционални стратегии и тактики.
Наред с това се развиват доверието и сътрудничеството, разширяват се и се задълбочават процесите на европейската и евро-атлантическата интеграция. Европейският съюз става все по-водещ
фактор в укрепването на мира и сигурността. Разширяват се зоните, мисиите и действията на
НАТО като умиротворяващ и стабилизиращ фактор.
Това води до нарастване на възможностите за управление на кризи и предотвратяване на конфликти, повишаване равнището на международната и регионалната сигурност, както и на отделните
държави. В резултат на положителните политически промени рязко намаля опасността от глобален
военен конфликт.
Сред протичащите положителни процеси по-значително влияние върху сигурността в световен мащаб има обединяването на международната общност срещу активизиране на заплахата от тероризъм и предприетите мерки за противодействие, както и извършването на преоценка на възможностите, подходите, приоритетите и подготовката за по-нататъшно комплексно въздействие.
Пряко влияние върху състоянието на националната сигурност във външнополитически план
имат и процесите, които протичат в Югоизточна Европа. Процесът на срещи на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа съществено допринася за укрепване на регионалната
стабилност и сигурност и за разширяване на военнополитическото доверие и военното сътрудничество в региона.
Наред с положителните тенденции съществуват редица потенциални рискове за стабилността.
Продължаващата нестабилност в района на Западните Балкани – главно последиците от кризите в
Босна и Херцеговина, Косово и Македония, продължават да бъдат източник на основни предизвикателства за националната сигурност на България. Нелегалното разпространяване на конвенционално
оръжие от лек тип, на паравоенни формирования на етническа, религиозна или криминална основа
води до сложна промяна в баланса на силите и се превръща в предпоставка за възникване на конфликти. Създадените огнища на напрежение наложиха намеса на международната общност, провеждане на операции за опазване на мира в близост до територията на нашата страна, с участието на
значителни контингенти многонационални военни сили, които очевидно ще останат продължителен
период от време.
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Можем да обобщим, че военностратегическата среда в света и на Балканите през последните
няколко години е сложна и многообразна, но пък запазва относителна стабилност.
Това налага преоценка на потребността от ръководен и експертен състав, неговата подготовка
и реализация в системата за национална сигурност, включително за отбранително-мобилизационна
подготовка.
Подготовката на страната за отбрана е сложен комплекс от дейности за постигане на определено състояние на военната Ӝ мощ. Едно от направленията Ӝ е изграждането и развитието на въоръжените сили. Съставна част е изграждането и непрекъснатото усъвършенстване на системата за военно образование и квалификация на кадровите военнослужещи и цивилните.
Тази система е призвана да подготвя високообразовани и квалифицирани кадри не само за въоръжените сили, но и за гражданската сфера на всичките Ӝ управленски равнища по проблемите на
сигурността и отбраната на страната. Тя е обект на особено внимание от висшето държавно и военно ръководство от възстановяването на държавността през 1878 г. до наши дни.
По-важните изисквания към системата за подготовка на военнослужещи и цивилни са:
• да бъде стройно изградена, да дава възможност за надграждане на различните си нива;
• да бъде отворена за новостите и поуките от практиката, да съответства на съвременните
изисквания;
• да предлага и прилага нови форми и методи на обучение и подготовка, да развива военната наука и да дава теоретични основи и препоръки във всички сфери и направления на подготовката
на страната за отбрана и използването на въоръжените сили;
• да следи новостите в световен мащаб и умело да ги адаптира към специфичните регионални и национални условия и др.
Изграждането на системата за военно образование и квалификация следва логиката на развитие на въоръжените сили и е изцяло подчинена на тази еволюция. Промените се обуславят от конкретните потребности на Българската армия, както и от военнополитическите условия, диктувани от
Великите сили чрез условията на политическите мирни договори.
Промени се налагат и от задълженията на българската държава, поети при участието Ӝ в колективни системи за сигурност.
В зависимост от дълбочината на реформите във военнообразователната система се очертават
четири периода в нейното историческо развитие.
Първи период (1878–1919). Характеризира се със силно влияние на руската военнообразователната система. Още през 1878 г. е сформирана „Команда на волноопределяющите се”, която се
развива в единственото до 1949 г. Военно училище. То има два специални (юнкерски) и три подготвителни (кадетски) класа и се превръща в истинска ковачница на висококвалифицирани младши
офицери за всички родове войски. В него се постъпва след завършено средно образование и при
завършването младите офицери получават образование с гражданска специалност „Право” или
„Журналистика”. След 1891 г. е дадена възможност за офицери да бъдат назначавани младежи със
средно и висше образование след задължителна военна служба, ако имат подофицерско звание и са
издържали успешно изпитите по програмата на Военното училище и шестмесечния изпитателен
срок.
В началото на ХХ век в София започва да функционира Школа за ескадронни командири, а
във Велико Търново – Пехотна школа за ротни и дружинни командири. По-късен факт са школите
за батарейни командири и ротни командири от инженерните войски.
За компенсация на загубите в Първата световна война и отчитайки опита от балканските войни (1912–1913) през 1916 г. във военнообразователната система е създадено ново звено – Школа за
запасни офицери. В нея се изпращат младежи със средно или висше образование, които в продължение на няколко месеца се подготвят за взводни командири за военно време. Школата допълва
контингента, подготвян от Военното училище, но не осигурява кадри за военна кариера в мирно
време.
Началото на подготовката на специалисти за флота е поставено през 1899 г., когато във Варна
е открито Машинното училище. В него се обучават офицери и подофицери за съвсем ограничения
български военен флот.
Сложната политическа и военностратегическа обстановка на Балканите след Сръбскобългарската война от 1885 г. налага въоръжените сили на Княжество България да се разраснат количествено и рязко да се подобри качеството на подготовката, особено на офицерския състав. Това
поставя на дневен ред проблема за подготовката на съответните командни и щабни специалисти.
Липсата на опит, на материална база и квалифициран професорско-преподавателски състав принуждава Военното министерство за периода 1879–1912 г. да изпрати на обучение в руските, итали-
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анската и френската военни академии 310 български офицери. Освен това още през 1893 г. към Военното училище са открити двумесечни курсове за щабни кадри. Във връзка с потребността от офицери с висше военно образование през 1905 г. към Военното училище функционира тригодишен
Висш офицерски курс.
През 1912 г. се открива Военната академия, в която се приемат слушатели след конкурсни изпити в два тура: първият е в щабовете на инспекционните области, а вторият – в самата Академия.
На изпитите се допускат офицери, служили в армията от 4 до 8 години, като половината от този
срок трябва да е в строя. Срокът на обучение е 3 години. Реално тя започва да функционира на 4
януари 1915 г., като в нея се готвят генералщабни офицери.
Младшият команден състав се готви в полковите школи. Впоследствие такива остават да функционират само в пехотните части, за артилерията и кавалерията подофицери се готвят в дивизионни школи, а за инженерните войски учебни команди и школи се организират в рамките на армията
или от инженерната инспекция.
В отделни случаи при въвеждане на ново въоръжение или при потребност от ограничен кръг
тесни специалисти подофицери се командироват в чужбина на краткотрайни курсове.
Втори период (1919–1944). Води своето начало от наложения от страните победителки в Първата световна война Ньойски мирен договор. В съответствие с неговите клаузи България има право
само на едно военно училище, като всички други военноучебни заведения се закриват.
През 1924 г. със закон Военното училище е обявено за висше специално учебно заведение с
тригодишен срок на обучение В него се приемат младежи със средно образование след конкурс. На
завършилите Военното училище се признава общо висше образование без приравнена гражданска
квалификация.
През 1923 г. започва да функционира забранената Военна академия под формата на Преподавателски курс към Военното училище. Официално тя е възстановена през 1935 г. с тригодишен срок
на обучение. През 1942 г. срокът на обучение е намален на две години.
Трети период (1945–1991). Характеризира се със значителни промени. Отначало започват да
функционират краткосрочни курсове за подготовка на офицери. През 1948 г. Народното (от 1945 г.)
военно училище „Васил Левски” се реорганизира и на негова основа са формирани две училища –
Народно военно пехотно училище „Васил Левски” и Народно военно артилерийско училище, предислоцирано от Сливница в София. През лятото на 1950 г. се формират и висши училища на основните родове войски. Срокът на обучение във всички училища е две години. От 1961 г. артилерийското училище е преместено от София в Шумен, а от 1958 г. пехотното училище е във Велико Търново. Създадено е и училище за свързочни, инженерно-сапьорни и химически специалисти в Силистра.
От 1959 г. общовойсковите и артилерийското военни училища са реорганизирани във висши
военноучебни заведения. На завършилите след 1969 г. петгодишен курс на обучение за всички специалности се признава приравнена гражданска специалност, други съществени организационни
промени във военнообразователната система не са извършвани, въпреки че се забелязва отлив на
кандидати от военните училища и в известна степен са занижени критериите и възможностите за
ефективна селекция.
Военната академия през този период няколкократно променя и срока на обучение, и своите
профили. Акцентът в подготовката на кадрите е поставен върху военната теория и практика – поспециално върху стратегията, общата тактика и тази на родовете и специалните войски, върху найновия дял на военното изкуство – оперативното, военната и общата история, регионалните и западните езици, военната педагогика и психологията, правните знания и комуникативността на ниво
журналист. За определено време към нея е създадена и Висша техническа академия, на чиито випускници се признава висше инженерно образование. За кратък период паралелно съществува и Военнополитическата академия, която по-късно се влива във Военната академия.
Кадри за някои специалности, от които има нужда армията, се подготвят и в граждански висши учебни заведения.
В края на този етап за потребностите на Българската народна армия функционират ВВОУ във
Велико Търново, ВВУАПВО в Шумен, ВВВУ в Долна Митрополия, ВВМУ във Варна, Военна академия и Военномедицинска академия в София. Освен тях за нуждите на Войските на Министерството на транспорта кадри се готвят в Полувисшия железопътен институт, който прераства във Висше военнотранспортно училище. Успешно функционира и Висшето военностроително училище,
което подготвя кадри за Строителни войски. Последните две училища са в София.
От началото на 70-те години на ХХ век се създават средни сержантски училища за различните
специалности със срок на обучение четири години. В тях постъпват юноши на възраст 15 години и
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след завършването им се назначават на подходящи длъжности със звание от „сержант” до „старшина”.
Освен подготовка на ръководен състав за въоръжените сили на страната висшите военни
учебни заведения подготвят и ръководни кадри за централната и териториалната администрация.
Подготвят и чуждестранни курсанти и слушатели, в повечето случаи от новоосвободени, но и от
съюзни на страната държави.
Четвъртият период се определя от демократичните промени и деидеологизацията на подготовката на офицерския корпус. Той започва с реорганизация на основните звена във ВВУЗ, а впоследствие и на тематичните програми.
Динамиката на процесите за намаляване числеността на въоръжените сили за мирно и военно
време, провеждането на мероприятия за подготовката за членство в НАТО и възприемането на неговите стандарти, процедури и доктринални схващания налагат и трансформация на военнообразователната система.
Следдипломната квалификация на офицерския състав е органична част от тази система, която
е призвана да поддържа и повишава квалификацията на офицерите по въпроси, свързани с овладяване на нова техника, или за даване на допълнителна квалификация по близки специалности, за повишаване знанията и уменията за заемане на по-висока длъжност и повишаване на езиковата подготовка.
Важен момент през третия и четвъртия период е обучението в докторантура на офицери и цивилни. Това се извършва не само за собствени нужди на системата, но и за повишаване на общото
научно и образователно равнище на офицерския корпус. Постига се и по-високо ниво на развитие на
военната наука и изкуство, с което се отговаря на новите предизвикателства в световен, регионален
и национален мащаб. Става ясно, че българската военнообразователна система непрекъснато се развива и усъвършенства, за да отговори на предизвикателствата на времето и да осигури високообразовани офицери, подготвени за бъдещи военни действия.
Едно от направленията за подготовка на страната за отбрана е изграждането и развитието на
система за обучение на населението и подготовка на ръководния и експертния състав, имащи отношение към ръководството на страната в мирно и военно време. Важна съставна част в тази дейност
е изграждането и непрекъснатото усъвършенстване на системата за военно и гражданско образование и квалификация, която е с изключителна професионална, интелектуална, познавателна и практикоприложна насоченост. Призвана е да подготвя високообразовани и квалифицирани кадри не
само за въоръжените сили, но и за гражданската сфера, на всичките Ӝ управленски равнища по
проблемите на сигурността и отбраната на страната. Тя следва да дава теоретични основи и препоръки във всички сфери и направления за подготовката на страната за отбрана, използването на въоръжените сили и всички останали структури, вписвайки се в системата за колективна отбрана, но
разчитайки преди всичко на собствения национален ресурс.
Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на кадри за нуждите на въоръжените сили и цялата система за сигурност и отбрана на България се извършват във военни и граждански висши учебни заведения и учебни центрове у нас и чужбина.
Изграждането на системата за военно образование и квалификация следва логиката на развитие на обществено-политическите процеси, промяната на военнополитическата и военностратегическата обстановка, на нивото на развитие на въоръжените сили и е изцяло подчинена на тази еволюция. Промените се обуславят от конкретните потребности на армията, както и от военнополитическите условия, продиктувани от членството ни в съюзи, а и от икономическите възможности на
страната.
През 2003 г. се прави сполучлив опит да се регламентират основните моменти в „Концепция
за подготовка на кадри за нуждите на отбраната”, но постановките в нея основно се отнасят за военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, а за останалите структури в
страната имат по-скоро пожелателен и силно обтекаем характер.
Постановление № 258 на Министерския съвет от 2 декември 2005 г. също е опит да се регламентира „подходящ” образователен ценз и квалификация на ръководния и експертния състав на органите по отбранително-мобилизационна подготовка, без обаче да се конкретизира къде и как ще се
придобива.
Непрекъснато променяща се, разработвана „на парче” и несинхронизирана нормативна уредба
и опитите с поднормативни актове да се решават проблемите, както и липсата на задължителност за
притежаване на ценз и квалификация за заемане, особено на ръководни длъжности в системата за
сигурност и отбрана, водят до редица случаи на некомпетентност, конюнктурни назначения и т.н.
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Всичко това създава значителни и задълбочаващи се проблеми в подготовката на кадри и изместване на центъра на тежестта към други дейности, но не и към пълноценна и последователна
подготовка, особено на ръководния състав на средно ниво.
Ето защо е наложително да се набележат приоритетните направления за подготовката, да се
акредитират учебни заведения и сертифицират бази (учебни центрове), които да я осъществяват с
приоритет върху националните, в които се познават спецификата на региона и предизвикателствата
пред националната сигурност.
На основата на анализа на богатия ни национален опит могат да се очертаят следните основни
направления за усъвършенстване на системата за подготовка на ръководния и експертния състав:
• определяне на цялостна и дългосрочна стратегия за изграждане на системата за подготовка на кадри в областта на националната сигурност и отбрана;
• създаване на единна система за подготовка по нива на образование, квалификация и изпълнявани функционални задължения, при единен учебен план, развит по направления и модули;
• използване на разнообразие от форми и подходи за следдипломна подготовка: конференции, постоянно действащи семинари, курсове, „кръгли маси”, ситуационни игри, учебнометодически сборове и др.;
• задължително отчитане в дългосрочен план на индивидуалните перспективи за длъжностно развитие и потребността на кадрите от обучение за придобиване на образователен ценз и квалификация;
• повишаване относителния дял на формите, които дават знания и умения за работа в „група”, нейното ръководство и др.;
• създаване на специален и единен национален регистър за подготовка на ръководния и експертния състав, имащ отношение към подготовката на страната за отбрана;
• подобряване на взаимодействието и съвместна дейност на висшите училища и институциите за взаимно обогатяване на подготовката, а не псевдоконкуриране.
Без претенции за градиране по важност, могат да се предложат следните основните дейности
за усъвършенстване на системата за подготовката на ръководния и експертния състав:
• усъвършенстване на нормативната и поднормативната уредба, отнасящи се до изискванията за образователен ценз и квалификация за заемане на длъжности, имащи отношение към подготовката на страната за отбрана;
• въвеждане на ясна и категорична система от принципи в обучението;
• задълбочена и непрекъсната квалификация на обучаващите;
• кратко- и средносрочен преглед на състоянието на функциониране на системата и непрекъснатото Ӝ настойчиво усъвършенстване за съответен отговор на новопоявили се рискове и заплахи;
• създаване на нови научноприложни продукти и на проекти в приоритетните области от
подготовката на страната за отбрана;
• облекчаване на приема и стимулиране под различни форми на желанието за обучение и
реализация в различните сфери, имащи отношение към националната сигурност, особено в системата на отбранително-мобилизационната подготовка;
• създаване по възможност на регионални (областни) центрове за поддържане подготовката
и преподготовката на лица, които нямат военна подготовка, а за военно време е предвидено да изпълняват определени задължения по отбраната на страната;
• приемане на методика и модели за вземане на решение и тяхното усвояване на ежегодните учебно-методически сборове на министерствата, ведомствата и териториалните структури;
• изготвяне ежегодно и представяне в Народното събрание на отчет за подготовката на
страната за отбрана и подготовката на човешките ресурси;
• всестранното осигуряване на дейностите да бъде целево и приоритетно финансирано за
сметка на държавния бюджет, а при спонсорство да се набележат евентуални форми на финансови
или други облекчения.
Подготовката на ръководния и експертния състав е от изключителна важност и е отговорност
както на висшето държавно ръководство, така и на ръководителите на териториалните структури, на
фирмите и дружествата със стопанска и нестопанска дейност, имащи отношение към отбраната и
изпълняващи военновременни и задачи при кризи с невоенен характер.
Следва ясно да бъдат разписани правомощията и задълженията на ръководителите на различните управленски нива за непрекъснато повишаване на образованието и квалификацията на подчинените им експерти и целево да бъдат отделяни средства за тази изключително важна дейност.
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От съществено значение е възприемането на единна система от принципи на образователната
система, готвеща кадри за системата за национална сигурност, включително за отбранителномобилизационна подготовка.
Под принципи на обучение е прието да се разбират ръководни педагогически положения, които отразяват закономерностите на военнопедагогическия процес и определят дейността на обучаващия за даване на обучаваните на нови знания и формиране на навици и умения. Като по-важни
принципи се определят:
• научност на обучението;
• обучение на това, което е необходимо за успех в мирновременната дейност и за победа
във война;
• обучение в активност, настойчивост, решителност и отговорност за постигане на набелязаните цели;
• системност и последователност в обучението;
• трайност на знанията, навиците и уменията;
• неразривно единство на обучението и възпитанието;
• уважение и висока взискателност към обучаемите;
• висока мотивираност, активност и съзнателност на обучаемите;
• развиване на усет към новото и рационалното;
• опора върху положителното у обучаемите в процеса на обучението и възпитанието;
• положителния личен пример – висока теоретична и педагогическа подготовка на преподавателите;
• единство на теорията и практиката;
• постоянно изучаване на противника и реално оценяване на неговите планове и възможности, на военната му наука и изкуство.
Принципът за научност на обучението изисква съдържанието, формите и методите да се базират на най-новите постижения на науката и техниката. Това се отнася до голяма степен и за подбора
на съдържанието на учебния материал, учебните програми и разнообразието на преподаваните дисциплини. Пряко влияние оказва и върху методиката на подготовка с търсенето на нови и поефективни способи и пътища за успех в овладяването на учебния материал.
Принципът за обучение на това, което е необходимо за успех в мирновременната дейност и за
победа във война, изразява военно-практическата насоченост на бойната и морално-психическата
подготовка. Той изисква организиране и провеждане на учебния процес в строго съответствие с
изискванията на съвременната война, подготовка в условия, максимално близки до бойните. Този
принцип се осъществява във всекидневните занятия, командно-щабните учения, практическите занятия на местността и др. Обстановката следва да е динамична, да изисква високо ниво на физически и интелектуални усилия, за да се постигнат психическа и физическа устойчивост. Този принцип
изисква и задълбочено изучаване на противника, на неговите схващания за водене на военните
действия и разкриване на слабите му страни.
Принципът за обучение в активност, настойчивост, решителност и отговорност за постигане
на набелязаните цели е от особено значение при динамично променящата се обстановка в съвременните военни конфликти, характеризираща се с висока степен на неопределеност. С прилагането
му се постига формиране на способност за инициативност в действията.
В основата на системността и последователността в обучението стои изискването за съблюдаване на строга логическа връзка при разпределянето на учебния материал по години, периоди на
обучение и за всяко занятие. Всяко занятие следва да се основава на предшестващото го, да води до
затвърждаване на знанията и създаване на условия за подготовка на следващото. Това следва да
осигури стройна система от знания, навици и умения с оптимално използване на сили и време.
Принципът за трайност на знанията, навиците и уменията изисква постановка на обучението,
при която учебният материал се усвоява сигурно и за дълго време. Постига се чрез системно повторение на по-рано изученото и всекидневното му прилагане в практиката. Важно е усвоеният материал да се прилага при решаването на нови и разнообразни задачи.
Неразривното единство на обучението и възпитанието се изразява в това, че по време на занятията, наред с получаването на нови знания, умения и навици, се формират и черти на характера –
висок патриотизъм, психическа устойчивост, отговорност и грижа за подчинените, всеотдайност и
др. Свързано е с уважение на обучаемите и зачитане на тяхното лично достойнство и в същото време проявяване на постоянна, принципна и висока взискателност към тях, поведението и системността им на подготовка.
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Високите мотивираност, активност и съзнателност на обучаемите в учебния процес се основават преди всичко на правилното разбиране от тях на важността от овладяване на знания, навици и
умения, на разбирането на същността на изучаваните факти, събития и явления, разкриването на
причинно-следствените връзки и отношения. Това предполага задълбочено осмисляне на преподаваното знание, осъзнаване практическата значимост на получаваните знания, умения и навици и др.
От особено важно значение е положителният личен пример. Той се определя от висока теоретична и педагогическа подготовка на преподавателите, от умението им да поднасят учебния материал достъпно и на разбираем език, да могат да прилагат теорията в практическата дейност, да бъдат
носители на творчество и новаторство, да служат за подражание с поведението си като личности и
професионалисти с ясно изразена ценностна система и подготовка.
Единството на теорията и практиката е практикоприложна насоченост на обучението, а не
обучение заради самото обучение, изучаване, систематизиране, анализиране и обобщаване на практическия опит. Свързано е с формулиране на изводи с актуално значение, разкриване на новите тенденции във военното дело, формулиране на нови теоретични постановки и прилагането им в практическата дейност.
Постоянното изучаване на противника и реалното оценяване на неговите планове и възможности, на военната му наука и изкуство позволяват да се разкрият слабите му страни, да се откроят
най-типичните му способи за действие и да се предприемат контрадействия, да бъде изпреварван
във вземането на решения и изпълнението им, да се владее инициативата и да се налага собствената
воля над противника.
Принципите за изграждане на военнообразователната система и обучение се използват последователно и едновременно, като на определен етап един или няколко от тях имат водеща роля. Те се
обогатяват и развиват през десетилетията. Появяват се нови, а други минават на заден план или отпадат. Системата от принципи трябва да дава възможност успешно да се насочват усилията на отделния обучаем и групата за високо равнище на усвояване на преподавания материал, формиране на
лидерски умения и възпитаване на нравствени добродетели.
Следва още веднъж да се подчертае важната роля на военнообразователната система за изграждане на офицерския корпус, подготвяйки високообразовани и висококвалифицирани кадри както за нуждите на въоръжените сили и за тези на централната и териториалната администрация,
фирмите със стопанска и нестопанска дейност, имащи отношение към сектора за сигурност и отбрана и изпълняващи задачи за подготовката на страната за отбрана и за действие – както в условия
на кризи с невоенен характер, така и при военни конфликти с различна интензивност.
От особена важност при нейното реформиране и развитие е да се работи комплексно на всичките Ӝ нива, като се отчитат новите рискове и заплахи, новите мисии и задачи на въоръжените сили,
но задължително и националните интереси и специфика.
По този начин образователната система, включително военнообразователната система, ще изпълни своето предназначение и успешно ще подготвя ръководния и експертния състав на страната
за отговарящи на обстановката действия.
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Полковник доц. д-р Йордан Мильов

МОДЕЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И УПРАВЛЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА СЛУШАТЕЛИТЕ
Засегната е конкретната област на управляване на знанията и на непосредствената му
връзка с обучението на слушателите във военната област.
Знанието е специфично понятие, характерно изключително за интелектуалните системи.
Хората притежават знания за света, в който живеят. Някои знания са общоизвестни, като свързаните
с нашата всекидневна дейност. Други са строго специфични и с тях са запознати хора, които наричаме експерти. Знанията се представят във вид на факти за заобикалящата ни среда, правила за манипулиране с фактите, както и за управляващата система, обработваща информация кога и как да се
използват определени правила.
Знанието е дефинирано от Оксфордския английски речник като:
• експертност и умения, придобивани от личност чрез преживяване или образование; теоретично или практическо разбиране на субекта;
• това, което се знае в дадено поле или като цяло; факти или информация;
• усещане или запознатост, придобити чрез преживяване на факт или ситуация.
Философският дебат започва с формулировката на Платон за знанието като „обоснована истинска вяра”. Днес няма категорична дефиниция за знанието, нито изглед да я има, но съществуват
редица конкурентни теории.
Управлението на знанието е административен подход за боравене с практическите знания
на дадена организация. Този подход се занимава със съществуващите знания, изграждането на нови
знания, а също и с начините за съхраняване на данни. Съществуващите, както и новите знания допринасят за засилване на ефективното използване на човешките и материалните ресурси в дадена
организация, а следователно – за по-доброто Ӝ функциониране. Ето защо непрекъснато се търсят
начини за управляване на знанията.
За първи път необходимостта от управляване на знанието е установена преди около 5000
години в Месопотамия, където хората започват да губят глинените плочки, използвани за записване
на различна информация. За да се справят с това неудобство, е взето решение да се създаде библиотека, която учените определят като първата институция за управляване на знанието. Първоначално
тя е достъпна само за елитното общество, но впоследствие до съхраненото познание започва да имат
достъп и по-широк кръг. Оттогава непрекъснато се търсят начини за управляване на знанието, като
в съвременната икономика то се е превърнало в ключов фактор за успеха на индивида, организацията или държавата.
Днес се намираме в бързо променяща се среда, изпълнена с много неизвестности и предизвикателства, а ръководителите, поставени в условия на нестабилност, все повече се убеждават в нарастващата сила на нематериалните активи (човешки, информационни, организационни) и как тяхното ефективно управление би довело до получаване на конкурентно предимство. В сегашната ситуация за постигане на успех не е достатъчно наличието на материални ресурси, като капитал, суровини и др., а от определящо значение са присъствието на знаещи и способни мениджъри и служители, прилагането на ефективни методи за управляване на процесите в организацията и оптимизирането им чрез използване на съвременни информационни технологии.
За да се изясни понятието „знание”, е необходимо да се разгледа връзката между данни, информация и знание. Данните са числени стойности – например цена, брой, време и др., които не носят голяма полза, освен в случаите, когато се преобразуват в информация. А за да се превърнат в
информация е необходимо да им се зададе конкретна цел – например за процес или явление в даден
времеви период. Типични въпроси, по които могат да се разпознаят данните и информацията, са
кой, какво, къде и кога.
Знанията са следващото ниво и представляват комбинация от натрупан опит и информация
в определен контекст, като се основават на експертна оценка и интуиция. Освен това включват систематизирана и обобщена информация, която създава предпоставки за вземане на решения или
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предприемане на действия от страна на човек или организация. Въпросите, които се отнасят към
знанията, са как и защо. Знание е например способността на човек да определи качеството на произведеното вино въз основа на експертния си опит и наличната информация за параметрите му.
Управляването на знанието е процес на създаване на нови знания чрез използване на вече
натрупаните, посредством откриване, предоставяне, прилагане, съхраняване или преработване, с
цел постигане на желаните резултати.
Отнесено към организацията да управляваме, знанието означава да създадем условия, при
които натрупаните опит и информация за извършваните процеси в организацията да бъдат споделяни и съхранявани по начин, който позволява на служителите да ги използват, когато и където е необходимо. Така чрез управляването на процеса подходящото знание ще стигне до съответния човек
навреме и ще му позволи да вземе най-доброто решение. Какви да бъдат стъпките в тази посока?
Най-напред би следвало да се определи наличното към момента знание в организацията, след това
необходимите знания за постигане целите на организацията, да се извършва анализ и се планират
дейностите за развитие на знанията и се осъществява контрол над изпълнението на набелязаните
дейности.
Тези теоретични постановки се отнасят и с пълна сила важат за системата на военното образование. С основно значение за обучението в областта на военното дело е знанието, което се натрупва, съхранява и надгражда при връзките, отношенията и зависимостите между вътрешни и външни за системата обекти и субекти (Министерството на отбраната и неговата политика, видовете
въоръжени сили, системите за осигуряване и поддръжка, характерните изисквания и правила за образователната система – вход, изход, вътрешни правила, процедури и стандарти), т.е. знанието е
управляем процес и във военната сфера. То формира и специфичните характеристики на военнообразователната система като организация с наличието на допълнителни източници и трансформатори
на знания. От тези взаимоотношения произтича тенденцията, че знанията в областта на военното
дело са слабо поддаващи се на систематизация и автоматизация и са неструктурирани. Спецификата
на взаимоотношенията между военното образование и системата за неговото администриране от
най-висок ранг е такава, че обикновено знанието се формира на индивидуално ниво, което го прави
трудно за кодифициране, стандартизиране и свързване с другите източници на знания.
Друга особеност на образованието в областта на военното дело е производна на тесните
връзки и зависимости между обекта и субекта, цикличния характер на вземане на управленски решения и свързаните с тях динамични промени в законодателството, рязка амплитудна динамика в
промените на стратегическото ръководство и планиране на отбраната (Бяла книга за отбраната и
въоръжените сили, Стратегия за национална сигурност, сценариите за планиране на отбраната и за
НОС, структурите за управление и други), които се проявяват като естествена последица от динамизиране процеса на натрупване и управляване на знанията. Личностните, нормативните и процедурните промени вследствие на посочените по-горе динамични състояния на средата, в която се развива обучението на слушателите, често водят до прекъсване процеса на натрупване на знания и го
превръщат в нещо по-скоро на експертно, отколкото на научно равнище.
Това изисква използване на изкуствен интелект в процеса на управляване на знанието с цел
минимизиране на рисковете от загубване на знание в посока слушатели и научно-преподавателски
състав. Втората хипотеза е свързана с възможността да се управлява процесът на загубване на определен вид и натрупване на друг вид знания чрез изграждане на интелигентна информационна система за контрол на поведението на системата за обучение (или на части от нея) на слушателите и
резултатите от него.
В теорията са познати два основни подхода за управляване на знанието – стратегии, ориентирани към технологиите, и стратегии, ориентирани към хората. Първият подход набляга върху
способността да се създаде, съхрани и използва документирано познание, като акцентът се поставя
върху използването на информационни технологии. Стратегията изисква определяне на набор от
правила какво се прави във всички възможни обстоятелства. Споделянето на знание се извършва
формално.
Подходът, ориентиран към хората, отразява човешката ориентация и акцентира върху споделянето на знанията и взаимодействието между хората. Стратегията набляга върху използване на
социални мрежи, споделяне в екип, лични контакти, като знанието се споделя неформално.
Учените са на различно мнение за приложенията на подходите. Някои допускат, че трябва
да бъде избран единият подход и да се следва само той, други казват, че по-добрият вариант е да се
използва комбинация от двата подхода, а има и такива, които препоръчват да се прилага този подход, който съответства на характеристиките на знанията, тъй като във времето те се променят.
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Истината е, че няма универсално решение кой подход е правилен или най-подходящ и организацията сама трябва да избере да следва водещия до постигане на заложените цели в стратегията
Ӝ. Не бива да се съмнявате, че управляването на знанието е приоритетна стратегическа цел.
Тъй като материалната същност на разглеждания проблем са знанията, тяхното представяне е от
съществена важност в системите за съхраняването, обработването и представянето им.
Във всяка специфична предметна област съществуват особености, които определят формата
на представяне на знанията за областта. Общоизвестните форми за представяне на знания, използвани в системите за управляване на знания, са семантични мрежи, продукционни правила и фрейми.
Семантични мрежи
Понятието „семантична мрежа” се основава на древна идея за това, че „паметта” се формира
чрез асоциации между понятия. Базовият функционален елемент на семантичната мрежа е структура, състояща се от два елемента: възел и понятия. Отношенията между понятията минава през възела и може да се каже, че всяко отношение между понятията представлява елементарен факт. Вариант на мрежа от този тип е показан на фиг. 1.
Възел

Понятие

Понятие

Фиг. 1. Семантична мрежа
Характерна особеност за такъв вид представяне на знания е наличието на посока (направление) на връзката. Благодарение на това в рамките на даден факт се появява отношение субект–
обект. Освен това всеки възел може да бъде свързан с други възли, в резултат на което се формира
мрежа от факти – семантична мрежа. Особен практически интерес при разработването на семантични мрежи е връзката „представлява”, „има” и „е елемент”, „от”, „до” и др., отразяващи принадлежността на даден обект към определен клас (фиг. 2).
е елемент
Учебен план
Квалификационна
характеристика за
всяка специалност

е елемент
Представлява
Набор
от дисциплини

Има

е елемент
ОУ на КИС
в ОТФ, ОУ
на ОТФ СВ

Група специалности

Фиг. 2. Пример за семантична мрежа, представяща връзките обект–субект в системата за обучение
За повечето системи за управление връзка между отделните понятия е реализирана с пълен
набор от вербални отношения (специфични във военната област), залегнали в различни инструментални средства за разработване на автоматизирани системи. Те са получили наименование „падежни
отношения”, в съответствие с разработената теория, наречена „падежна граматика”.
Типичен набор от „падежни отношения” включва:
• агент – действие, пример, преподавател – форма на занятие;
• обект – дисциплина, тема на занятие;
• местонахождение – клас, учебен кабинет, полигон, местност;
• датив – обект, към който има отношение действието – обучаемите и получените резултати.
Основен недостатък на семантичните мрежи е невъзможността да се представят еднакви, но
отделни обекти от един и същ клас. Въпреки това тяхната популярност се дължи преди всичко на
възможността да се представят големи йерархични структури, както и да се представи наследственост в свойствата на обектите. Този недостатък е характерен и за образователната област, където
едни и същи дисциплини могат да се включват в различни специалности.
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Фреймите в представянето на знания използват възможността елементи, които традиционно
присъстват в описанието на обекти, да се групират и благодарение на това да могат да се извличат и
обработват като едно цяло. Един типичен пример за представяне на фрейми е:
Име на дисциплина: „Защита на КИС” или „Тактика”
Учебен план: редовно обучение „ОУ на КИС в ОТФ”, „ОУ на ОТФ на СВ”
Катедра: КИС, СВ
Вид: факултативна, задължителна
Хорариум: 30 часа, 120
В самото описание се илюстрират и някои особености на представянето. Първо, това е име
за идентификация на представянето.
Второ, характеристика, представена в ред последователни описания, наречени слотове.
След слота следва текущото значение в описанието на конкретния обект. Въпреки че на пръв поглед
липсва разклонение за йерархични структури, в слота учебен план може да се организира развитие
на структура, което дава възможност както за наследяване на свойства между обекти, така и за обвързване на фрейми в семантични мрежи. Съществува и още едно понятие в представянето на
фреймите – това са клетки на мястото на описание в слотовете със стойности, взети по подразбиране, наречени фасети (facets), например хорариум може да включва аудиторна и извънаудиторна
заетост. Също така всеки слот може да бъде представен и с група от стойности или диапазон, наречени агрегат на слота – например 30–40 часа.
Име на дисциплина: „Защита на КИС”
Учебен план: редовно обучение, задочно обучение „ОУ на КИС в ОТФ”
Катедра: КИС
Вид: факултативна
Хорариум: „аудиторна” – 30 часа, „извънаудиторна” – 40 часа
Голямото разнообразие от възможности за представяне не ограничават описанието на обектите. Освен това комбинирането със семантични връзки позволява създаване на сложни структури,
което е и основното предимно на фреймите. Техен голям недостатък е, че специфични знания трудно се представят във фрейм. Основно приложение са намерили при представянето на структурирани
факти, както и при представянето на аналогични ситуации, наричани „сценарии”. Последното намира значително приложение във военната област.
Продукционни правила
Най-разпространената форма за представяне на знания, най-пълно съответстваща на техния
продукционен характер, са „продукционните правила”, които по своята същност са програма с един
оператор от вида: „АКО <условие> ТО <действие>”.
За първи път идеята за представяне на процедури под формата на последователни правила е
предложена от математика Постом. Тя включва набор от разрешени преобразувания, с помощта на
които се извършва придвижване от началното състояние до окончателното решение на поставената
задача. Илюстрация на това предвижване е показано във фиг. 3.
Част от правилото, която се отнася до действие, може да извърши както придвижване в разклонението на структурата, така и обръщение към стандартна (съществуваща) програма или процедура или към изменение състоянието на базата от данни. Текущото състояние на резултатите от задействаните правила се отразява в множеството факти, фиксирани в базата данни. По време на решението се извършва съпоставяне на една част от правилата с наличната база данни. В реални ситуации е възможно на определен етап да се извърши обръщение към няколко правила едновременно,
затова възниква необходимостта от управляваща структура, която да реши кое от правилата да бъде
използвано.
При разработването на системи за управляване на знания продукционните правила са
намерили най-голямо приложение за описание на знания. Това се дължи преди всичко на разбираемия формализъм при описанието. На практика обаче се оказва, че за реални задачи нерядко
се налага да се използват голям брой правила, което очевидно води до сериозен проблем при
тяхното управляване.
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Изисквания за получаване на знания, умения,
компетенции (квалификационна характеристика)

Специалност 1

Факултатативна учебна дисциплина 1

Специалност 2

Задължителна учебна дисциплина

Избираема учебна дисциплина 2

Фиг. 3. Придвижване от началното състояние до окончателното решение на поставената задача
В системите за управляване на знания задачите обикновено се представят с помощта на
концепции наричани „търсене в пространството на състоянията” и „методи за логически извод в
системата”. Като правило при задачите, основани на знания, не съществува единствен метод за достигане на целта. Във връзка с това възниква и необходимостта от обработване на няколко възможни
пътя и на всеки етап да се оцени вероятността за достигане на крайната цел. Управляващата структура следва да определи общата стратегия за избор на такъв път, като реши две основни задачи:
• кои правила (перспективни правила) да се използват от базата знания за решаване на текущото състояние на поставената обща задача;
• с кое от избраните перспективни правила да продължи анализът.
Различните начини за определяне на перспективните правила (PSET) и решаването на проблема за приоритета на определено перспективно правило представляват по същество методи за насочване на анализа и защита на системата за управление от комбинаторен взрив, породен от големия брой правила.
Търсенето в базата знания на перспективните правила може да се извърши чрез търсене „в
дълбочина” и търсене „в широчина”. В практиката се използват и двата подхода, илюстрирани на
диаграмата на фиг. 4.
Начало

В дълбочина
В широчина

Фиг. 4. Търсене „в дълбочина” и търсене „в широчина”
При търсене „в дълбочина” се преглежда „дървото” на състоянията от начално състояние до
изчерпване на състоянията в цялата дълбочина. След това се преглеждат алтернативните пътища,
водещи в широчина.
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При търсене „в широчина” се извършва прохождане на всички алтернативи на дадено ниво,
след това на всички алтернативи на следващото ниво и т.н.
Проблемът с приоритета, който е основен в определянето на стратегия за управление, се
решава обикновено с предварително дефинирани критерии сред елементите на PSET (перспективните правила). Те имат най-разнообразен характер – от чисто формални до евристични, свързани с
конкретна предметна област.
Два са основните методи за извод, използвани в системите за управление на знания – логически извод, направляван от целите (низходящ анализ), и логически извод, направляван от данните
(възходящ анализ).
В първия случай процесът на търсене се прекратява, когато е приложено някое от правилата, извеждащи целевия факт; не може да бъде приложено нито едно правило от PSET и следователно целта не може да бъде постигната.
При насочване на извода при възходящия анализ се изхожда от установените вече факти.
Въз основа на тях се определя PSET. След това PSET се подреждат по приоритет и започва тяхното
последователно изследване от правилото с най-висок приоритет. Когато в анализа се установи, че за
правилото е изпълнено предявеното му условие (изискване), това правило се прилага. Което води до
промяна в контекста, т.е. „вече са известни нови факти”. Въз основа на новия контекст се генерира
ново PSET и анализът се повтаря.
Процесът се прекратява в два случая.
• контекстът съдържа решение на конкретната задача (достигнато е целевото условие);
• приложени са всички възможни правила.
От гледна точка на знанията за предметната област „Обучение на слушатели” и имайки
предвид предимствата и недостатъците в методите за тяхното описание, могат да бъдат направени
следните изводи:
• Подходящият модел за описание на знания са семантична мрежа и продукционни правила.
• Представянето на фактите като глобална база данни е сполучливо да се представи с набор
от фрейми, описващи индивидуалните характеристики на използваните обекти.
• Не е сполучливо да се използва управляваща структура на знанията, водена от целите (квалификационните характеристики), с изключение на случаите, свързани с изследователски задачи.
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Майор д-р Владко Сидеров

КОМПЮТЪРНО ПОДПОМАГАНИТЕ УЧЕНИЯ
В НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В ПРОЦЕСА НА ТРАНСФОРМАЦИЯ
НА ВОЕННОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Разгледани са проведените компютърно подпомагани учения в НВУ „Васил Левски” в периода от 2006 до 2009 г. Дава се информация за направените промени, постигнатите резултати и
изводите вследствие на всяко проведено учение. Необходимостта да се отговори на новите изисквания за обучение и подготовка на военнослужещите предполага пълноценно използване на възможностите, предоставяни от компютърно подпомаганите учения.
В изпълнение на конституционните си задължения да гарантира суверенитета, независимостта и сигурността на България, както и да защитава нейната териториална цялост Българската
армия, като част от въоръжените сили в съответствие с Концепцията за националната сигурност,
Военната доктрина и законодателството на страната, следва да има потенциал и готовност да реагира на целия спектър от най-нови възможни рискове и заплахи, наложени от реалностите в съвременния обществено-политически живот. Това е процес, който се осъществява в значителен период
от време и изисква определен ресурс, както и високоефективна подготовка на личния състав, определен за изпълнение на тези функции.
Формирането на способностите започва още с процеса на набиране на военнослужещи. В
новите условия от съществено значение са както физическата и психическата устойчивост, така и
интелектуалните възможности на индивида. Многообразието от възможните рискове и заплахи налагат необходимостта бързо и точно да се оценява обстановката и да се взема решение в условия на
стрес, силно физическо и психическо въздействие, и то при реална опасност за собствения живот, за
живота и здравето на голяма група хора или население в голям район. Успоредно с тези изисквания
стои и въпросът за мотивацията на военнослужещите, тъй като в съвременния живот изключително
трудно се амбицират и отделен човек, и група да изпълняват каквато и да е задача, ориентирана в
служба на обществото. Като се имат предвид гореизложеното и морално-психическото състояние на
кандидатите за военнослужещи, се налага изводът, че колкото и труден да е подборът на личен състав, с него не приключват проблемите за формиране на желаните способности.
Както се вижда на фиг. 1, водещ за изпълнение на конкретни задачи, мисии и отговорности
е етапът на обучение, който следва да се разглежда в следните три подетапа – начално (базово) обучение, подготовка и тренировка.

Подбор на
военнослужещи

Обучение
Начално
(базово)
обучение

Подготовка

Тренировка

Изпълнение на
поставените задачи
(мисии)

Фиг. 1

83

Началното (базовото) обучение следва да дава основните знания, възможности и умения,
необходими на военнослужещите, включително теоретичните постановки и класическите бойни
действия. Подготовка се осъществява за определен вид действия (бойни, мироопазващи, ликвидиране на последствия от природни бедствия и аварии и т.н.). Тренировката е проиграване на конкретна задача или мисия в условия, максимално близки до конкретната обстановка. Обучението,
особено при недостатъчен ресурс от време, материални и финансови средства, незаинтересуваност
на част от обучаемите, слаба професионална подготовка на някои и недобре оборудвана кабинетна и
полигонна база, е не просто трудно, а по-скоро въпрос на саможертва от страна на съвестните обучаващи. Възможността доказани професионалисти да продават своите знания, умения и опит на
много по-висока цена в частния сектор е основен проблем за въвеждане на най-новите и актуални
методи и форми за обучение.
Не на последно място е и въпросът с професионалната мотивация на военнослужещите. Дори и правилно подбран и добре обучен личен състав, поддържащ постоянно висока степен на готовност за действие, във всеки момент се нуждае от правилна преценка на състоянието и ясна перспектива за професионалното изграждане и израстване. Създаването на чувство за удовлетвореност от
изпълнение на служебните задължения, както и одобрение от общественото мнение мотивират военнослужещите в изключително висока степен.
Всичко това налага извода за необходимост от трансформация на военнообразователната
система в съответствие с новите рискове и заплахи, които следва да се имат предвид при обучението на военнослужещите. Те трябва да бъдат подготвени и да умеят еднакво добре да водят както
бойни операции, операции в отговор на кризи с всякакъв интензитет и операции, различни от война.
В наши дни това не само е недостатъчно, а следва да бъде основа (база), върху която да се градят
способности за действия в състава на многонационални и коалиционни сили, при операции в кризисни ситуации с всякакъв интензитет на риск, при операции на територията на България, на страните от НАТО, извън тяхна територия, при операции с различни етнически и религиозни групи, при
хуманитарни кризи, екологични катастрофи, умишлени и трансгранични заразявания и замърсявания. За реализирането на това са необходими огромен обем знания, възможности, обучение, подготовка и тренировка на личен състав, и то в условията на ограничен ресурс от време, минимален ресурс от материални средства и липсващ от финансови средства, за да е в състояние армията да натрупва „способности”, а не сили.
В отговор на необходимостта за трансформация на военнообразователната система и в търсене на нови методи, форми, начини и средства за обучение и подготовка на военнослужещите от
Българската армия на 17 май 2005 г. в НВУ „Васил Левски” е открит полигон за подготовка на кадри за участие в операции за поддържане на мира. Този акт става възможен благодарение на упорития труд на личния състав и поставя началото на нов етап в обучението и подготовката на курсантите и военнослужещите. Полигонът включва контролен пост, наблюдателен пост, позиция на ООН,
обект (щаб) за охрана, бежански (хуманитарен) лагер, център „Инженерна поддръжка на бойното
поле”, вертолетна площадка.
От 1 септември 2005 г. със заповед на министъра на отбраната се създава Център за подготовка на кадри за участие в мироопазващи операции и изучаване на опита (ЦПКУМО и ИО) със
следните основни задачи: подготовка на личен състав за участие в операции за поддържане на мира
и хуманитарни кризи; изучаване на опита от участие в ОПМ и прилагане на поуките от практиката в
последващия процес на обучение.
В състава на Центъра освен полигона ОПМ се включва и кабинетна база, състояща се от лаборатория за компютърно подпомагани симулации, лаборатория за симулационни игри и дистанционно обучение, ресурсен център, два кабинета за обучение на инструктори, две лаборатории за изучаване на специализиран английски език.
Оборудването на кабинетната база е финансирано по програма „Повишаване на възможностите на въоръжените сили за участие в мироопазващи операции” и е на стойност 350 000 щ.д.
Софтуерното осигуряване е осъществено по програма на правителството на САЩ за чуждестранна военна помощ. По нея частната американска фирма Military Professional Resources
Incorporate достави, инсталира и обучи за работа с програмния продукт JCATS – версия 6.0, личния
състав на Центъра и на 22 март 2006 г. той бе открит официално от посланика на САЩ в България и
министъра на отбраната.
В Центъра са проведени шест компютърно подпомагани учения (табл. 1).
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Таблица 1
№
1
2
3
4
5

6

Тема
Отбрана на усилен механизиран батальон
Настъпление на усилен механизиран батальон
Разполагане и действия на бойна група от състава на многонационални сили в буферна зона при участие в мироопазваща операция под егидата на НАТО
Механизиран батальон в настъпление
Разполагане и действия на бойна група (усилена механизирана рота) в състава на многонационалните сили в буферна зона при участие в мироопазваща операция под
егидата на ООН
Настъпление на ротна тактическа група при участие в
мироналагаща операция

Време на провеждане
20–22 март 2006 г.
30 май–1 юни 2007 г.
14–15 януари 2008 г.
2–3 юни 2008 г.
21–22 януари 2009 г.

1–2 юни 2009 г.

Първото КПУ е планирано и проведено изцяло с база данни, предоставени от НВУК „Чаралица”. То е осигурено с личен състав за оператори на работни места, група за анализ и разбор и група на противостоящите сили от НВУК „Чаралица”. Сценарият и планът за нарастване на обстановката са подготвени от екипа на MPRI. След завършване на учението групата за анализ и разбор,
съвместно с представителите от екипа на MPRI, уточняват и разясняват всички въпроси по планирането, организирането и провеждането на КПУ с моделиране и симулации. Вследствие на направения анализ се налагат следните изводи:
• Личният състав на ЦПКУМО и ИО може да планира, организира и провежда самостоятелно КПУ.
• КПУ дават възможност за съкращаване на необходимото време за обучение на курсантите.
• КПУ дава възможност за многовариантно и многократно проиграване на идентични ситуации на реален участък от местността преди провеждане на реални тактически учения.
• НВУ „Васил Левски” разполага с потенциал самостоятелно да обучава необходимите кадри за осигуряване и провеждане на КПУ както самостоятелно, така и съвместно с други институции,
като НВУК „Чаралица” и Военна академия „Г. С. Раковски”.
Всичко това дава възможност за правилно планиране, подготовка и провеждане на второ
КПУ „Обединени усилия 2007”. То е от 30 май до 1 юни 2007 г., но за разлика от първото е изцяло
планирано, организирано и проведено от личния състав на НВУ „Васил Левски”. Администраторът
на базата данни и теренният администратор успяват самостоятелно да създадат нова база данни,
съответстваща на тематиката на учението и на реалната местност за провеждането му.
Успоредно с това в интерес на учението в продължение на три месеца предварително са
подготвяни за оператори курсантите от специалност „КИС”. Те са подложени на изпит и сертифицирани от оторизирания за обучение на оператори за система JCATS представител от НВУК „Чаралица”.
Замисълът за учението, сценарият за неговото провеждане, изходната обстановка, както и
планът за нарастване на обстановката са разработени, съгласувани и утвърдени в съответствие със
Стандартните оперативни процедури за подготовка и провеждане на компютърно подпомагани учения в Българската армия. Независимо от съкратените срокове за подготовка за учението са проведени начална планираща конференция, основна планираща конференция и финална планираща конференция.
Имайки предвид планираното батальонно тактическо учение с бойна стрелба „Настъпление
на усилен механизиран батальон”, КПУ е разработено, планирано и проведено с помощта на системата за моделиране и симулации JCATS на същата тема, със същите етапи и учебни въпроси, на
същия терен, при идентична изходна обстановка. На това учение е въведен щат на учебен батальон,
съответстващ на щата на проведеното ТУБС непосредствено след КПУ.
В самото учение участват курсантите от четвърти курс от трите факултета на НВУ „Васил
Левски”. Всеки е назначен на подходяща длъжност според специалността и специализацията си,
като за отделните етапи на учението длъжности „командири” са „ротирани” и на практика всеки
курсант на всеки етап изпълнява различна длъжност. На всяка длъжност е назначен преподавател
или командир, към които за съответния етап се прикрепва курсантът и офицерът контролира и подпомага действията му. Така на практика курсантите са обхванати 100 %. Курсантите от факултет
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„Авиационен” изпълняват задачи от ВВС, курсантите от факултет „АПВО и КИС” – задачи по ПВО
и артилерия, а курсантите от факултет „Общовойскови” – всички останали задачи.
По време на третия етап – „Водене на боя”, в последния ден на учението са привлечени и
курсантите от трети курс от факултет „Общовойскови”. Те наблюдават по групи действията в щаба
на батальона, командирите на роти и взводове, командирите на придадените и поддържащите подразделения. По този начин придобиват представа за същността на КПУ и за дейностите, които следва да изпълняват на предстоящите КПУ, на които те ще бъдат обучавани.
Помощта на ограничен екип оператори и група за анализ и разбор от НВУК „Чаралица”,
водени от началника на щаба на НВУК „Чаралица” и подпомагани от екипа на MPRI за България начело с господин Джеймс Хинли, е от голямо значение за отстраняването на допуснатите
грешки при подготовката на учението. Конкретните резултати от тяхната помощ проличават по
време на проведеното миниучение с ръководството и тактическите посредници, когато са отработени всички етапи, както и всички учебни въпроси във всеки етап, и особено на разбора, проведен в края на учението.
На финалния разбор след завършването на учението са констатирани следните слабости:
• разминаване между бойния потенциал на щатното подразделение спрямо въведения в базата данни за учението – вследствие на ненавременно подаване на данни към администратора на
базата данни, както за въоръжението на личния състав, така и за боекомплекта на всеки вид оръжие
за отделните подразделения;
• недостатъчно радиосредства за осигуряване на системата за командване и управление на
подразделенията;
• липса на подготвени теоретично и технически офицери от НВУ „Васил Левски” за своевременно изготвяне и провеждане на частичен (дневен) разбор и на финален разбор след края на
учението.
Успоредно с допуснатите слабости са експериментирани и следните нови елементи: провеждане на рекогносцировка в зала по снимки на местността; организиране на боя в зала с помощта
на възможностите на съвременните аудиовизуални средства.
Постигнатият ефект е поразителен, като се има предвид невъзможността на курсантите до
този момент да оценят напълно необходимостта от пълно и подробно изпълнение на тези елементи.
Фактът, че рекогносцировката и организирането на боя се извършват по актуални снимки на реалната местност, впоследствие дава възможност на курсантите, назначени за командири на ТУБС,
максимално бързо и точно, в пълен обем, без помощ да проведат рекогносцировка и организиране
на боя.
След тези две учения при анализа и разбора им се налагат следните изводи, които да подобрят подготовката в бъдеще:
• Обучението на курсанти за оператори е абсолютно наложително и предоставя пълна свобода за провеждане на учението. То е във възможностите на университета и не представлява трудност.
• Участието на курсантите в КПУ в значителна степен повишава подготовка им както за изпълнение на функционалните задължения при провеждане на ТУБС, с което завършва тяхната военна подготовка, така и за работа в щабове на щатни подразделения от Българската армия.
• Подготовката на курсантите, получена по време на КПУ, дава възможност за ефективно
участие в мисии на Българската армия непосредствено след завършване на срока им на обучение.
• За подобряване на възможността за работа в коалиционни и многонационални сили е необходимо да се преодолее езиковата бариера и КПУ по възможност да се провеждат на английски
език.
Третото КПУ в НВУ „Васил Левски” е за първи път на мироопазваща тема: „Разполагане и
действие на бойна група от състава на многонационалните сили в буферна зона при участие в мироопазваща операция под егидата на НАТО”.
Като нова тематика възникват редица трудности както при създаване на тактическа обстановка и планиране на учението, така и за формиране на базата данни от администратора на базата
данни и администратора на терена. При провеждане на самото учение курсантите, благодарение на
предварителната подготовка и придобитите знания и умения при преминаването на практическите
занятия по дисциплината „Операции за поддържане на мир”, действат правилно при симулираните
обстановки съобразно плана за нарастване на обстановката и спазват процедурите и правилата за
поведение, правилно управляват подчинените им подразделения.
Уникалното при организирането, планирането и провеждането на четвъртото КПУ в НВУ
„Васил Левски” е това, че за първи път се покрива напълно темата на КПУ с тази на ТУБС, както и с
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участъка от местността, на който се провеждат. КПУ е проведено на картна подложка на реалната
местност, на която впоследствие е и ТУБС. За първи път краят на КПУ е и начало на ТУБС. Трудната организация и пределното натоварване на обучаеми и обучаващи водят до много добри резултати
по време на ТУБС. Курсантите, назначени на командни длъжности, с лекота вземат решения, организират боя и управляват подчинените подразделения.
Вследствие на придобития опит, натрупаните знания и умения в НВУ „Васил Левски” се
създава нов модел за компактно провеждане на завършен цикъл от КПУ и ТУБС в рамките на пет
последователни работни дни.
При провеждането на петото КПУ в НВУ „Васил Левски” през януари 2009 г., което по приетия модел е на мироопазваща тема: „Разполагане и действия на бойна група (усилена механизирана
рота) в състава на многонационалните сили в буферна зона при участие в мироопазваща операция
под егидата на ООН”, за първи път курсантите, назначени на командни длъжности, изготвят част от
документите на английски език и представят пред ръководителя на занятието брифинг на английски
език.
Основен проблем при провеждането на това учение се оказва недостатъчната подготовка по
военната терминология на английски език. Този проблем е предвиден и е преодолян с помощта на
участието на преподаватели от Департамента по чуждоезиково обучение по специализиран английски език. Те оказват пълно съдействие на курсантите и това дава възможност да се постигнат
поставените цели и да се отработят всички планирани учебни въпроси.
Последното шесто КПУ, проведено в НВУ „Васил Левски” на тема: „Настъпление на ротна
тактическа група при участие в мироналагаща операция”, поставя ново начало. То е базата на тактическата обстановка от предходното КПУ. Нарастването на позната на курсантите тактическа обстановка дава възможност на назначените на командни длъжности курсанти да представят в пълен
обем придобитите при воденето на редовния учебен процес знания и умения.
Курсантите успяват самостоятелно да организират боя, да го водят и да завършат в срок
планираните за отработване учебни въпроси. Пълноценната подготовка на курсантите, назначени за
оператори при провеждането на учението, дава възможност те да изпълнят в пълен обем поставените им от командирите задачи при планирането на боя и в указаните срокове да въведат подадените
команди при воденето на боя.
Изводите, които се налагат, са следните:
• Проведените до момента шест КПУ от създаването на ЦПКУМО и ИО дават възможност
за правилно планиране, организиране и провеждане на КПУ в съответствие с директива № 75-3 от
15 февруари 2006 г. на НАТО.
• Степента на подготовка на щатния личен състав от ЦПКУМО и ИО осигурява възможност
при правилно планиране на необходимото учебно време и при провеждане на курс от 30 учебни часа да се подготвят необходимите оператори от специализации КИС, КИП, ВКП и логистика за провеждане на КПУ в НВУ „Васил Левски”.
• Създадената база данни вследствие на проведените учения дава възможност за бърза реакция и предоставяне на картна подложка на всякакъв терен, необходим за всяко учение.
• Придобитите от курсантите теоретични знания прерастват в трайни начални умения при
участието им на командни длъжности в КПУ.
• Възможни са съвместни учения с НВУК „Чаралица” или Военна академия „Г. С. Раковски” по единни щатове, в реално време при предварително планиране.
• Провеждането на ТУБС непосредствено след завършването на КПУ създава редица трудности
както за преподавателите, така и за командирите за осигуряване на ТУБС с всичко необходимо.
Планираните и проведени КПУ в НВУ „Васил Левски” както на мироопазваща тематика,
така и тактически учения с бойни действия доказват верността на горепосочените изводи. Трябва да
се отбележи, че от първото КПУ личният състав от ЦПКУМО и ИО непрекъснато подобрява възможностите за провеждане на учения по отношение на:
• пълнотата на базата данни за местност, географски особености и терен;
• пълнотата на базата данни за тактико-технически данни на всички видове оръжие, въоръжение и боеприпаси, използвани както от въоръжените сили на страните от съвременния свят, така
и от полицейски подразделения, жандармерийски подразделения и т.н. сили на „паравоенни формирования” или терористични организации;
• пълната възможност за симулиране на възникване на промишлени аварии и трансгранични замърсявания (заразявания), природни бедствия и катаклизми;
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• пълната възможност за симулиране на ядрено, химическо, биологично и бактериологично
оръжие и зоните на разпространение, както и пораженията и загубите в епицентъра и цялата зона на
поражение;
• подготовката на необходимите нещатни оператори на работни места, които се привличат
само по време на миниучението и на самото КПУ.
Всичко това е възможно вследствие на факта, че в ЦПКУМО и ИО е въведена в експлоатация най-новата версия на системата за моделиране и симулации JCATS – 8.0. Успоредно с това са
повишили подготовката си и са сертифицирани от представителите на MPRI: администраторът на
базата данни, администраторът на терен, системният администратор, инструкторите на оператори.
В ежегодния процес на планиране на учебната дейност в НВУ „Васил Левски” се е наложил
ритъм на провеждане на КПУ. След първата цяла 2006–2007 учебна година от въвеждането на Центъра от учебната 2007–2008 година се планират две КПУ. Първото е през зимния семестър – обикновено през януари, и задължително е на мироопазваща тематика. Второто е през летния семестър –
непосредствено преди реалното ТУБС в края на май или началото на юни. КПУ, провеждано през
летния семестър, е по темата на реалния ТУБС, като за първи път през учебната 2008–2009 година
реално ТУБС се провежда на същата тема като мироопазващо КПУ с нарастване на тактическата
обстановка.
Определена трудност по отношение на планирането е, че за личния състав от катедрите на
факултет „Общовойскови”, които непосредствено разработват план-сценария (катедра ОУТПСВ) за
провеждане на учението и плана за нарастване на обстановката (катедра „Разузнаване”), както и за
преподавателите от всички останали катедри разработването на учението, учебните въпроси и необходимата документация са допълнителна натовареност, която не се планира, не се отчита в техния
академичен норматив и не се признава за академична дейност.
КПУ, освен че са в синхрон със съвременните схващания на страните от НАТО за обучение
и подготовка на личния състав в условията на световна финансова криза, са най-доброто средство за
икономично обучение и подготовка на курсантите. Изводът се налага от сравняването на необходимия финансов ресурс за провеждане на КПУ и реално ТУБС. Например последното КПУ на тема
„Настъпление на ротна тактическа група при участие в мироналагаща операция”, проведено на 1 и 2
юни 2009 г. в НВУ „Васил Левски”, е обезпечено с 1230 лв., главно за консумативи на принтери и
канцеларски материали.
Тактическото учение с бойна стрелба, проведено на същата тема от 3 до 5 юни 2009 г., е
обезпечено с 49 831,28 лв.: гориво за бойната и обслужващата техника – 4438,16 лв., имитационни
средства – 5980,80 лв., бойни припаси – 39 412,32 лв.
Трябва да се отбележи, че:
• в тези суми не са отразени амортизационните отчисления на бойната и обслужващата техника, както и по-големият брой личен състав, зачислен на храна за времето на провеждане на учението;
• в тези разходи не е включено и осигуряването на рекогносцировката, тактико-строевите
занятия и допуска за бойните стрелби, проведени преди учението.
КПУ играят основна роля в съвременното обучение на курсантите, като спомагат за тяхното
развитие като професионалисти, както за предстоящата им дейност като офицери в щабовете и
формированията.
Концепция за националната сигурност. С., 1999.
Военна доктрина на Република България. С., 1999.
Анализ на проведените КПУ. Велико Търново, 2009.
Bi-SC Exercise Directive (75-3), 2006.
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Димитър Димитров

ОПЕРАТИВНИТЕ ГРУПИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
И СВРЪЗКА КАТО ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИЛИ
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СИГУРНОСТТА В АФГАНИСТАН
Авторът споделя опита и вижданията си по отношение на изграждането на Афганистанската национална армия и помощта на международните сили в тази насока.
Международни сили за поддържане сигурността в Афганистан (International Security
Assistance Force – ISAF) е наименованието на провежданата от Северноатлантическия съюз (НATO)
мисия за сигурност и развитие, които за обосновани от Съвета за сигурност на Организацията на
обединените нации (ООН) на 20 декември 2001 г. Тридесет и седем различни нации от Северна
Америка, Европа и Австралия участват със свои войскови подразделения в тези обединени въоръжени сили, като част от страните са членки на НАТО, а други – не.
ISAF получава мандат с Резолюция 1386 на Съвета за сигурност на ООН, както и с Резолюция 1413 в изпълнение на Глава VII от Устава на ООН (налагане на мир).
ISAF е създадена в изпълнение на споразумение, подписано в Бон (Германия) на 6 декември
2002 г., като водещи държави са Франция, Германия, Нидерландия, Турция и Великобритания.
ISAF първоначално e организирана в Щаб на ISAF (HQ ISAF) и Кабулска многонационална
бригада (Kabul Multination Brigade – KMNB).
България участва в състава на ISAF от самото Ӝ създаване с ротиращи се през шест месеца,
формирования:
• химически взвод – Кабул;
• механизиран взвод – Кабул;
• охранителен взвод – Кабул;
• механизирана рота – Кабул;
• охранителни роти – Кабул и Кандахар;
• група инструктори за обучение на афганистанската армия – Кабул;
• щабни офицери в HQ ISAF, HQ RC(C) (Regional Command Capial), HQ IJC (ISAF Joint
Command);
• група за електронно разузнаване и борба – Кабул;
• HUMINT група – Кабул;
• взвод военна полиция – Кабул;
• оперативна група за обучение и свръзка (Operational Mentoring and Liaison Team – OMLT) –
Кандахар.
• медицински екипи в Кабул и Херат;
• група от ВВС за оперативно ръководство на международното летище в Кабул;
• офицери от ВВС за ръководство на въздушното движение на международното летище в
Кабул;
• група за възстановяване на провинцията (Provincial Reconstruction Team – PRT) в Пол-еКхомри.
Първоначално ISAF се грижи за реда и сигурността в афганистанската столица Кабул и
околностите с цел поддържане на афганистанското временно правителство, водено от назначения, а
впоследствие и първия демократично избран президент Хамид Карзай.
На 13 октомври 2003 г. Съветът за сигурност на ООН с Резолюция 1510 гласува разширяването на мисията на ISAF извън пределите на Кабул, което предизвика различен отклик – „за” и
„против” сред нациите, участващи в операцията в Афганистан.
На 31 юли 2006 г. водените от НATO Международни сили за поддържане на сигурността в
Афганистан встъпват в изпълнение на задълженията си и в южните провинции на Афганистан, а от
5 октомври с.г. – и в източните части на страната.

89

След оптимизиране на йерархичните нива на управление на ISAF от 2009 г. генералната организационната структура на международните сили за поддържане сигурността в Афганистан е показана на фиг. 1.

Фиг. 1
След установяването си в Афганистан международните сили първоначално полагат началото на създаване на местни сили за сигурност – Афганистанската национална армия (Afghanistan
National Army – ANA) и Афганистанската национална полиция (Afghanistan National Police – ANP)
само в столицата Кабул.
С разширяването на участието на международните сили и „излизането” им извън Кабул започва създаването и на местни сили за сигурност, обособени по регионален признак.
Създаването на Афганистанската национална армия, която трябва да се превърне в „гръбнак” в борбата срещу талибаните*, както да стане и бъдещ гарант за стабилността в страната, не е
лек процес и преминава през различни, но свързани хронологично процеси.
Да се намерят „бойци” и „командири” в Афганистан е може би най-лесното нещо, погледнато повърхностно, понеже мъжете на Афганистан са родени и отрасли с оръжие, вследствие на многото войни, включително граждански, водени на територията на страната. Така е на пръв поглед, но
реалността е съвсем различна. Желаещи за новата ANA могат да се намерят, но това трябва да са не
просто хора, които могат да носят оръжие, а такива, на които може и да се разчита, че ще го използват правилно и не срещу „свои”. Много войници, сержанти, а и офицери през 2003–2005 г., след
пребиваване в Центъра за военно обучение в Кабул (Kabul Military Training Center – KMTC), преминават на страната на талибаните – поради заплахи от тяхна страна или подведени от предлагането
им по-високо заплащане.
При ширещата се корупция сред „високите етажи на властта” положението сред висшия команден състав на армията не е по-различно. Поради тази причина набирането на лоялен команден
състав също не е за пренебрегване.
Създаването на ANA започва с организационна структура, в която се разчита основно на сухопътни подразделения. Набират се кадри, строят се казармени помещения за подразделенията, дос*

Крайно настроени ислямистки групировки, противници на светското развитие на Афганистан,
оказващи въоръжена съпротива срещу САЩ, ISAF и местните сили за сигурност в усилията им за
налагане на мир в страната.
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тавят се материални средства, въоръжение и бойна техника. В началото въоръжението и бойната
техника са изцяло руски, а впоследствие се заменят с американска техника специално за афганистанската армия.
В тази хронологична последователност в Афганистан са обособени пет регионално разположени корпуса и дивизия „Столица”, организационно съставени главно от бойни бригади, батальон специални сили, артилерийски и инженерен батальон и батальон за бойна поддръжка:
• 201-ви корпус – разположен в столицата Кабул;
• 203-ти корпус – разположен в Гардез (Източен Афганистан);
• 205-и корпус – разположен в Кандахар (Южен Афганистан);
• 207-и корпус – разположен в Херат (Западен Афганистан);
• 209-и корпус – разположен в Мазар-е-Шариф (Северозападен Афганистан);
• 215-и корпус – разположен в Лашкар Гах – столицата на Хелманд (Югозападен Афганистан).
Поради спецификата на бойните задачи и активизирането на дейността на талибаните в найразмирната югоизточна част на страната с център южната афганистанска провинция Хелманд в средата на 2010 г. е създаден още един – 215-и корпус, като негова основа става 3-та бригада от 205-и
корпус – Кандахар.
След организационното изграждане на въоръжените сили, оборудването им с материални
средства, въоръжение и бойна техника логично следва етапът на обучение и подготовка, като важна
дейност от процеса на постигане на необходими оперативни способности на ANA, нейната цялостна
сглобеност и готовността Ӝ за справяне с антиправителствените групировки, с цел гарантиране на
мира в страната след изтегляне на коалиционните сили.
Обучението на ANA на различни нива от организационната структура се извършва от специално обучени екипи от различни специалисти от нациите коалиционни партньори, наречени групи за обучение и свръзка (OMLTs).
За проследяване нивото на успеваемост на обучаваните структури от ANA периодично се
извършва проверка на достигнатото ниво на развитие на способностите, оценено по четиристепенна
скала, посочена в OMLT CONOPS.
Прогресът в развитието на ANA, с активната роля на OMLT, е следен от специално създадени екипи за оценяване (Validation Training Teams – VTTs), чието задължение са количествено и
качествено оценяване готовността на подразделенията. Чрез методите за оценяване се проверяват
готовността на войсковите единици и техните възможности да действат самостоятелно при изпълнение на оперативни задачи.
Оценката на подразделенията се определя от достигнатите проценти по специално създадена за целта „мерителна” скала, с оглед на постигнати възможности по отношение на комплектуване
с личен състав, екипировка, сглобеност на подразделенията и ниво на изпълнение на задачите.
Скалата е „разграфена” на четири нива на способностите, като най-високо е първото, с изпълнени показатели над 85 %.
Мисията на OMLT е да тренира, обучава и наставлява ANA, да служи за свръзка при командването и контрола, а когато е необходимо, да подпомага процеса на оперативно планиране, с цел
изграждане на добре обучена, компетентна и професионална армия.
OMLT ще подпомага развитието на съответните щабове, условно разделени на две основни
нива: ниво батальон – пехотен батальон, батальон за бойна поддръжка, батальон за бойно осигуряване и поддръжка, артилерийски батальон, инженерен батальон; ниво над батальон – корпус, дивизия, бригада, гарнизон.
OMLT на батальонно ниво може и да контактува с ротите от състава на батальона, когато
това е необходимо.
Специфичните задължения на OMLT към обучавания щаб (на ниво батальон и по-високо) са:
• тренира, обучава и наставлява;
• асистира в изпълнението на дневните задължения;
• планира и поддържа процеса на ограмотяване на личния състав;
• разяснява и подпомага прилагането на практика доктрината на ANA;
• подпомага развитието на плановете за тренировка;
• служи за връзка в командната верига на ANA;
• координира действията между ANA и партньорите от ISAF;
• координира и комуникира с регионалното командване, в чиято оперативна зона се намира
обучаваният щаб, по планирането на операциите;
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• във връзка е с оперативния координиращ център за координиране действията по време на
планиране и ръководене на операциите;
• подпомага планирането и изпълнението на задачите, както и анализирането на резултатите;
• тренира и обучава по време на всички операции в рамките на мандата на ISAF;
• разяснява значението на „повикана” от ISAF поддръжка – въздушна или земна, и осъществява връзка за нея по време на операция;
• съдейства за управлението на комуникационните и информационните системи на НАТО
до ниво рота;
• изготвя редовни донесения за изпълнение на задачите;
• подпомага за набавяне на необходимите материални ресурси по веригата за логистична
доставка;
• служи за връзка с американския логистичен поддържащ елемент по веригата за логистично доставяне;
• на бригадно ниво ръководи дейността за приемане задълженията на OMLT на батальонно
ниво в рамките на бригадата;
• съставът на OMLT трябва да е технически и тактически обучен за работа с екипировка,
оборудване, въоръжение и техника, за да подпомага дейността на обучаваното звено.
Общите изисквания по отношение на екипировката на OMLT, като минимум оборудване, са
следните: индивидуални защитни средства, индивидуално въоръжение, колективно въоръжение,
навигационно оборудване, заглушител на радиосигнали, бронирани автомобили, комуникационни
средства за свръзка и др.
Всеки OMLT преди започване на мисията трябва да е преминал задължително курс, провеждан от ISAF, за противодействие на взривни устройства, а членовете на всяка група, особено на
лидерски позиции, трябва да владеят английски език на ниво 3-2-2-2 по системата STANAG 6001. За
нуждите на всеки OMLT при работата им в района на мисията се назначават хора, които да превеждат от английски на местните диалекти дари и пущу. Ако изпратеният личен състав не притежава
посочените нива на владеене на английски език, нацията, която е изпратила тази OMLT, трябва да
осигури преводачи от и на съответния език.
Съставът на всяка група е предварително определен и посочен в ISAF OMLT CONOPS
(Operational Conception). Най-старшият във всеки OMLT е старши инструкторът, като той е и лидер
на групата. Всяка страна, която изпраща OMLT, е длъжна да набави необходимия персонал, като
бройките на личния състав може да бъде завишен по желание на съответната нация. Желателно е
отделните групи да бъдат съставени от една и съща нация, а ако са смесени, се извършва и нарочно
предварително обучение за сглобяването им.
Освен владеенето на английски език членовете на OMLT задължително трябва да са преминали медицински прегледи за участие в мисия, да са физически и психически здрави и годни за мисия, както и да са издържали предварителен изпит по физическа подготовка. Всеки военнослужещ
от състава на OMLT трябва да притежава необходимата минимална квалификация в своята функционална област за длъжността, на която е назначен. Поради спецификата на задълженията е недопустимо например назначаването на специалист на длъжност, за която се изисква различна специалност, а това в двойно по-голяма степен важи за старши инструктора, който е и командир на групата.
Обикновено за тази длъжност се изисква военнослужещ, който е с обща военна специалност – команден профил, като от него се очаква да има необходимия опит за ръководене на хора, да бъде добър психолог и организатор, за да може освен формален лидер да бъде и неформален. Ето защо при
подбора на тази длъжност трябва да се подходи много внимателно и прецизно, за да се избегне порочната практика на назначаване на военнослужещ, който само да попълни вакантното място.
Подготовката и обучението на OMLT се провежда в три фази, като целта е да се достигнат
установените за OMLT стандарти в нивото на знания. Трите фази на подготовка са:
• фаза І – индивидуална подготовка от съответните нации преди отиване на мисия;
• фаза II – обучение в специализиран тренировъчен център на НАТО преди отиване на мисията;
• фаза III – обучение в района на операцията непосредствено със започване на мисията.
Фаза I включва запознаване с мисията на ISAF, разучаване на индивидуалното и колективното оръжие и постигане на отлични умения за боравене с тях, първа медицинска помощ, импровизирани взривни устройства и начин на противодействие, правила на поведение и стандартни оперативни процедури, международно хуманитарно право, защита от химическо оръжие, шофиране на
автомобил (какъвто ще се ползва в района на мисията), а така също нрави и обичаи на паравоенните
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формирования. През този етап от подготовката се провежда и on-line курс, по време на който се
преминава обучение по няколко теми, като две от тях – „Културни особености на Афганистан” и
„ISAF – основен курс”, са задължителни за преминаване в следващата фаза на обучение. След изучаване на материята по различните теми се издава on-line сертификат на успешно издържалите теста
по дадена тема, който задължително трябва да бъде представен преди започването на втория етап от
обучението.
Фаза II обикновено е с продължителност около две седмици и се провежда в специализирани тренировъчни центрове на НАТО в зависимост от това на какво ниво е OMLT. Фаза II за OMLT
на батальонно ниво обикновено преминава в два етапа – текстови модул под формата на лекции в
специални кабинети и полеви модул. По време на това обучение за OMLT на ниво корпус, бригада,
дивизия и гарнизон полеви модул не се предвижда.
Фаза III се провежда непосредствено при пристигане на местността, като включва ISAF въвеждащ курс, по време на който OMLT придобиват пълна информираност по отношение на зоната
за отговорност, където ще действа групата. Наред с лекционния модул се провежда и полеви, при
който практически се онагледява материалът, изнесен по време на предшестващите лекции. Практическите занятия са с цел придобиване на знания, които ще са полезни за опазване живота и здравето на военнослужещите. По време на тях нагледно се демонстрират използваните от талибаните
различни методи за приготвяне на импровизирани взривни устройства, самите устройства, както и
къде се поставят. Точно тук е мястото, където може да се видят и използваните видове ракети, с които обикновено се обстрелват и бази на коалиционните партньори.
Отделен компонент от полевия модул е т.нар. roll-over drill, където всеки от членовете на
OMLT се запознава теоретично с начина на действие при попадане на автомобила на импровизирано взривно устройство, след което въпросът се отработва практически. Това става в специални тренажори – бойни бронирани машини, които могат да се завъртат по надлъжната си ос на 360 градуса,
а по този начин се имитират движението на машината и „поведението Ӝ” при попадане на импровизирано взривно устройство. Намиращият се в машините екипаж е с пълно бойно снаряжение, с поставени индивидуални средства за защита – бронежилетка и каска. След няколко завъртания на бронирания автомобил той спира подпрян на единия борд. Целта на това упражнение е личният състав
от всеки екипаж да преодолее стреса от обръщането на автомобил вследствие на попадането му на
взривно устройство или след удар от ракета, да може да се напусне машината, като се изнесат ранените и им се окаже първа медицинска помощ. Упражнението се повтаря още няколко пъти, като
последната позиция на бронираната машина преди излизане на личния състав от нея е в положение
„на таван”.
За потвърждение, че OMLT е в състояние да изпълнява своите задачи, след приключване и
на третата фаза от подготовката на групата се провежда сертифициране на OMLT. Сертифицирането
на OMLT е в отговорностите на командването на ISAF и следва критерии за сертифициране, разработени от ISAF и Обединеното командване по сигурността и обучението (Combined Security
Training Command – Afghanistan – CSTC-A).
За да бъде сертифициран, OMLT трябва да отговаря на следните минимални стандарти:
• комплектуването с личен състав да бъде в съответствие с утвърдения в CONOPS щат;
• развръщането да е планирано за не по-малко от шест месеца;
• да няма наложени ограничения, които да възпрепятстват OMLT при изпълнение на задачите;
• да е успешно приключила фаза II от подготовката на OMLT;
• да има достатъчно вътрешни комуникации, осигурени от собствената страна за осъществяване на командване и контрол;
• да разполага с необходимите сили за защита на OMLT, огнева мощ и способности за изпълнение на мисията.
Ако даден OMLT не успее да отговори на горните стандарти или получи незадоволителна
оценка, сертифицирането на OMLT ще бъде анулирано. В този случай командването на ISAF може
да нареди повторно сертифициране, да изиска от СSTC-A да осигури екип за обучение (Embedded
Training Teams – ЕТТ), който да изпълнява задълженията на групата, според възможностите си, до
повторното потвърждаване на OMLT. Ако OMLT не бъде сертифициран успешно, командването на
ISAF може да изиска от съответната страна да го подмени или да информира SACEUR (Върховното
командване на Обединените въоръжени сили на НATO в Европа) чрез COMJFCB (Съвместното командване на силите в Брунсум), че тази страна ще бъде помолена да прекрати участието си.
Базирайки се на опита ми от участие в мисии в Афганистан, включително като инструктор в
състава на OMLT – Garrison level, мога да кажа, че отношенията обучаем–обучаван между OMLT и
ANA еволюират прогресивно след всяка ротация.
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По време на първите няколко участия (ротации) на OMLT задачите на групата са основно
„да обучава” и да служи за свръзка. Затова и мисиите на първите групи са по-трудни, изискващи
повече усилия за създаване на основни навици сред обучаваното звено. По време на тези първи мисии са и първите стъпки в различните направления за организационно изграждане на отделите в щаба, съставяне на необходимата база данни с информация за текущата работа, както и архив, който да
бъде ползван при нужда. През това време се изграждат и първоначалните навици за работа в отдела
и в самия щаб като организационна единица, като особено внимание се обръща на работата с документи и опазване на информацията. Много важен момент от работата на един „обучаван” щаб е изграждането на взаимоотношенията по командната верига – по хоризонтала и по вертикала, с цел да
се създадат условия за своевременно и бързо предаване на информация, което е от изключително
значение, особено в бойна среда, в каквато в действителност функционира и ANA.
След един или два цикъла (ротации) дейността на OMLT се променя в по-различна посока.
Освен да служи за свръзка при командването и контрола ОМЛТ вече не толкова обучава съответните щабове от ANA, колкото им партнира в тяхната работа, макар че смисълът на съществуването на
групите и задачите им остават същите. Партньорството като взаимоотношения се появява, след като
съответните обучавани единици от ANA вече са преминали няколко цикъла на обучение и са придобили средно ниво на умения, на което вече е създадена необходимата база за работа и са придобити индивидуални навици и умения на военнослужещите за самостоятелна работа и работа в екип.
Крайната цел на съществуването на OMLT е не само достигане на необходимите способности на отделните щабове и войскови единици на ANA, а и на ANA като цяло. След приключване
дейността на OMLTs Афганистанската национална армия трябва да е добре организирана, способна
да оперира самостоятелно и да изпълнява задачи за поддържане на властта в Афганистан и стабилността в страната.
OMLTs приключват своята дейност в Афганистан след изпълнени задачи и постигната
крайна цел по решение на командващия ISAF след консултации с Министерството на отбраната на
Ислямска република Афганистан и командващия CSTC–A.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Security_Assistance_Force
http://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_National_Army
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Майор Петър Маринов, капитан Емил Иванов

ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНО СЪВМЕСТИМА
АРХИТЕКТУРА C4ISR ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА
ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
Авторите се спират подробно на този изключително важен въпрос за Българската армия,
като подчертават направеното и предстоящото, за да има тя добро бъдеще в сътрудничеството
с останалите армии от НАТО.
Сложността на големите системи и свързаната с това неопределеност на процесите, които
протичат в тях, както и случайният характер на голяма част от величините, с които се описват,
предполагат търсене на рационални решения при тяхното проектиране и използване. Разпределянето и използването на ограничени ресурси, особено във въоръжената борба, често среща организирано противодействие от страна на противника, преследващ противоположни цели.
От влизането си в НАТО през 2004 г. и в Европейския съюз през 2007 г. на България се гледа от световните лидери като на надежден и стратегически партньор. Тя има ключово положение на
Балканския полуостров и в Черноморския регион, от една страна, като гарант за стабилност, а от
друга, като надеждна граница на евро-атлантическото пространство. Това определя и важната Ӝ роля като гарант за спазване на международното право, контрола и възпрепятстването на трафика и
разпространяването на оръжие и наркотици, трафика на хора и борбата с международната престъпност и тероризма. Съвременните мисия, задачи и предизвикателства поставят необходимостта от
хардуерно, интерфейсно и софтуерно изграждане на модерна архитектура на въоръжените сили.
Участието на въоръжените сили в целия спектър от мисии и задачи на НАТО и ЕС изисква нов архитектурен подход и при създаването на оперативно съвместима система C4ISR на въоръжените
сили, имаща мрежово-центрични способности и надеждна защита.
Създаването на система за мениджмънт на информацията (СМИ) е един от основните елементи, необходими за изграждане на мрежово-центрична архитектура на въоръжените сили. Извеждането на основните изисквания към системата за мениджмънт на информацията по отношение на
постигането на оперативна съвместимост е в пряка зависимост от общите изисквания и параметри,
предявени от бъдещото изграждане на система C4ISR на въоръжените сили на България.
Планирането и изграждането на необходимите способности на система C4ISR на въоръжените сили преминава през три основни фази. Първата фаза – на оценка на способностите, приключва през ноември 2007 г. Втората фаза започва през януари и завършва през декември 2009 г. От началото на 2010 г. е в ход изпълнението на трета фаза. Трите основни фази съдържат следния комплекс от дейности и мероприятия:
• фаза І – изследване и оценяване на наличните способности, основните концептуални и
доктринални изисквания за изграждане мрежова архитектура на система C4ISR с висока степен на
интеграция;
• фаза ІІ – дефиниране на потенциалните възможности и основните изисквания към елементите на архитектурата за постигане на оперативна съвместимост; дефиниране на основните тактически и технически параметри на елементите от система C4ISR, в частност, на системата за мениджмънт на информацията;
• фаза ІІІ – включва конкретни аквизиционни и трансформационни решения и мероприятия
за изграждане на мрежово-центрична, оперативно съвместима архитектура на въоръжените сили.
Дефинирането на основните елементи и функционалната структура на архитектурата е функция
от системните и техническите изисквания, от приетите единни стандарти и от доктриналната и концептуалната рамка, поставени от политическото и военното ръководство, с цел отговор на съвременните заплахи и предизвикателства (фиг. 1).
Изграждането на интегрирана и оперативно съвместима СМИ е ключово за успешното
трансформиране на съществуващата система за командване и управление в архитектура C4ISR на
въоръжените сили. Основните стъпки в трансформацията са елиминиране на противоречията между
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подсистемите в системата на въоръжените сили, постигане на координация и интеграция и изграждане на единна архитектура (фиг. 2).

Фиг. 1. Дефиниране на архитектурен модел

Фиг. 2. Формиране на мрежово-центрични способности
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При създаването на СМИ могат да бъдат използвани два подхода. Първият включва изграждане на системата без използване на съществуващата база. Основен недостатък на този подход е
високата цена. Освен това рязкото преминаване от съществуващите системи към работа с изцяло
нова СМИ води до риск от сривове и загуба на информация, което във военната област е недопустимо.
Вторият подход за изграждане на СМИ е използването на съществуващи информационни и
комуникационни системи и софтуерното, хардуерното и интерфейсното им надграждане. Той изисква значително по-малко ресурси, но основният проблем при него е по-дългото време на реализация
и постигане на хардуерна и софтуерна съвместимост между съществуващите и новите елементи.
Друг проблем е базирането на съществуващите комуникационни системи върху т.нар.
Publish/Subscribe модел. Основен недостатък на този модел е асинхронността в обмена на информация, при който липсва програмна ориентация на генерираните съобщения за получаване от конкретни потребители. Съобщенията не са класифицирани в отделни класове и не носят информация
при получаването им за подателя, характера и съдържанието.
Предназначението на електронната библиотека е информационно осигуряване на военната и
политическата експертиза от всички нива за гарантиране процесите на планиране, подготовка, дългосрочно развитие и обучение за нуждите на архитектурата. Особено голямо значение електронната
база данни има за постигане на оперативна съвместимост между елементите на архитектурата. Ето
защо освен формирането на такава база данни трябва да бъде осигурен и надежден достъп от всички
елементи на архитектурата. Информацията в електронната библиотека трябва да съдържа:
• справочни данни;
• актуални доклади и анализи за обстановката в зоната на операцията;
• справочник със сравнителни данни за възможностите на различните огневи и разузнавателни средства, изграждащи елементната и модулната база на архитектурата;
• анализи за извличане на поуки от практиката;
• иновативни разработки и анализи за развитието на тактиката и бойното използване на
формированията.
Създаването на единна доктринална база е важен информационен ресурс за елементите от
архитектурата. Тя е от особено значение както за постигане на оперативна съвместимост, така и по
отношение на развитието в доктринално и процедурно отношение на архитектурата. Въвеждането
на единна нормативна основа не е еднопосочен процес. Постигането на мрежова центричност ще
даде възможност, след експертна оценка, отделните елементи от архитектурата да допълват единните процедури и доктрини с положителни и иновативни данни, извлечени от собствените военнонаучни звена и тези за поуки от практиката.
Единния каталог за командване и управление е едно от най важните условия за успешното
изграждане на архитектура от мрежово-центричен тип. Информационното свързване на различни по
характер принципи на бойно използване, бойни възможности и управление елементи и модули в
единна архитектура изискват не само създаване на единен каталог, но и непрекъснатото му развитие
и обновяване. Каталогът може да съдържа следната информация за отделните модули в архитектурата:
• възможности и ниво на изпълнение по отношение на свързването с тактическите линии за
свръзка и обмен на информация TDLs;
• възможности за работа с Link 11, Link 16 и Link 22;
• наличие на съответстващи частни за дадения модул стандарт;
• ниво на изпълнение и обхват на стандартизиращите документи на НАТО;
• текущо състояние на модула и перспективи за свързване с LLAPI и NATO ACCS;
• информация за модулната система за командване и управление и нивото на оперативна
съвместимост, която тя удовлетворява;
• какъв е вътрешният за модула (елемента от архитектурата) стандарт за обмен на информация;
• данни за огневата и разузнавателна система на модула (елемента от архитектурата);
• коя е водещата комуникационна услуга за модула (елемента от архитектурата).
При осъществяването на функционалната интеграция основното предимство е възможността огневи системи и сензори да позволяват контрол и управление от общи платформи, особено в
многонационални операции, т.е. платформи и сензори да могат да се интегрират пряко с команден
пункт от друг вид система.
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За успешното осъществяване на този тип интеграция е необходимо да бъдат синхронизирани както техническите стандарти на отделните огневи и сензорни системи, аналогови и цифрови,
така и процедурите за обмен на информация и вземане на решение за привеждането им в действие.
Един от вариантите е приемането на модулния подход и използването на отворени стандарти. При
системите, работещи с цифров сигнал, това може да бъде осъществено с добавянето на допълнителен процесор. Такъв е вариантът, разработен за комплекса за ПВО Rapier FSC, при който самият
комплекс се разглежда като звено от мрежов интерфейс (NIU). Ако допуснем, че техническата процедура е изпълнена правилно, взаимодействието на оръжейната система с други системи се свежда
до разработване на подходящ модул за софтуер или програма, която да осъществява синхронизацията между различните протоколи и стандарти на отделните системи. Ако и двете системи използват
общоприет стандарт, задачата се улеснява още повече. Това е вариант на техника тип „черна кутия”,
която е отлична концептуална основа за интегриране на тактическо ниво на огневи платформи и
сензори с външни системи.
Сложността на отделните огневи и сензорни системи и спецификата при тяхното бойно използване определят и наличието на сложна и различна по характер специализирана терминология.
За да се постигне и подобряване на оперативната съвместимост между отделните огневи и сензорни
системи, е от съществено значение използването на единна терминология, което изисква и създаване на списък със специфични термини, определения и съкращения. Вариант за съкращаване на необходимото време за осъществяването на този процес е изменението, допълнението и съгласуването
на вече съществуващи публикации като AAP-6. При създаването на единен терминологичен речник
на архитектурата е сполучливо да се използва следният подход:
• изследване на съществуващите публикации в отделните армии и възприемане на една от
тях за базова;
• създаване на работни групи от експерти на национално равнище за адаптиране и допълване на базовата публикация със специфична терминология;
• сертифициране и приемане от всички членки на НАТО.
Терминологията при отделните подсистеми не може да се разглежда и използва изолирано и
сама за себе си. Взаимодействието с останалите участници в бойното пространство предполага
включване на всички основни понятия, дефиниции, източници и съкращения. В този смисъл базата
данни трябва да съдържа пълния списък от термини и понятия, залегнали в AAP-6.
Ефективното действие на мрежово-центричната архитектура следва да позволява обменът
на информация между отделните елементи на архитектурата да се осъществява в две основни мрежи: за обмен на данни в реално време; за обмен на информация за осъществяване на командване и
контрол.
Пример за прилагане на архитектурните изисквания е изграждането на архитектура за ПВО
на сухопътния компонент и интегрирането Ӝ в единна архитектура на въоръжените сили. Изграждането на мрежа за обмен на данни в реално време може да бъде осъществено чрез използването на
комбинация от средства за комуникация на тактическо ниво и линиите за обмен на информация на
тактическо ниво (tactical data links – TDLs), за формирането на тактическа картина на въздушната
обстановка (Local Air Picture – LAP). Това поставя изисквания както за качеството на информацията, така и за максималното времезакъснение при обмена, което не бива да надвишава 1–2 секунди. В
същото време частната картина на въздушната обстановка трябва да е в съответствие с опозната
картина за въздушната обстановка (Recognised Air Picture – RAP). За разлика от LAP, RAP не се характеризира с такова високо качество и има времезакъснение на информацията от 12 до 15 секунди.
Достъпът до опознатата картина за въздушната обстановка изисква възможността за използване на
тактическите линии за обмен на информацията – особено Link 11 и Link 16. Друга основна разлика е
сравнително ниската дискретност на информацията в опозната картина на въздушната обстановка и
вероятността много от специфичните за ПВО на сухопътните войски въздушни цели, като БЛА,
ВОП и тактически ракети, да не бъдат изобразени. Вероятността въздушни цели с малка ефективна
отразяваща повърхност да бъдат пропуснати от средствата за въздушно наблюдения е значителна.
Въпреки различията възможността за комбиниране на частната с опознатата картина на въздушната обстановка ще обогати значително информацията и ще даде възможност за съхраняване
ресурсите на отделните системи. Друга възможност е осигуряването на средствата за ПВО на достъп до интегрирана картина, а въздушната обстановка – от независим източник, който притежава
ресурса да комбинира и отъждествява информацията от различни източници (включително космически), при това с времезакъснение по-малко от 1 секунда. Това значително би улеснило изграждането на архитектура за ПВО от мрежово-центричен тип.
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Обменът на данни между добитите на тактическо или на национално равнище картини на
въздушната обстановка се осъществява с въвеждане на стандарта интерфейс за обмен на информация за въздушната обстановка на ниско ниво (Low Level Air Picture Interface – LLAPI). LLAPI е
стандартен цифров интерфейс на данни и свързаните с тях протоколи за съседни съюзнически системи за ПВО на сухопътните войски, за постигане на автоматичен обмен на данни между системите
за командване, контрол, свръзка и разузнаване (C4I) на средствата за ПВО на тактическо ниво и
споделяне на информация за въздушната обстановка. Постигането на обмен на информация в реално време, на ниво 3, следва да бъде осъществено чрез развитие на локалните мрежи за C4I на ПВО,
изграждане на информационни линии (Tactical data links – TDLs) със съответните свързващи модули, с цел осигуряване достъп на средствата за ПВО на сухопътните войски до опозната картина на
въздушната обстановка (RAP).
Въвеждането на TDLs, с добре дефинирани протоколи и установени таблици с унифицирани
съобщения, ще доведе до много висока степен на стандартизация, а така значително ще се повиши и
нивото на оперативна съвместимост между отделните средства за ПВО. В същото време определянето на единни стандарти за процента на актуализация, времезакъснението на информацията, точността и резолюцията на постъпващата информация ще осигури възможност за обединяване на информацията за въздушната обстановка на тактическо ниво и е крачка към изграждането на единна
архитектура за ПВО от мрежово-центричен тип.
Въпреки че опознатата картина на въздушната обстановка може да се използва от средствата за ПВО на сухопътния компонент предимно за ранно предупреждение, тя е от особено значение
за осъществяване на взаимодействието с останалите компонентни и стратегически средства за ПВО
в бойното пространство и точно определяне на собственото място на архитектурата за ПВО на сухопътния компонент в него.
Вариант на схема на функционалните и процедурните връзки в единната архитектура на
съвместните сили е представен във фиг. 3.

1 – Командване и управление
2 – Координация и взаимодействие

Фиг. 3. Схема на функционалните и процедурните връзки в съвместните сили
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Установяването на функционалната структура на архитектурата на съвместните сили определя и структурата и взаимоотношенията в архитектурата на сухопътния компонент.
Основните изисквания за изграждане на единна мрежа за обмен на информация за осъществяване на командване и контрол са описани в STANAG 5048. Установени са четири нива на съвместимост със съответните поднива (1А, 1В и т.н.):
• ниво 1 – обмен на неструктурирана информация, включва обмен на обработена и интерпретирана от специалисти неструктурирана информация, като свободни текстове, оперативни документи, анализи и информации;
• ниво 2 – обмен на структурирана информация, съдържа обмен на интерпретирана информация, включително по автоматизирани мрежи, но изискващи допълнителна обработка, класифициране и анализ;
• ниво 3 – взаимен обмен на данни, включва автоматизиран обмен на данни, чрез изграждане на връзки между отделните информационни системи на елементите от архитектурата;
• ниво 4 – автоматизиран единен обмен на данни, включва автоматизиран обмен на данни в
обща единна информационна мрежа.
Класифицирането на способностите за обмен на информация спомага за приемане на ясни и
точни критерии за оценяване на формированията и за поставяне на ясни цели при планиране, изграждане и развиване на единна бойно информационна среда, като част от условията за изграждане
на мрежово-центрична архитектура.
От класификацията в табл. 1 се вижда, че с нарастването на нивото се увеличават и изискванията за възможност за обмен на цифрови данни в реално време.
Таблица 1
Нива на оперативна съвместимост
Ниво
1В
1С
2А

Съдържание
Основен обмен на документи
Базово автоматизиране на изготвянето на документи, въвеждане на единни изисквания
за оформление, класификация и архивиране на информацията
Базов неофициален обмен на информация
Автоматизиран обмен на текстови съобщения
Повишен обмен на информация
Обмен на мултимемдийни съобщения, текстови съобщения, изграждане на преки канали
за автоматизиран обмен на данни

2D

Използване на единна картна основа и обмен на информация в графичен вид
Геопространствено осигуряване, единна картна система и използване на единни графични означения и знаци

2H

Автоматизиран обмен на данни
Автоматизиран обмен на информация, съдържаща и MTFs, и XML файлове

3F

Обмен на данни в реално време
Способност за изграждане на комуникационно-информационна мрежа и съответните
връзки за обмен на данни в реално време (tactical data link)

Основно условие за постигане на оперативна съвместимост е интегрирането на тактическите (националните и международните) системи за командване и контрол минимум на ниво 2. Това
може да бъде осъществено чрез използване на стандартни за НАТО съобщения техники и форматите на съобщенията (например ADatP-3), т.е. някои елементи от ниво 3 на оперативна съвместимост.
С използването на формат ADatP-3 съобщенията се стандартизират, но основните бази данни не могат да бъдат конвертирани пряко. Основна причина е и бързото развитие на технологиите, и фактът,
че много често форматите на съобщенията се оказват остарели преди да бъдат въведени. Непрекъснатата надпревара с развитието в технологиите е един от основните проблеми в изграждането не
само на мрежова архитектура на въоръжените сили, но и в цялостното изграждане на системата за
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сигурност. Този проблем може да бъде преодолян донякъде чрез въвеждане на модулния принцип,
което ще даде възможност както за периодично надграждане, така и за програмно обновяване.
Всички настоящи стандарти поддържат само основните функции в подсистемата за командване и контрол. Те се базират главно на регламентираните стандарти за контрол на въздушното
пространство. Съществуват много данни, които не могат да бъдат визуализирани с използването на
каталога в AAP 6a, а също и графични елементи, за които няма единно тълкуване. Този проблем ще
бъде преодолян с разработването на единен модел за обмен на информация за командване и контрол
на формированията от сухопътните войски (Land Command & Control Information Exchange Data
Model – LC2IEDM), част от който ще бъде и необходимият единен каталог. Визия за това има и в
разработения в НАТО STANAG 7149. В него е спомената необходимостта от обединяване и синхронизиране на стандартите, залегнали в APP-4, APP-8 (A) и APP-9, на основата на единния каталог
на съобщенията в НАТО, разработен в APP-11.
В информационен и процедурен аспект четвъртото изменение на STANAG 5500 предлага
синхронизиране на формат ADatP-3 с LC2IEDM и APP-6a. При това се установяват следните изисквания за информационен обмен:
• всяка огнева или разузнавателна система (модул), която е елемент от архитектурата, следва да приведе собствени параметри или да въведе необходимите адаптиращи технически модули
към общоприетите стандарти;
• всеки архитектурен модул трябва за изготви частен списък с необходимата разузнавателна
информация и той да бъде експертно адаптиран на оперативно и стратегическо ниво;
• трябва да се формира модулен екип от експерти, който да синхронизира постъпващата
информация както от маневрените, инженерните, логистичните и за огнева поддръжка формирования от състава на сухопътните войски, така и постъпващата от останалите компоненти от състава на
съвместните сили.
Изградената система трябва да позволява изместване на управлението от центъра към периферията и последващо връщане към центъра или предаване управлението на друг периферен пункт
за управление, без това да нарушава характеристиките на цялата архитектура. В същото време трябва да удовлетворява както изискванията за обмен на информация в реално време, така и приетите
единни стандарти.
Изпълнението на тези изисквания, в съчетание с ясна стратегия за развиване на необходимите способности на въоръжените сили в дългосрочен план, е едно от основните направления за
трансформиране системата на въоръжените сили в архитектура от мрежово-центричен тип.
Този подход ще даде възможност за отговор в максимална степен на целия спектър от асиметрични заплахи и ще осигури приложимост в максимално широк спектър от задачи, оперативна
съвместимост, а в същото време – синхрон с темповете на развитие на съвременните технологии.
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Доцент д-р Николай Колев, д-р Кольо Спасов

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА
НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА СЛУЖБА – ИСТОРИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД И ПЕРСПЕКТИВИ
Проследяват се теоретичните възгледи за развитие на военномедицинската служба на
Българската армия от края на Втората световна война до наши дни. На основата на анализ на
променените в началото на новото хилядолетие среда за сигурност, виждания за развитието на
националните въоръжени сили в рамките на НАТО и натрупания опит са изведени стратегическите приоритети за медицинското осигуряване на въоръжените сили в периода 2010–2020 г. и основните насоки за придобиване на качествено нови оперативни способности.
Ръководители, които разчитат твърде много на практическия си опит, трябва непрекъснато да се връщат към теорията и усърдно да работят с книгата... Така ще престанат да възприемат своя ограничен практически опит за всеобща истина и, разбира се, ще грешат по-малко...
Мао Дзъдун
Непосредствено след Втората световна война медицинската служба на Българската армия тръгва по екстензивен път на развитие като самозадоволяваща се система по отношение на
мирновременните и военновременните структури. Към края на 1989 г. въоръжените сили притежават развърната мрежа от лечебни, възстановителни и хигиенно-противоепидемични заведения (табл. 1)15,21,22.
Таблица 1
Военномедицински заведения на армията към 31 декември 1989 г.
Военномедицински заведения по подчиненост и вид
Медицинско управление на Тила на Българската народна армия
Военномедицинска академия в състав: Висш военномедицински институт
в София (ВВМИ), Военноморска болница във Варна, Обединен авиомедицински научноизследователски институт в София и Клинична база „Лозенец” в София
Военни болници в Плевен, Русе и Шумен
Военни санаториуми в Кюстендил, Велинград, Белово, Хисаря, Нареченски
бани, Поморие, Банкя и Вършец
Хигиенно-противоепидемично заведение в София
Командване на Сухопътните войски
Военни болници в Дупница, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Сливен
и Бургас
Хигиенно-противоепидемични заведения в София, Пловдив и Сливен
ПВО и ВВС
Профилакториум в курорта „Боровец”
ВМФ
Хигиенно-противоепидемично заведение във Варна

Брой
1

3
8
1
6
3
1
1

Във Военномедицинска академия и останалите болници са развърнати над 2800 легла, от
които 1230 във ВВМИ и 370 във Военноморската болница във Варна, което представлява 3,3 % от
наличната в страната болнична леглова база2,8,15. При численост на армията към този период около
150 000 души осигуреността на личния състав с болнични легла е 186 о/ооо, което надхвърля близо
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два пъти приетите нормативи за осигуреност на населението в страната по същото време
(110 о/ооо)2,15. Екстензивното развитие на военномедицинската служба е особено изразено в планираните за развръщане в случай на война медицински структури на различните командни равнища,
което е свързано с огромен разход на ресурси. Например за комплектуването на една от тогавашните три общовойскови армии са потребни между 404 и 488 колесни линейки (табл. 2), в зависимост
от броя на съединенията, като тук не са включени линейките за комплектуване на армейските съединения и части (артилерийски, ракетни, тилови и др.). Те се осигуряват основно за сметка на националната здравна система21.
Таблица 2
Комплектуване на общовойскова армия със санитарни автомобили
Общовойскови съединения и части от армейския медицински
комплект (броят им е показан в скоби)
Общовойскови съединения
мсд (3–4)
тбр (1–2)
Всичко
Армейски медицински комплект
амедп (2)
Всичко

Брой на санитарните
автомобили
195–260
19–38
214–298
190
404–488

Подобно е и положението с полевите и стационарните болнични легла за военно време
(табл. 3), които достигат към 1989 г. 103 300, при налични общо в страната около 84 0002,21,22. Планираните за военно време болнични легла са групирани в седем болнични бази стационарен тип,
девет медицински бригади полеви тип, една стационарна авиационна болница, една флотска медицинска бригада (включва стационарни и полеви болници) и Висш военномедицински институт.
Таблица 3
Брой и тип на болничните легла, планирани за развръщане за военно време в периода
на блоковото противопоставяне
По подчиненост и тип легла
Тил на Българската народна армия (БНА)
Стационарни легла
Полеви легла

Брой
52 000
12 000

Командване на Сухопътните войски (СВ)
Полеви легла

36 000
Противовъздушна отбрана и Военновъздушни сили (ПВО и ВВС)
Стационарни легла
300
Военноморски флот (ВМФ)
Стационарни и полеви
3000
Всичко в БНА
103 300
Общият брой на лечебните заведения е 324, като за комплектуването им с висш медицински
персонал се привличат 40 % от наличните в страната хирурзи и травматолози и 100 % от анестезиолозите, специалистите по кръвопреливане, гръдните хирурзи и хирурзите по изгаряния. Това създава проблеми с кадровото осигуряване на националната и военната здравна система, развиващи се
самостоятелно. Военната има недостиг от хирургични кадри и планира и осъществява преподготовка на лекари от други медицински специалности (фиг. 1), а цивилната – недостиг от лекари изобщо,
поради което разчита в случай на война да ползва студенти от четвърти, пети и шести курс15,22.
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Фиг. 1. Динамика на преподготовката на лекари от запаса в периода 1989–1992 г.
Началото на промените в медицинската служба на въоръжените сили е поставено през 1992 г.,
когато екип от Медицинско управление на ГЩ и ВМА разработва Концепция за реорганизация и
развитие на медицинската служба на Българската армия в мирно и военно време за периода от 1992
до 2000 г.14 През май с.г. тя е утвърдена от тогавашния Висш военен съвет към министъра на отбраната и се преминава към практическата Ӝ реализация. Според авторите Ӝ произтича от процесите на
трансформиране на въоръжените сили и има за цел да създаде съответствие между системите за медицинско осигуряване във военно и мирно време със стратегическите задачи на армията, нейната
структура, численост, дислокация и форми за мобилизационно и оперативно развръщане; способите
за водене на операцията (бойните действия) от видовете въоръжени сили и родовете войски; постиженията на съвременната медицинска и военномедицинска наука; икономическата система на страната и развитието на националното здравеопазване14.
По отношение на реформата на военното здравеопазване са определени две основни направления, свързани съответно с трансформиране на системата за мирно и военно време. Всяко от
тях включва промени в компонентите, свързани с лечебно-евакуационното осигуряване, хигиеннопротивоепидемичната дейност, военната фармация, управлението. Посоченото делене е в значителна степен условно, тъй като между двете направления съществува връзка. Условността се определя
и от разбирането, че военновременното състояние на системата е функция на мирновременното, а
медицинското осигуряване се реализира от многофункционални (комплексни) медицински сили и
средства под единно управление. В концепцията са определени и времевите рамки за реализиране,
включващи два етапа – на структурни промени (до 1993 г.) и на модернизация (до 2000 г., а найвероятно и впоследствие).
При разработването на Концепцията са формулирани и условията за нейното практическо
реализиране и произтичащите от това задачи:
• дефицит от време за структурния етап, което налага едновременно разработване на щатове
и табели за комплектуване, своевременно предислоциране и преподчиняване, провеждане на ликвидационни действия (частични или пълни) спрямо отделни структури и т.н.;
• икономическа криза и ограничения в числения състав на въоръжените сили, изискващи
отчитане на себестойността на провежданите мероприятия, математическо моделиране на потребностите от персонал и др.;
• разминаване на мирновременната военномедицинска инфраструктура и предвижданата
дислокация на въоръжените сили, усложнени демографски процеси и предстоящи структурни промени в националното здравеопазване.
В раздела, посветен на строителството на медицинската служба във военно време, са ревизирани възгледите за прогнозните равнища на медицински загуби. Приема се, че в новите условия
те ще се формират основно за сметка на конвенционалното оръжие. Допуска се, че са възможни и
радиационни и химически поражения, като резултат от промишлени аварии или удари по обекти на
ядрената и химическата промишленост, а употребата на биологично оръжие се отхвърля като поразяващ фактор. Сериозно внимание се обръща на ресурсното осигуряване на военномедицинската
служба. Формулиран е нов военномедицински принцип – „за възможната достатъчност”, според
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който рекрутираните за нуждите на въоръжените сили медицински ресурси във военно време трябва
да бъдат съобразени с възможностите на националната здравна система.
Концепцията потвърждава съществуващите до 1992 г. принципи за организиране на медицинска помощ, лекуване и възстановяване на ранени и болни в бойни условия. Преразгледано е разчленяването на медицинската помощ. За общовойсковите съединения на Сухопътните войски се
възприемат два основни етапа – първа помощ на мястото на инцидента и лекарска помощ в батальоните/дивизионите и квалифицирана медицинска помощ в механизираните, бронетанковите и
лекопехотните бригади. В съединенията и частите от родовете и специалните войски на Сухопътните войски се премахва етапът на долекарската помощ. В състава на медицинските служби на армейските корпуси (заменили общовойсковите армии) се запазват армейските медицински полкове,
които са с непроменен състав. Те, както и преди, са предназначени за изпълнение на задачи в интерес на по-ниските командни равнища и по същество не са етап в разчленяването на медицинската
помощ (табл. 4)14,21. Това решение на практика премахва многоетапността – чрез съкращаване етапа
на долекарската помощ. Оценена от съвременна гледна точка, Концепцията прогласява днешното
делене на медицинската помощ и лечение, възприето в НАТО, макар и с други думи, което често се
забравя от настоящи управленски кадри във военната медицина.
Таблица 4
Ешелониране на медицинската помощ в оперативно-тактическите звена на Сухопътните
войски по вижданията през 1992 г.
Рота/батальон, дивизион
Първа помощ на мястото на инцидента и първа лекарска помощ

Командни равнища
Общовойскова бригада
Квалифицирана хирургическа помощ

Армейски корпус
Медицински ресурси за подпомагане на общовойсковите
съединения и тези от родовете
и специалните войски

За изпълнение на така формулираните задачи в Сухопътните войски се създават нови
формирования – медицински взвод в батальоните/дивизионите и медицинска рота в механизираните, бронетанковите и лекопехотните бригади. Медицинският взвод е предназначен да действа в
зоната на батальона/дивизиона и в него да се оказва помощ от или под ръководството на лекар.
Основна роля в медицинската рота принадлежи на главния медицински пункт, който може да работи извън района за разполагане на ротата и да изпълнява задачи за оказване на хирургическа помощ,
най-често по жизнени показания или за спасяване на крайник14,21. Съгласно концепцията от мобилизационната схема се снемат медицинските бригади и фронтовите медицински полкове от комплекта
на Командването на Сухопътните войски.
На Медицинско управление на ГЩ е възложено да формира за нуждите на въоръжените сили шест полеви и шест стационарни болнични бази, приемнички на медицинските бригади и болничните бази. Към управлението се формират шест военни санитарни влака и четири автосанитарни
роти. В случай на агресия срещу страната част от базите, влаковете и ротите преминават в оперативно подчинение на Полевата армия, развръщана от Командването на Сухопътните войски. Предвижда се армията да разполага с един санитарен авиационен полк, възложен за развръщане на ВВС
чрез мобилизиране на самолети АН-2 на селскостопанската авиация.
Във Военновъздушните сили е съкратена авиационната болница, чиито функции се поемат
от Военномедицинска академия.
Във ВМФ са съкратени полевите болници на флотската медицинска бригада, предназначени
да действат при излизане на корабните групировки в зоната на Проливите (Босфора и Дарданелите),
а във военноморските бази – отрядите за медицинско осигуряване, осигуряващи хирургическа помощ по жизнени показания14. Предприетите мерки за съкращаване на част от формированията значително подобряват положението с човешките ресурси спрямо 1989 г., тъй като снижават мобилизационните потребности на медицинската служба (фиг. 2)21,22.
Концепцията предвижда медицинското осигуряване на армията във военно време да се
осъществява в три ешелона на театъра на военните действия и един извън него. Това показва, че
преди повече от 10 години е предвидена теоретичната постановка, сходна със сега съществуващата
в НАТО, но не е осигурена в материално-техническо отношение.
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Фиг. 2. Динамика на мобилизационните потребности на армията от лекари след приемане на Концепцията за реформа през 1992 г.
Концепцията представлява интерес и с постановките си за развитието на мирновременната
военномедицинска система. За първи път в най-новата военномедицинска история е направен опит
за формулиране на принципи за изграждане в мирно време, като се отчита фактът, че строителството на системата за мирно време на основата на емпиричния опит и с голяма доза субективизъм е
една от причините за диспропорция в потребността от кадри и реалната осигуреност на звената за
първична медицинска помощ и здравна профилактика, която, независимо от въведените икономически стимули, не може да се преодолее; несъобразяване с българските и световните нормативи за
численост на персонала и свързаното с това неоправдано нарастване броя на заетите в здравните
заведения; изграждане на неефективни структури; изоставане на материално-техническата база.
Формулирани са принципи за:
• взаимната връзка между мирновременното и военновременното състояние на военноздравната система; за съответствие с общите принципи за изграждане и функциониране на здравеопазването в страната (структурите трябва да позволяват реализиране на здравно-профилактичното
начало в медицината, първичната медицинска помощ, квалифицираната и специализираната медицинска помощ, рехабилитацията, научната и развойната дейност; фармацевтичната дейност, в съответствие с особеностите на военния труд и бит и произтичащите от това задачи);
• икономическата ефективност;
• държавно-обществения контрол над системата;
• частичната децентрализация в управлението (централизацията се запазва само в областта
на бойната готовност и мобилизацията, оперативната и специалната подготовка на личния състав и
учрежденията и организационно-щатното изграждане);
• взаимната връзка с националната здравна система (методическо ръководство от страна на
Министерството на здравеопазването и възможност да не се изграждат паралелни специализирани
структури, ако има изградени в цивилната система, както и подпомагане с полеви медицински средства на населението при бедствия, аварии и катастрофи).
Предвижда се в мирно време Българската армия да разполага с три военни болници и шест
военни поликлиники (поликлиниките са своеобразен първообраз на създадените близо 8 години покъсно в системата на цивилното здравеопазване диагностично-консултативни центрове); пет центъра
за рехабилитация; пет военно хигиенно-епидемични инспекции; шест медицински снабдителни бази;
Централна военнолекарска комисия; Център по психопрофилактика; Централна съдебномедицинска
лаборатория; Център по медико-статистически изследвания и медицинска социология и Център по
фармацевтичен маркетинг, пряко подчинени на Медицинско управление на Генералния щаб.
През есента на 1997 г. поради тежката икономическа криза е взето решение за снемане от
мобилизационните планове на корпусните медицински полкове, полевите и стационарните болнични бази и флотската медицинска бригада. Планира се Българската армия да развръща за военно
време само полеви болници, като количеството им се предвижда да бъде равно на броя на общовойсковите съединения от Сухопътните войски. Мирновременните военни болници се запазват с
известни съкращения на персонала. При така извършената промяна се приема, че третият ешелон на
театъра на военните действия ще бъде за сметка на мирновременните военни болници, попадащи в
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него, всички полеви болници, като се предвижда широко използване на граждански болници. Четвъртият ешелон включва ВВМИ, военни и граждански болници, разположени извън ТВД. Посочените съкращения за военно време водят до рязко съкращаване на броя на лекарите, които се рекрутират в Българската армия за военно време (фиг. 3)21,22. Здравната система на страната запазва своите възможности и при евентуална война, като е в състояние да обслужва и населението, и въоръжените сили. Тази предпоставка обаче не е материализирана от правнонормативна гледна точка.
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Фиг. 3. Мобилизационните потребности на армията от лекари след 1997 г.
Проучванията на материали от военния и военномедицинския печат показват, че извършените реорганизации след 1997 г., с малки изключения, не са резултат от задълбочени теоретични
постановки. Типично за този период е, че проблемите на медицинската служба и пътищата за тяхното разрешаване са преди всичко обект на дискусии под формата на интервюта или журналистически публикации по страниците на вестници4,5,6,7.
В тях са обхванати въпроси за връзките с цивилни лечебни заведения; недостигът на финансови средства; промените във финансирането на възстановяването на военнослужещи във военните
санаториуми; съответствието на мирновременните военни болници на съвременните изисквания;
липсата на полеви болници за участие в мисии на ООН и НАТО; съкращенията на медицинския
персонал в лечебните заведения; редуцирането на медицинската складова система; финансирането
на медицинското осигуряване; осигуряването на медицински кадри за нуждите на армията; ролята
на психопрофилактиката за подпомагане адаптацията на наборните военнослужещи и военнослужещите, преживели стрес в мирно време или по време на операциите за поддържане на мира; наркоманиите в армията и т.н. Подобен подход може да бъде оценен като целесъобразен от гледна точка на разясняване и популяризиране сред обществеността на проблемите на медицинската служба
на въоръжените сили и предлаганите решения за преодоляването им, но той трябва да се разглежда
по-скоро като PR кампания и не може да замени научното изследване.
Елементи от теоретични разсъждения през изследвания период могат да бъдат открити и в
становища и докладни записки до министъра на отбраната, началника на Генералния щаб на Българската армия и други длъжностни лица8,9,10,11,19. Това на практика обаче са административни актове и процедури, които, макар и да съдържат известен анализ и интерпретация на факти, не могат да
дадат изчерпателна теоретична обосновка на направените предложения.
В Стратегическия преглед на отбраната20 не се откриват теоретични постановки за трансформирането на военномедицинската служба с оглед на съвременните предизвикателства. В Плана
за организационното изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. медицинското
осигуряване се определя като относително самостоятелна логистична функция16. Посочени са органите за ръководство – специализиран отдел в ГЩ, специализирани направления в щабовете на видовете въоръжени сили и специалисти в Съвместното оперативно командване (СОК). Реализирането
на медицинската поддръжка се възлага на ВМА и се осъществява посредством: лечебните заведения
в състава Ӝ; медицинските служби в съединенията и медицинските пунктове в подразделенията;
Центъра по военна епидемиология и хигиена (ЦВЕХ); Центъра по военна психология и психопрофилактика (ЦВПП); психолози в щабовете на видовете въоръжени сили и психолози в съединенията, учебните бази и частите. Предвижда се структурите за извънболнична и болнична помощ на
Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и Българската
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армия и дейността им да се приведат в съответствие със стандартите на другите страни от НАТО, за
постигане на оперативна съвместимост. В плана липсва конкретизирана рамка за развитието на медицинската система освен посочените общи съображения, които обаче са ориентирани по-скоро към
мирновременното състояние.
Въпросът за ориентирането на военномедицинската система не е нов. В не дотам известно
холандско проучване по програма ФАР за подпомагане на Министерството на здравеопазването в
България от 1995 г. той е широко коментиран29. В него се акцентира върху необходимостта от преразглеждане мястото на сектора „здравеопазване” в системата на въоръжените сили. Авторите подчертават, че развитието на способности в областта на военната медицина и военновременните поражения на личния състав са важни за армията, но този проблем не засяга семействата на военните
и цивилните от сферата на отбраната, както и населението на страната. Заключението за структурата на обслужваните от военномедицинската система контингенти е правилно. Изследване от 1991–
1992 г. показва, че делът на военнослужещите (донаборници, срочнослужещи, офицери и сержанти
на действителна военна служба и запасни) е 44,5 % от извършените 800 000 амбулаторни прегледи и
59,1 % от приетите за болнично лечение 60 000 пациенти15. Вариантите за решения, които авторите
на проучването по ФАР предлагат, са:
• запазване на статуквото;
• ограничаване функциите на Министерството на отбраната до военновременните потребности на въоръжените сили;
• пълно отпадане на функциите на Министерството на отбраната в областта на здравеопазването.
Предимствата на първото решение е, че няма нужда да се взема такова и липсва на опозиция
от страна на ангажираните във военната ведомствена болнична система. Основният недостатък на
подобен подход са по-големите бюджетни разходи. Второто решение (типично по това време за
част от западноевропейските членки на НАТО) е актуално и до днес. То акцентира върху развиване
на способности за медицинска поддръжка на бойното поле (в зоната на операцията), т.е връщане на
военномедицинската система към изначалното Ӝ предназначение. Макар и да не вземат открита позиция, авторите на проучването видимо не подкрепят третото решение, тъй като може да създаде
проблеми във военните аспекти на националната сигурност и би срещнало силна съпротива29.
Липсата на стратегическо виждане за развитието на военномедицинската служба през следващите години се потвърждава и от текстовете в Бялата книга за отбраната и въоръжените сили3.
Според нея медицинското осигуряване на въоръжените сили е отговорност на Военномедицинска
академия. Тя, респективно военномедицинската служба на въоръжените сили (такава не съществува
според действащото законодателство12,13, тъй като в армията липсват други медицински компоненти освен Академията) изпълнява задачи за:
• първична извънболнична и болнична помощ, профилактиката и рехабилитация на военнослужещите, членовете на техните семейства, цивилните служители, гражданите;
• установяване на годността за военна служба;
• научноизследователска и практикоприложна дейност в областта на психичното здраве и
психологически подбор на военнослужещи и цивилни служители;
• разработване и прилагане на модели за медицинско осигуряване при ситуации с голям
брой ранени и болни;
• защита на въоръжените сили и населението от ядрени, химически и биологични поразяващи фактори;
• провеждане на специализации и обучение по военномедицински и медицински специалности;
• обучения за професионална квалификация;
• военен здравен контрол и контрол над заразните заболявания;
• осигуряване на принос в операции зад граница с военномедицински контингенти;
• изработване на концепции, стратегии и план-програми в областта на медицинското осигуряване за постигане на оперативна съвместимост с армиите на други страни от НАТО.
Анализът на посочените задачи показва, че те повтарят частично текстове от „План 2015”16
и са ориентирани предимно към обслужване на въоръжените сили в мирно време на територията на
страната. В тази Ӝ част разработката не е особено прецизна, доколкото от гледна точка на законодателството12,13 мирновременното осигуряване на въоръжените сили е организирано и финансирано
по общия ред за българските граждани. Трябва да се спомене, че и към настоящия момент лекарите
и помощният персонал в медицинските служби на частите, макар и привидно легитимни12,17, изпъл-
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няват задачи в сферата на доболничната помощ само по време на полеви учения, стрелби, кормувания и друг вид учебно-бойна дейност. Фактът, че екипи от ВМА работят във военни болници с
международно участие в различни мисии на НАТО (Ирак, Афганистан), дори да е национален принос към операциите му, не определя оперативните възможности на Академията в случай на операции по чл. 5 или способности да развърне собствени болнични учреждения извън границите на
страната3,18.
Акцентирането върху Военномедицинския отряд за бързо реагиране, без да се отрича добрият замисъл при създаването му, също не дава отговор за стратегическото направление за развитие
на военномедицинската служба в следващите 10 години3,18. Несериозна е и постановката за създаване на нова медицинска професия „санитарен инструктор/парамедик” като алтернатива на дефицита
на висококвалифициран медицински състав във формированията на въоръжените сили3. Това е така,
тъй като според международната практика става дума не за висококвалифицирани медицински специалисти, а за подготвен персонал със средно образование за ефективна работа на бойното поле/мястото на възникване на пострадали.
Изложеното в контекста на членството на България в НАТО дава основание да се приеме, че
в теоретичен план трансформацията на военномедицинската служба не е изяснена и следователно
не се е състояла. Проучването на еволюцията на военните конфликти и характеристиките на операциите от края на ХХ и началото на ХХІ век; на опита на водещи страни в НАТО; на собствения опит
на Българската армия след 1992 г., включително операциите за хуманитарно подпомагане; постановките на националното законодателство дават основание за приемане на нова стратегическа цел
на военномедицинската служба в следващите в 10 години1,3,12,13,26,27. Тя може да бъде дефинирана
като използване политиката на аутсорсинг по отношение на доболничната, болничната и рехабилитационната помощ за военнослужещите на територията на страната и пренасочване на финансови,
материални и човешки ресурси за поддържане на военномедицински структури за:
• военномедицинска, авиомедицинска и психологическа експертиза на входа и вътре в системата на въоръжените сили;
• психологическа поддръжка на военнослужещи и ветерани от операциите;
• придобиване на експедиционни медицински възможности за действие в полеви условия
при военни операции в различни точки на света, както и за участие в мисии за хуманитарно подпомагане у нас и на територията на други страни.
Реализирането на целта, свързана с експедиционните възможности и хуманитарните мисии,
предполага разработване в теоретичен аспект на следните основни направления:
• основни задачи на медицинската служба в зоната на операцията/хуманитарното подпомагане и стандарти и принципи за организиране на медицинското осигуряване;
• необходими организационни структури на полеви военномедицински формирования и
принципи за тяхното изграждане;
• методология и критерии за сертифициране на медицински формирования за участие в мисии, независимо от вида им;
• създаване на унифицирани протоколи и клинични алгоритми за работа;
• медицинска логистика.
Основната задача на медицинската служба в зоната на операцията е насочена към опазване
здравето на военнослужещите, оказване на своевременна помощ и лечение на пострадали, намаляване на смъртността и инвалидността сред тях и осигуряване боеспособността на войските. От тази
гледна точка медицинското осигуряване е длъжно да отчита и общественото мнение за гарантиране
на човешкото право за грижа за здравето и качествено лечение. Сходна е основната задача и при
операции за хуманитарно подпомагане. Постигането на основната задача се основава на комплекс
от мероприятия от областта на лечебната дейност, профилактиката и медицинската логистика. Опитът от военните конфликти през ХХ и ХХІ век и собствената практика от военни мисии и мисии с
хуманитарен характер дават основание за тезата, че и в обозримо бъдеще в основата на лечебната
дейност ще бъде тази с хирургическа насоченост. Това е причината при разглеждане на насоките за
придобиване на експедиционни възможности да се акцентира върху нея. При дефиниране на мероприятията от момента на възникване на травмата до евакуацията на пострадалия на територията на
държавата, предоставила военни сили в съвременните операции и структурата на експедиционните
медицински сили, е необходимо да се извършат следните допускания:
• Куршумните наранявания са преобладаващи и могат да достигнат до и над 70 % от всички
балистични травми. Взривните увреждания се движат в широки граници – 16,2 % до 46 %. Те са
причинявани от импровизирани взривни устройства или щатни мини, избухнали в непосредствена
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близост или до няколко десетки метра от пострадалите. Пораженията се дължат на металически
фрагменти от мината или на допълнителни проектили в импровизираните взривни устройства (метални парчета, гайки, винтове, гвоздеи и оловни сачми). Най-често взривните увреждания се комбинират с изгаряне и аспирация на продуктите от експлозията.
• Анатомичната локализация на нараняванията е устойчива. Водещи са тези на долните и
горните крайници, които по правило са средно тежки и леки, но е налице и тенденция към увеличаване дела на ранените в главата, шията и гръдния кош, особено в градски условия, които обичайно
са средно тежки и тежки.
• Времето за хирургически интервенции в тактическата зона (механизирана бригада) варира
в границите от 30 до 240 минути, което се доближава до приетия осреднен норматив за военно време от 100–120 минути за една операция. Повторните хирургически операции не са типични за тактическата зона.
• Основните рискове при въздушна евакуация от тактическата зона след оперативна намеса
са свързани с разкъсване на кухи гръдни и коремни органи, на които са налагани шевове или са
херметизирани по друг начин; разширяване на вътреперитонеални газови колекции при ниско атмосферно налягане и поява на синдрома на повишено вътрекоремно налягане с последващ кислороден глад и деструкция на тъканите; опасност от рефлукс на течности при вътревенозни вливания;
риск от преохлаждане. Ето защо оперативните намеси при военни операции в тактическата зона са
оправдани само ако отстраняват непосредствена заплаха за живота или за ампутиране на крайник.
При хуманитарни мисии оперативните намеси изискват осигуряване на минимален следоперативен
лечебен престой от 7 до 8 дни, а при повторна хирургична намеса – до 10–12 дни.
• Сроковете за оздравяване зависят от броя на медицинските нива, през които преминава
пострадалият. Данните от Първата световна война показват, че срокът за оздравяване при наранявания на горните крайници със счупване на кости и преминаване на ранените последователно през три
до седем нива достига 48,9 дни – при 30 дни, ако лечението е на мястото на инцидента. Същата зависимост се наблюдава и при нараняване на долните крайници (фиг. 4). Изводите с около 100-годишна
давност се потвърждават и в съвременни условия от данни за лекувани в НИСМП „Н. И. Пирогов”
(1983–1994), Италианска военна болница и Медицински център „Ал Батнан”, град Тобрук, Либия
(1999–2003). Това предполага при възможност пострадалите да се евакуират направо в лечебни заведения извън тактическата зона.
• Медицинското осигуряване обикновено ще се осъществява в многонационална среда както със съюзниците от НАТО, така и с войски от страни, които не членуват (при операции на ООН,
коалиции в друг формат).
• Експедиционните медицински ресурси трябва да притежават висока мобилност и интермодалност на придвижване; способност за осигуряване на специфични задачи за поддържане на
войски (патрулиране, конвоиране, хуманитарни задачи и т.н.) и специфично разполагане на активите в зоната на операцията.
• Трябва да съществува възможност да се прилагат в практиката нови поколения медицински материални средства и да използват интелигентни медицински информационно-комуникационни
системи. Изхождайки от акцента върху хирургическата травма и респективно хирургическото лечение, експедиционните медицински активи могат да решават последователни задачи от мястото на
инцидента до лечебните заведения за продължително лечение в зоната на операцията/мисията за
хуманитарно подпомагане (табл. 5). За изпълнение на тези задачи и на основата на опита на страните от НАТО, собствената практика от подготовката и участие в мисии и националните традиции е
целесъобразно изграждането на следните медицински активи: рота – санитарно отделение, батальон –
медицински взвод/батальонен медицински пункт, бригада – бригаден отряд за хирургическа помощ,
съвместно командване на силите – полева болница. При тяхното изграждане като ориентир могат да
се използват дефинираните минимални медицински способности на командно ниво батальон, респективно бригада (за обслужване на определен брой ранени и болни за дадено време – медицинска
помощ, хирургически операции, реанимация, евакуация), в съответствие с изискванията на действащите доктрини в НАТО23,24.
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Фиг. 4. Срокове за оздравяване в зависимост от преминатите медицински нива по време на Първата
световна война
Таблица 5
Основни задачи на експедиционните медицински активи по командни нива
Рота/батальон/дивизион

Бригада от сухопътния компонент

Оказване на първа помощ в
зоната на инцидента под
формата на самопомощ и
взаимопомощ или от санитарни инструктори/санитари;
сортировка на пациенти;
мерки за възстановяване и
стабилизиране на жизнени
функции, провеждани от или
под ръководството на лекар;
подготовка на пациенти за
последваща евакуация

Сортировка на пациенти; животоспасяваща или за спасяване на крайник
хирургия; предоперативна и следоперативна реанимация; задържане на
пациенти за временно лечение, които
поради състояние на здравето не могат да се евакуират; образна и лабораторна диагностика; подготовка за последваща евакуация

Съвмество командване
на силите
Сортировка на пациенти; хирургическа помощ в пълен обем;
предоперативна и
следоперативна реанимация; прегледи и консултации от специалисти; окончателно стабилизиране на пациенти,
които подлежат на евакуация към собствената
им страна; образна и
лабораторна диагностика

На настоящия етап са разработени основните задачи на бригаден отряд за хирургическа помощ
и полева болница към съвместното командване на силите (табл. 6) и практическите компетенции на
ротно, батальонно и бригадно ниво.
Опитът от проведени операции през последните десетилетия показва, че парамедицинският
и медицинският персонал от командните нива рота, батальон и бригада е целесъобразно да притежава следните практически компетенции:
• санитарите – катетеризиране на периферен венозен съд за започване на компенсация на
кръвозагубата още на бойното поле, работа с апарати за обдишване и аспирация и с дефибрилатори
за непрофесионалисти;
• лекарите от медицинския взвод на батальона/батальонния медицински пункт – поставяне
на ендотрахеална тръба и водене на асистирано дишане; обездвижване на всички видове счупвания
със съвременни средства – яки, шини цяло тяло и др.; катетеризиране на централен венозен съд;
окончателно спиране на външно кръвотечение; налагане на херметична превръзка на гръдния кош
при отворен пневмоторакс или плеврален дренаж при клапен; ампутиране на крайник, държащ се
само на кожно ламбо; катетеризиране на пикочен мехур; обезболяване на пациент; да работят с апарати за обдишване, дефибрилация, аспирация и ултразвукова диагностика;
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Таблица 6
Основни задачи и длъжностни лица в бригаден отряд за хирургическа помощ
и в полевата болница
Функции

Бригаден отряд
за хирургическа помощ

Основни задачи
Сортиране на пациенти
Стабилизиране на жизнени функции

20 души на час
50 пациенти за 24 часа

Хирургически интервенции
Амбулаторни прегледи по обращаемост, бр. пациенти на специалист
Екипи
За сортировка (лекар и сестра), бр.
За предоперативна и следоперативна интензивна
помощ (реаниматор и две реанимационни сестри),
бр.
Хирургичен (трима хирурзи, анестезиолог, две
операционни сестри, две реанимационни сестри)
Ортопед-травматолог, бр.
Акушер-гинеколог, бр.
Невролог
Педиатър
УНГ болести, бр.
Очни болести, бр.
Педиатър, бр.
Болничен (терапевт, 4–5 палатни сестри)
Магистър-фармацевт, бр.
Помощник-фармацевт, бр.
Специалист образна диагностика
Рентгенов лаборант, бр.
Клиничен лаборант, бр.
Време за активиране, часове
Време за преминаване от походно в работно
положение, часове

12–24 за 24 часа
15–20 за 24 часа

2
1

Полева болница

20 души на час
50 пациенти за 24
часа
15–30 за 24 часа
15–20 за 24 часа

2
2

1
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
–
1
1
12
1–2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
120–130
5–10

• хирурзите от бригадния отряд за хирургическа помощ – лапаротомия при нараняване на
коремен орган (стомах, тънко или дебело черво, черен дроб, далак); окончателно възстановяване на
съдови наранявания на крайници с цел възобновяване на артериални и венозни потоци; трепанация
при мозъчна компресия или опасност от такава компресия; трайно възстановяване на дишане; оперативни техники при открит и закрит пневмоторакс; зашиване на пикочен мехур; обработване на
силно разкъсани и замърсени рани; ампутиране на крайници; борба с шок и остра анемия.
Експедиционните медицински активи трябва да отговарят на следните общи изисквания за
автономност: подходящи средства за подслоняване на персонал и пострадали за преобладаващия
тип климатични условия в зоната на операцията/хуманитарното подпомагане; собствено захранване
с електроенергия и осветление, покриващо потреблението на медицинското и друго оборудване;
санитарни и хигиенни съоръжения, предназначени за персонала и пострадалите на модула; храна и
вода за персонала и пострадалите; оборудване за комуникация с партньорите и националното командване; собствен транспорт, включително автомобилни линейки; логистика, оборудване и персонал, които дават възможност за преминаване от походно в работно положение след пристигането на
място. Срокът за автономност е целесъобразно да бъде в рамките на 4–5 денонощия.
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Постигането на експедиционни медицински оперативни способности е в зависимост от решаването на много задачи – разработване на медицински концепции, доктрини и др.; кадрово и материално-техническо осигуряване; изграждане на единна система за подбор, подготовка и професионално развитие на персонала; финансово осигуряване и др. Те могат да бъдат изпълнени успешно
при осигуряване на междусекторна подкрепа от националните институции в областта на здравеопазването и медицинското образование. Предложените идеи за трансформация в периода до 2020 г. и
междусекторният подход при тяхното решаване са сред възможните начини за изграждане на малки, високопрофесионални медицински структури, с висока степен на готовност за активиране и способност ефективно да поддържат национални формирования в операции в различни географски
точки на света. По този начин българската военномедицинска служба най-пълно ще отговори на
потребностите на променената среда за сигурност и произтичащите от това задачи на въоръжените
сили.
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Капитан Митко Балтов, капитан Иво Захариев

ПРОБЛЕМИ ПРЕД КОМАНДИРИТЕ НА ФОРМИРОВАНИЯТА
ОТ СЪСТАВА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ,
СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА ЩАБОВЕТЕ
В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ
ДОКУМЕНТИ НА НАТО
Без цялостно въвеждане на стандартизационните документи на НАТО страната ни няма
да е съвместима със Съюза, но за целта трябва да се създаде подходяща система за планиране и
да се повиши чувствително подготовката на щабовете.
Глобалните промени в обществено-политическия живот в целия свят в края на ХХ и началото на ХХІ век доведоха до резки и бурни промени на военнополитическите реалности. След края на
студената война моделът на противоборство се трансформира. Наложи се коренна промяна и преразглеждане на концепциите за национална сигурност на страните от бившия Варшавски договор.
Това доведе до изменение на общественото мнение и на политико-военните реалности в България.
Страната ни като членка на НАТО е ратифицирала голяма част от стандартизационните документи, а друга част предстои тепърва да ратифицира. През последните няколко години въпросите
за участие на Българската армия в пълния спектър от операции на НАТО бяха поставяни нееднократно на вниманието на командния състав. Голяма част от възникналите проблеми и неизяснени
въпроси получиха разрешение или това предстои. Създадена е организация от Министерството на
отбраната за ратификация и внедряване на стандартизационните документи и споразумения.
За подготовка и участие в пълния спектър от операции е необходимо да се разработят
различни стандартизационни документи, в които да залегнат всички фактори, от които зависи
ефикасното и успешно провеждане на операцията. В рамките на НАТО е възприето изискване за
разработване на стандартни оперативни процедури (СОП) на всички нива от военната му командна структура.
В „Речник на термините и определенията на НАТО” (ААР-6) STANAG се определя като запис на споразумение между няколко или всички страни членки за приемане (усвояване) на подобна
или еднаква военна техника, бойни припаси, доставки и запаси, както и на оперативни, логистични
и административни процедури. Националното приемане на такъв документ на НАТО може да се
запише (регистрира) като стандартизационно споразумение.
Нека да припомним какво е стандартизационно споразумение (STANAG). Съгласно военния
стандарт то е „нормативен документ, който представлява споразумение между няколко или всички
страни – членки на НАТО, ратифициран на национално равнище, с цел цялостното или частичното
му прилагане със или без резерви”.
Основни регламентиращи документи, в съответствие с които се осъществява стандартизацията, са стандартизационни споразумения (STANAGs). Това са документи, които дават нормативни показатели и отпращат към една или няколко съюзни публикации. Те определят „рамката” на
оперативната съвместимост. Съюзните публикации на НАТО са конкретни документи. Съответстват по значение на уставите, пособията, наставленията и ръководствата и регламентират всички
оперативни, тилови и административни дейности на щабовете и войските, т.е. те са „съдържанието”
на оперативната съвместимост и на практика играят най-важна роля в нейното формиране.
Командните нива, на които се разработват СОП за всяка конкретна операция, са в пряка зависимост от мисията или обстановката. За да се осигури навременно, ефикасно, взаимообвързано и
отговарящо на стандартите на НАТО СОП във въоръжените сили на България, трябва да се създаде
система за планиране, а освен това да се повиши и подготовката на щабовете на формированията за
изготвянето и прилагането им във всекидневието. Ясното определяне и поставяне на подходящо
командно ниво на правомощията за иницииране и изготвяне СОП на всички нива е особено важно
за осигуряване на необходимата политическа и военна експертиза за започване на процесите за планиране и разрешаване на кризи с различен характер – военни или невоенни.
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Това ще позволи на командирите от всички нива да провеждат планиране според техните
компетенции.
Обучение на щабовете на формированията с ратифицираните споразумения за усъвършенстване на подготовката им и повишаване на оперативната съвместимост с партньорите от
НАТО. Обучението в армията включва система от техники и стандарти, които позволяват на военнослужещите и подразделенията да определят, получават и практикуват необходимите умения.
Стандартите са количествени и качествени мерки и критерии, по които се анализират действията на
подразделенията.
Отговорност за подготовката на подразделенията имат щабовете, които трябва да са добре
обучени и тренирани в процеса на оперативно планиране и да умеят да го прилагат към подчинените си. Следователно е необходимо да се обърне особено внимание на подготовката на щабовете.
Трябва в програмите за обучение да залегнат срокът на изучаване на новоприетите стандартизационни документи и проверка как се прилагат те при провеждане на щабни учения и тренировки.
Подготовката за провеждане на обучението е част от модела за управление. Тя включва
обучаване на ръководителите, потвърждаване за наличността на учебните полигони, провеждане на
рекогносцировка на районите на ученията, утвърждаване на тренировъчните планове, проиграване
на занятието.
Подготовката се извършва на всички нива от съвместните сили до индивидуалното обучение. Командирите трябва да използват подход в обучението „от простото към сложното ”, като го
прилагат на етапите на подготовка на подразделенията си, за да постигнат съответната степен на
бойна подготовка. При този подход задачите и стандартите остават същите, а се променят условията, при които се провежда обучението. Ефективното обучение трябва да се характеризира с реализъм, безопасност, базирано на стандартите, да е структурирано добре, ефикасно, ефективно и предизвикателно. Обучаващите провеждат обучението, като използват комбинация от демонстрация,
конференции, дискусии и практически занятия в съответствие с опита на обучаваните, като за тази е
цел е необходимо да се осигурят стандартизационни документи в съответствие с поставената мисия.
Тук е ролята на по-горните щабове, които би следвало да осигурят на по нисшите щабове необходимите съюзни публикации и стандартизационни споразумения за изучаването им от офицерите от
щаба.
Известно е, че основната форма за обучение на офицера е самостоятелната работа, но тук се
натъкваме на следващата пречка. Нека се запитаме колко офицери от по-нисшите щабове имат реален достъп до новоприетите и ратифицирани стандартизационни документи, подписани и приети за
изпълнение от страната. Част от тях са със съответния гриф за сигурност и трудно достигат до съответните изпълнители и подизпълнители. Друг важен момент е да се установи единно разбиране за
терминологията, която е възприета в НАТО, а не да се пречупва към сегашната действителност.
Съществен проблем е получаването на актуализираните документи. Голяма част от получаваните в съединенията са с напреднал срок – изтичат максимум след 1–2 години. Като пример бих
посочил STANAG 2014. Колко от съединенията разполагат с актуализирания му вариант?
На този етап няма регламентиращ документ, който да сочи как ще се осъществява процесът
на оперативно планиране на тактическо ниво. Нека да припомним, че срокът на „Ръководство за
оперативно планира” изтече и няма документ, на който съответният командир може да се „опре” за
начало на процеса на оперативно планиране. Отдава се голямо значение на СОП. Да, но все още няма документ, в който да се посочи конкретно какво трябва да съдържа дадена СОП.
Необходимост от създаване на „Работни екипи” с цел оформяне на стройна организация
за разработване на основните ръководни доктринални документи и внедряването им във всекидневието на формированията от състава на Сухопътните войски. Към настоящия момент в техните
структури има създадени „работни групи”, но поради големия брой на стандартизационните споразумения те не могат да се усвоят в пълен обем от щабовете на формированията.
В същото време доста от действащите документи не са отменени, което допълнително допуска двусмислие при планиране подготовката на щабовете. Основен проблем е осигуряването на
щабовете с необходимите стандартизационни документи (STANAG), които са актуални към момента. Необходимо е актуализиране на преводите от английски език за избягване на двусмислие и
грешки.
За повишаване подготовката на щабовете на формированията и съкращаване на разходите е
редно да се изпрати работна група за обучаване на съответния щаб на съединение за прилагане на
новопостъпили стандартизационни споразумения. Така ще се уеднакви работата във всички щабове,
а това ще доведе до повишаване на съвместимостта с партньорите ни от НАТО.
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Можем да обобщим, че стандартизацията е инструмент на НАТО за повишаване на оперативната съвместимост. Целта е укрепване на отбранителните способности на Съюза. Държавите ще
развият, ратифицират и приложат стандартни споразумения (STANAGs) за постигане и поддържане
на съвместимост, взаимозаменяемост и общи концепции, доктрини, процеси и намерения. Тези споразумения ще бъдат обявени в подходящи споразумения за стандартизация (STANAGs) и съюзнически публикации (APS).
Северноатлантическият съвет одобрява политиката на НАТО за стандартизация, в частност,
на нейния изпълнителен орган – Комитета на НАТО по стандартизация. България е поела отговорност за прилагане на стандартизационните споразумения за постигане на нужната съвместимост,
което води до повишаване подготовката на въоръжените сили.

Обучение за участие в пълния спектър от операции – FM 7-0/2008 г.
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Майор Ангел Атанасов, капитан Георги Калчев

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЗНАНИЕТО ПРИ ПОДГОТОВКА
НА ФОРМИРОВАНИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА ОПЕРАЦИИ
Показано е обвързването на теорията – доктрини и концепции, с практиката – форми на
обучение, подготовка на военнослужещите за водене за настъпателни, отбранителни, стабилизиращи и гражданско-военни операции.
Познанието най-общо е информацията и уменията, придобити на базата на определен опит
или образование, усет или запознатост, придобити въз основа на опита от даден факт или ситуация.
Познанието е познавателен статус, който е резултат от интерпретирането на възприетата информация и комбинирането Ӝ с индивидуалния модел за познаване на света, формиран чрез учене, образование, култура и т.н. Развитието на познанието се стреми да осигури на командира подробно разбиране на областите на влияние на политическите, военните, икономическите, социалните, инфраструктурните и информационните системи и как те взаимодействат като система за действие.
Прилагането на познанието за повишаване на бойната подготовка се състои от три етапа:
подготовка за участие в пълния спектър от операции, система за обучение, ръководен процес на
обучение.
Първи етап – подготовка за участие в пълния спектър от операции. На този етап трябва да
се акцентира върху особеностите на средата, оказваща влияние върху методите на подготовката.
Подготовката е за изграждане на способности за участие във всички възможни операции, което налага насочване на обучението към реални съвременни модели на бойна подготовка. В системата за
подготовка могат да се заложат следните принципи на обучение:
• Командирите от всички степени носят отговорност за подготовката на подчинените
си. Те са отговорни за подготовката на подразделенията, а офицери от щабовете – за подготовката
на личния състав от щабовете. Командирите изпълняват своите отговорности чрез активно ангажиране във всички аспекти на обучението, като се ръководят от следните насоки: те са основните ръководители и обучаващи в подразделенията; обучават непосредствено подчинените си подразделения, ръководят и оценяват обучението с две нива надолу; основният им предмет на дейност е да
обучават отделните военнослужещи и подразделенията за успешно изпълнение на задачата; мотивират своите подчинени чрез стимулиране на тяхната инициативност и изобретателност; отдават
висок приоритет на обучението и развитие на лидерските умения на командирите; непрекъснато
оценят професионализма в подразделението и професионалните качества на отделния военнослужещ; осигуряват безопасност при обучението чрез управляване на риска.
• Сержантският състав обучава отделния войник, екипаж и малките подразделения. Той
е основен обучаващ на войниците, екипажите и отделенията. Офицерите и сержантите имат специални взаимоотношения в обучението, като техните отговорности се допълват взаимно. Сержантският състав трябва да е с богат практически опит в реални бойни действия, за да може да прилага тези
умения в реалното обучение на подчинените си. Дейността му при обучението се състои в следните
основни насоки: то е главно задължение на сержанта, като той преобразува теорията в практика;
следи задачите на войниците, екипажите, отделенията, като се съобразява със задачите на по горното ниво; осигурява обучение на подчинените си на основата на стандартите и вероятните задачи,
които подразделението може да изпълнява; фокусира обучението в поддържане на живучестта и
отстраняване на слабостите; помага при развитието на професионалните качества на младшите командири и подпомага офицерите в обучението на младшите офицери.
• Обучавай подразделенията така, както ще се използват в бойни действия. В съвременните условия при изпълнение на пълния спектър от операции понятието „бой” включва смъртоносни и несмъртоносни умения. За да се обучават подразделенията както ще се използват, командирите
трябва да се ръководят от следното: насока за провеждане на операции в пълния спектър и осигуряване на бърз преход от една към друга задача; обучение за придобиване на първоначални знания,
навици и умения от военнослужещите; обучението да е реалистично, насочено към вероятните задачи, които ще изпълняват подразделенията; интегриране на мерките за безопасност с мероприятията за оценяване на риска по време на обучението; определяне и използване на съвкупност от такти-
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чески учения на местността, компютърно подпомагани учения и симулационни системи за обучение; провеждане на обучение в района на мисията.
• Обучение по определените стандарти. То се извършва съгласно определените стандарти.
Стандартът е минимални професионални умения и изисквания за изпълнение на определени задачи
в определени условия. Целта е да се постигне професионализъм. Командирите непрекъснато трябва
да отправят предизвикателства към отделните военнослужещи и техните подразделения, като неперкъснато променят условията на обучението. При обучението на военнослужещите от подразделенията се използват следните принципи: командирите да познават и прилагат стандартите; да определят успешното изпълнение на задачите, ако те не са регламентирани в документите; да обучават
подразделенията за постигане на определените стандарти, без да се налага ограничение във времето.
• Изграждане на умения за всестранно осигуряване в рамките на операциите. Подразделенията трябва да са способни да действат в продължителен период от време. Поддръжката им е от
първостепенно значение за воденето на продължителни операции и е неделима част от обучението.
Те интегрират всестранното осигуряване в индивидуалното и колективното обучение, като включват мероприятия за поддържане на екипировката, личния състав и подразделенията по време на всяко занятие.
• Провеждане на комплексно обучение едновременно на няколко нива. Това е техника за
обучение, която позволява едновременно обучение на повече от едно ниво по различни комплексни
задачи. Такъв е начинът за ефективно обучение, особено с ограничени ресурси, което изисква планирането да бъде координирано от командирите на различните командни нива. Обучението позволява на военнослужещите и командирите да разберат как резултатът от работата на едното ниво
рефлектира върху тази на другото.
• Изграждане на гъвкави командири и формирования. Армията образова и обучава, като
развива гъвкави лидери и подразделения, способни да действат успешно в различни условия на обстановката. Тя обучава лидери, които да оценят риска за създаване на условия за запазване на инициативата. Тази гъвкавост изисква образовани, добре обучени и дисциплинирани военнослужещи. Те
трябва да са физически здрави и с висок коефициент на интелигентност. При изграждането на гъвкави командири и формирования се спазват следните насоки: обучение на лидери в изкуството и
науката за водене на бойни действия; обучение на лидери, които могат да изпълняват задачите (заповедите); обучение на командири и подразделения за бърза адаптация към променящите се условия и отговорности; създаване на условия за самоподготовка; използване на обратната информация
за повишаване качеството на обучение.
Втори етап – система за обучение. На този етап се разглеждат въпросите на системата за
подготовка на войниците, цивилните служители, подразделенията и техните командири за провеждане на пълния спектър от операции. Етапът описва системата на обучение и подчертава важността
на професионализма на командирите. Основата на обучението са дисциплината, изпълнението на
принципите и съответстващата система за поддръжка.
Образованието формира у военнослужещите гъвкавост, правилна преценка и творческо
мислене, докато обучението осигурява действията. Системата за обучение подготвя военнослужещите и подразделенията, като развива техните способности, функции, работа в екип за успешно изпълнение на задачите. Обучението по принцип е свързано с това „какво да се прави на бойното поле”. Добре подготвените военнослужещи и подразделения реагират инстинктивно и в непознати
ситуации. Обучението помага на командирите и подразделенията да са способни за бързо адаптиране към промените, настъпили в обстановката при неизвестни обстоятелства.
Системата за обучение преминава през три области. Те се допълват, като осигуряват съвместна система за образование и обучение. Командирите от всички степени играят ключова роля в
тези три области, като професионално развиват подчинените им командири, ръководейки се от
следното: да са тактически и технически компетентни, убедени и гъвкави; да могат успешно да ръководят своите подразделения в целия спектър от операции; да притежават знания и умения, необходими да обучават и използват модулни подразделения и да действат като част от съвместни сили;
да са способни да отдават заповеди, които да съответстват на намерението на старшия командир; да
са в състояние ефективно да оценят риска; да се грижат за подчинените си. Трите области в системата за образование и обучение са институционална, оперативна и самостоятелна подготовка.
Институционалната област в системата на образованието и подготовката включва обучение в учебни центрове и училища, които осигуряват първоначална подготовка и последващо професионално развитие на военнослужещите, военните лидери и цивилните служители в армията. Едновременното обучение в граждански и военни училища и курсове осигурява основните знания и
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умения, необходими за изпълнение на поставените задачи и за кариерно развитие. Тази област на
обучение включва следните компоненти:
• Свързващо звено между теорията и практиката – обучението в пълния спектър от операции изисква тясно взаимодействие с оперативната област. В институционалната област се развиват и преподават основните регламентиращи документи, които определят сферите на действие. Тези
регламентиращи документи осигуряват основата за установяване на определени стандарти за обучение и използване на подразделенията.
• Първоначално военно обучение – осигурява основните знания, умения и възпитание във
воинските колективи, които са от първостепенна необходимост за осъществяване на всекидневната
дейност в подразделенията. Това обучение мотивира войниците да са отдадени на работата, като ги
прави по-продуктивни и квалифицирани в техните бойни знания и умения.
• Връзка между професионалното военно обучение и гражданската система за образование – помага за развиване на лидерите в армията. Образованието и обучението на офицерите, офицерските кандидати, сержантите и цивилните служители са продължителен и непрекъснат процес за
кариерно развитие на военнослужещите. Професионалното военно обучение и гражданското образование е прогресивен и последователен процес. Те осигуряват основата на регламентиращите документи и тяхното надграждане от поуките, придобити от практиката.
• Специализирано обучение – осигурява допълнителна квалификация на военнослужещите,
цивилните служители и техните ръководители за заемане на длъжности, изискващи специфични
знания и умения. Специализираното обучение допълва основните знания и умения, придобити по
време на първоначалното военно обучение, професионалното военно и гражданско образование.
Военнослужещите, цивилните служители и техните ръководители продължават своето
развитие и усъвършенстване чрез оперативната област в системата на образование и обучение. Тя съдържа система от дейности, които подразделенията трябва да провеждат, когато се
намират в пунктовете за постоянна дислокация, на тактическите учебни полигони, по време на
съвместни учения, на мобилизация и оперативно развръщане. Оперативната област съдържа
следните компоненти:
• Отговорности на командирите – командирите от всички степени носят отговорност за
поддържане готовността на подразделенията. Подчинените командири помагат на командирите да
постигнат пълна готовност на подразделенията, като изпълняват всички мероприятия, определени в
стандартите.
• Обучение на подразделенията – то усъвършенства основните знания и умения, придобити
в първоначалното обучение, и предоставя допълнителни способности, необходими за провеждане
на колективното обучение. Изисква взаимодействие между отделните военнослужещи и подразделения за изпълнение на задачи, действия и дейности, които допринасят за постигане на стандартите,
заложени в списъка с първостепенни задачи. Колективното обучение включва изпълнение на колективни, индивидуални задачи и дейности на командирите, свързани с целите на обучението. Обучението на подразделенията се провежда в пунктовете за постоянна дислокация, учебните полигони и
центровете за мобилизационно обучение.
• Основни тренировъчни дейности – обучението на подразделенията се изпълнява в системата на тренировъчния процес. Тази система съдържа учения, външно оценяване, командно-щабни
учения и учения за развръщане. Системата осигурява възможности за обучение и развиване на адаптиращи се лидери. Тренировъчните дейности позволяват на командирите да оценяват равнището на
подготовка на подразделенията съгласно списъка с първостепенни задачи.
• Оперативни мисии – затвърждават това, което военнослужещите и подразделенията са усвоили по време на институционалното и оперативното обучение. Оперативното развръщане позволява на военнослужещите, щабовете и подразделенията да развиват убедеността в своите умения,
придобити по време на обучението. Също така обучаемите подобряват своите знания и умения, базирани на наблюдения и опита, придобит по време на операциите. Оперативните мисии изискват
военнослужещите и подразделенията да се научат да се адаптират към предизвикателствата на новото време.
Самостоятелната подготовка е следващата област в системата на образование и обучение
и представлява непрекъснат процес, включващ планирано и целенасочено самостоятелно обучение,
което засилва и разширява в дълбочина индивидуалните знания и умения, собствената осведоменост и професионалната компетентност за посрещане изискванията на бъдещето кариерно развитие.
Военнослужещите от всички нива усъвършенстват своята подготовка, изучавайки съвместните доктрини, опита, придобит от поуките от практиката, военната история и други дисциплини. Успешна-
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та самоподготовка изисква работа в екип между ръководители и подчинени. Самостоятелната работа започва със самостоятелна преценка на собствените силни и слаби страни и потенциални възможности. Командирите и ръководителите създават условия за мотивиране на подчинените си за
определяне на техните цели в своето професионално развитие.
Трети етап – ръководене процеса на обучение. На този етап се разкриват принципите за
разработване на списъка от задачи, изпълнявани в определена мисия, и се дават практически препоръки за взаимодействието между управлението, подготовката, планирането, реализирането и оценяването на процеса на обучение.
Продължителните военни конфликти и създаването на различни по състав бойни тактически
групи през последните години променят начина на мислене и провеждане на подготовката и обучението на военнослужещите и подразделенията. Управлението на процеса на обучение е процес, използван от командирите за определяне на изискванията към обучението, плановете, подготовката,
изпълнението и оценяването на подготовката. Етапът е разделен на създаване и развитие на списък
с първостепенни задачи; модел за управление на процеса на подготовка.
Създаване и развитие на списък с първостепенни задачи. Времето е от съществена важност
при подготовката на подразделенията. Поради ограничеността му подразделенията не могат да се
обучават в пълния спектър от задачи, заложени в стандартите за подготовка. Следователно командирите е необходимо да фокусират обучението на военнослужещите и подразделенията върху найважните задачи, които ще помогнат на формированията да провеждат операции. Командирите ще
постигнат това, като разработят списък с първостепенни задачи. Той е компилация от първостепенни задачи, които подразделенията трябва успешно да изпълнят, за да реализират изискванията на
регламентиращите документи и заповяданите задачи.
Първостепенните задачи са колективни, като подразделенията трябва да са способни успешно да ги изпълняват, за да реализират заповяданите задачи. Всички първостепенни задачи имат
еднакво по важност значение, те трябва да се изпълняват равномерно, като се избягва разширено
обучение само върху отделни задачи за сметка на другите. Командирите и щабовете ще оценяват
нивото на подготовка на формированията в съответствие със списъка с първостепенни задачи. Те
определят приоритетите на задачите. Командирите се съобразяват с два фактора при определяне на
приоритетите: тяхната оценка за нивото на подготовка на подразделенията и вижданията за участие
на подразделенията в бъдещи операции. Освен това командирите при определяне на приоритетите
координират своите решения със старшия командир.
Могат да се формират три вида списъци с първостепенни задачи:
• съвместен списък задачи, който се определя от универсалния съвместен списък с първостепенни задачи;
• основен списък задачи, който е стандартизиран и базиран на доктрините и задачите;
• непосредствен списък задачи, който се разработва от командирите на базата на пряко получени задачи.
При разработването на списъка с първостепенни задачи командирите следва да се съобразяват със следните фактори: планове и заповеди; вероятна оперативно-тактическа обстановка; ръководство и насоки от старшите нива; доктрини и други публикации.
Модел за управление на процеса на подготовка на армията. Основата на обучението в армията е моделът за управление на подготовката на военнослужещите и подразделенията. Той осигурява рамката, която командирите използват, за да постигнат целите в обучението. Моделът за управление включва фази: планиране, подготовка и провеждане на обучението, обратна връзка, оценка
на подготовката.
Провеждането на подготовката на военнослужещите и подразделенията започва с планиране. Командирите определят стратегия за подготовка, разработват и развиват тренировъчни планове,
които да позволят на подразделенията да постигнат желания краен резултат в обучението, за да могат формированията да провеждат операции в пълния спектър в различни условия на оперативнотактическата обстановка. Командирите провеждат дългосрочно, краткосрочно и текущо планиране.
Разработването и развиването на тези планове включва определяне на тренировъчните събития,
разпределяне на времето и ресурсите и съгласуване на поддръжката. Командирите представят виждането си за провеждане на подготовката пред своите старши началници за утвърждаване на дългосрочните и средносрочните планове.
При планирането командирите определят целта на обучението – крайният желан резултат,
който подразделението трябва да постигне по време на подготовката. Целта на обучението включва
компонентите задача, условия и стандарт.
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Тренировъчните планове преобразуват стратегията и ръководствата на командира относно
подготовката в серия от взаимосвързани изисквания и събития за постигане на желания краен резултат. Планиращите документи включват честота и продължителност на всяко събитие и необходимите ресурси.
Дългосрочният план поставя началото на процеса на изпълнение на тренировъчната стратегия. Той определя важните тренировъчни събития за подразделенията с необходимите ресурси за
изпълнение на планираните мероприятия. Планът нормално покрива период от около 12 месеца за
редовните подразделения и около 2 години за подразделенията от мобилизационния резерв. Съдържа ръководство за обучение и развитие на лидерите и дългосрочен календарен план, като старшите
командири публикуват ръководството, така че да осигурят време на подчинените си подразделения
да планират своите мероприятия.
Краткосрочното планиране съдържа ръководство за обучение на подразделенията и ръководство за развитие на лидерите за кратък период от време и календарен план. Този вид план уточнява ръководството за обучение, заложено в дългосрочното планиране и съответния календарен
план, разпределя ресурсите до подчинените подразделения и осигурява общата база на текущото
планиране. При разпределянето на времето планиращите осигуряват достатъчно време за провеждане на обучение и резерв от време за повтаряне на определени задачи, ако е необходимо.
Текущото планиране се провежда на ниво батальон и надолу, като включва брифинги и
подготовка на разписания и планове за тренировъчните събития. Текущото планиране се провежда,
за да осигури:
• изпълнение на мероприятията, определени в краткосрочното планиране;
• специфични наставления за обучаващите;
• окончателно разпределение на необходимите ресурси за провеждане на подготовката;
• финално съгласуване на мероприятията с другите организации, планирани за участие в
ученията;
• подготовка на детайлизирани разписания за провеждане на подготовката.
Текущото планиране се извършва от шест до осем седмици преди провеждане на подготовката за редовните подразделения и четири месеца за подразделенията от резерва.
Подготовката за провеждане на обучението е част от модела за управление. Тя включва
обучаване на ръководителите; потвърждаване наличността на учебните полигони; провеждане рекогносцировка на районите на ученията; утвърждаване на тренировъчните планове; проиграване на
занятието.
Подготовката се извършва на всички нива – от съвместните сили до индивидуалното обучение. Командирите трябва да използват подход в обучението „от простото към сложното (пълзене–
ходене–бягане)”, като го прилагат през етапите на подготовка на подразделенията си, за да постигнат съответната степен на бойна подготовка. При този подход задачите и стандартите остават същите, а се променят условията, при които се провежда обучението. Ефективното обучение трябва да се
характеризира с реализъм и безопасност, да е базирано на стандартите, добре структурирано, ефикасно, ефективно и предизвикателно. Обучаващите провеждат обучението, като използват комбинацията от следните форми: демонстрация, конференции, дискусии и практически занятия в съответствие с опита на обучаваните.
В контекста на обучението оценката е преценка на командира за способността на подразделението или организацията да изпълнява задачите, поставени в списъка с първостепенни задачи и
способността за изпълнение на доктриналните и заповяданите задачи. Оценката на подготовката е
процес, използван да се определи нивото на подготовка на подразделенията при демонстриране на
способностите за изпълнение на поставени задачи. Оценката на подготовката обхваща области,
включващи поддръжка на обучението, логистика, интегриране на силите и обхват на личния състав.
Тя формира базата, на която се създава степента на подготовка на подразделенията. Оценката се
разделя на неофициална, официална, вътрешна и външна.
Оценката на командира за нивото на подготовка на формированието е на базата на собствените наблюдения, наблюденията на подчинените командири и обратната връзка. Обратната връзка е
предаване на вербална и писмена информация за подготовката на военнослужещите и подразделенията. Източници на обратна информация са лични наблюдения, доклади от старшите щабове, външна оценка, доклад за готовността, организирани проверки.
Разборът на подготовката е метод за осигуряване на обратна информация до подразделенията, като се анализират показаните от участващите знания и умения и се посочват насоки за развитие.
Разборът позволява на участващите военнослужещи, командири, щабове и подразделения да открият за себе си какво се е случило, защо се е случило и да разберат как да изпълняват задачите си по-
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добре. Разборът е двустранен процес, изискващ провеждане на дискусия с активното участие на
обучаващи и обучавани.
Разборът на демонстрираните знания и умения се провежда както в края на обучението, така
и по време на самите демонстрации. Обратната връзка до подчинените подразделения по време на
обучението позволява на формированията да коригират веднага своите действия. Ако командирите
извършват анализ на действията само в края на обучението, част от полезната информация може да
бъде загубена и да не бъде усвоена.
Можем да обобщим, че постоянна и висока бойна готовност на подразделенията и частите
за участие в операции се постига чрез обвързване на теорията с практиката, поддържане на висока
бойна подготовка на подразделенията и готовност за действия в отбранителни и настъпателни
оперaции, в операции за поддържане на мира, в планина и населени пунктове, в условия на употреба на оръжие за масово поразяване от противника, постоянна готовност на оръжието и бойната техника за използване, а на личния състав – за изпълнение на поставените му задачи, разполагане на
подразделенията в съответствие с предназначението им, своевременно и непрекъснато разузнаване,
точно организиране и бдително носене на бойните дежурства и бойната служба, организиране и
поддържане на твърдо и непрекъснато управление на войските.

Обучение за участие в пълния спектър от операции – FM 7-0/2008 г.
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Николай Стоянов

МОДЕЛ НА ЗАЩИТЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В КРИПТОГРАФСКА СИСТЕМА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНА
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Засегнатият модел за непосредствена защита на информацията е конструктивен, дава
алгоритъм за описание на взаимодействия, инвариантен е, т.е. не зависи от системното програмно
осигуряване, и е работещ.
Създаването, обработването, предаването и анализирането на информация винаги са били
ключов елемент във всяка стратегия и операция. С прогреса на комуникационните и информационните технологии през последните години на XX и началото на XXI век ролята на тези системи и
топологии силно се увеличи. Те са критичен фактор за успеха на всяка мисия. Може да се каже, че
са „нервната система” на всяка стратегическа информационна система (Command, Control,
Communications, Computers, and Intelligence – C4I)2,3,4. Нарастващата роля на C4I оказва неминуемо
влияние и върху разработваните стратегии и операции за преодоляване на кризи с всякакъв характер. Информационното превъзходство е основна необходимост при веки род операции1,9.
СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА C4I СИСТЕМИТЕ
C4I са системи, интегриращи доктрини, процедури, организационни структури, личен състав, екипировка, технически и програмни средства за управление, комуникации и разузнаване,
предназначени да поддържат ръководителите при подпомагане вземането на решение и управлението на организации.
Основни принципи, които се спазват при изграждане на стратегическите информационни
системи, са:
• Осигуряване на съвместимост – състояние на C4I системи или елементи на C4I системи,
когато информация или услуги могат да бъдат обменяни пряко и надеждно между тях или техни
потребители. Целият жизнен цикъл на системите трябва да е насочен към постигане на
съвместимост. Съвместимостта може да се постигне чрез единност на принципите на работа и
изграждащите елементи, техническа съвместимост, стандартизация, връзка с други системи и звена.
• Гъвкавост – изискване за посрещане на нуждите в променящата се обстановка и
нарастващи изисквания с минимални смущения и забавяния. Гъвкавост може да се постигне чрез
системно проектиране (стандартизация), използване на граждански съоръжения, мобилни и
транспортируеми C4I системи или предварително разсредоточени съоръжения.
• Готовност (отзивчивост) – C4I системите, трябва да отговарят незабавно на различни
заявки за информация. За да е отзивчива, системата трябва да е надеждна, да е с излишък
(резервирана) и да е навременна (с минимално време за отговор).
• Мобилност – потребителите от всички нива трябва да притежават C4I системи, които да
са също толкова мобилни, колкото и потребителите, организациите, като не се намалява качеството
на информацията или нейното движение. Модулният дизайн и новите технологии могат да направят
C4I системите по-леки, по-компактни и по-полезни.
• Дисциплинираност – балансиране на структурата за управление на основата на
предварително определени нужди от информация за вземане на решение и изпълнение на задачите.
Това се постига чрез постоянен контрол и управление на потока, обработката и качеството на
информацията; приоритезиране на информацията.
• Живучест – изискване както към система C2, така и към C4I системите, с чиято помощ
решенията се предават към подчинените. Не е практично и икономически обосновано всички C4I
системи и елементи да са с еднаква степен на живучест. Тя може да се постигне чрез
разсредоточаване на най-важните съоръжения, по-здрави конструкции, използване на много режими
на комуникации или комбинации от тези техники. Живучестта се постига и с мерки като защита на
информацията и съоръженията, детекция на атаки и нарушители, както и на действия за
елиминиране на заплахите за системата.
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• Издръжливост – C4I системите трябва да осигуряват непрекъсната поддръжка по време на
операции с произволна продължителност и от произволен тип. Това изисква икономически
обосновани проекти за C4I системи, без да се жертват възможности и живучест.
• Други принципи – включват интегрираност, добра обслужваемост, модулност,
планируемост, приоритезиране на изпълняваните процедури, простота, разумна достатъчност на
пазарните технологии, съобразяване с възможностите и др.
За постигане на цялостна, качествена и постоянна защита и контрол на информацията се прилага
принципът „защита в дълбочина” (Defence in Depth) – фиг. 19. Този принцип включва следните области:
хора (персонал), технологии, действия.

Успешно изпълнение на мисията
ЗАЩИТА В ДЪЛБОЧИНА
ТЕХНОЛОГИИ

ДЕЙСТВИЯ

Критерии за сигурност
ИТ за сигурност и
аквизиция
Оценка на риска
Сертификация и
акредитация

Оценка
Наблюдение
Откриване на
нарушители
Предупреждение
Отговор

ХОРА
Обучение
Съзнание
Физическа сигурност
Персонална сигурност

Фиг. 1. Области на принципа „защита в дълбочина”
За недопускане компрометиране на информация или изкривяването Ӝ от други системи и хора в
системата за нейната защита се прилагат множество административни и технологични мерки. Те могат да се
разпределят в няколко основни сфери (направления). На фиг. 2 са показани сферите в областта на защита на
информацията2.
МОДЕЛ НА ЗАЩИТЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КРИПТОГРАФСКА СИСТЕМА
ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Криптографските алгоритми и механизми са в основата на почти всички технологии за защита на
информацията5,6. За голяма част от предлаганите комерсиални продукти и технологии съществуват правителствени ограничения върху използваните криптографски механизми или е необходимо получаването на
специални лицензи7,10. В организациите, боравещи с класифицирана информация, е необходимо да се използват собствени криптографски системи5,6,7,8. Архитектурата на такава система включва:
• крайни потребители;
• обработващи (криптографски) устройства;
• устройства за комуникация;
• устройства за наблюдение и контрол;
• устройства за управление на криптографски параметри.
Примерна архитектура на подсистема за непосредствена защита на информацията е показана на
фиг. 3.
Предложената архитектура за on-line защита на информацията има следните предимства:
• по-ефективна е по отношение на скоростта;
• осигурява възможност за пряка връзка между източника и приемника на съобщение;
• автоматичен режим на защита, което изключва човешка грешка, а оттам и грешка в съобщението.
За реализиране на основните функции на подсистемата всеки потребител и ресурс се характеризират с набор от описатели. Описателите включват индивидуален идентификационен номер, име, ниво на достъп, парола, e-mail адрес, списък с достъпните ресурси (документи, устройства) и др.
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Фиг. 2. Сфери на защита на информацията
Функционалните възможности на потребителите могат да се разделят в следните групи:
• създаване и подготовка на електронни документи;
• достъп на потребителите до защитени електронни документи;
• мониторинг и контрол над извършените действия.
Функционалните възможности на потребителя са:
• заявка за начало на операцията;
• избор на кореспондент;
• стартиране на защитена комуникация;
• защита на предаваната (получаваната) информация;
• проверка за край на данните;
• изход.
Е-мрежовият модел EN-ON-LINE=<B,Bp,Br,T,F,H,Mo> за on-line защита на информация се дефинира, като наредената седморка, където B={bp1,br1,br2,b1...b4} е множеството от позиции на модела EN;
T={t1…t5}, е множеството от преходи. Позициите и преходите в модела са в смисъл на обобщени позиции
и обобщени преходи.
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Фиг. 3. Архитектура на подсистема за on-line защита на информацията в C4I системи
Позиции на модел EN-ON-LINE
Позициите на модела описват състоянието и взаимодействието на потребителите с подсистемата.
Bp={bp1} е множеството от периферни позиции, като в bp1 се появява ядро точно когато потребител иска да получи достъп до подсистемата.
Br={br1, br2} е множеството от разрешаващи позиции, съответно на преходи t2 и t5.
Преходи на модел EN-ON-LINE
Преходите моделират функционирането на системата:
• преход t1 е заявка за начало операцията;
• t2 – избор на кореспондент;
• t3 – стартиране на защитена комуникация с избрания кореспондент;
• t4 – защита на предаваната и приеманата информация;
• t5 – проверка за край на данните.
Ядра на модел EN-ON-LINE
Описателите на ядрата съответстват на елементите от формалното описание на заявката за ползване
и непосредствена защита на предаваната (приеманата) информация.
Формално описание на заявка x наричаме наредената седморка:
x = <NAME, USR, RC, NW, TYPE, PR, CODE>, където
NAME – име на заявката;
USR – тип на потребителя;
RC – ресурс;
NW – мрежов идентификатор на заявката;
TYPE – тип на заявката;
PR – приоритет на заявката;
CODE – код за изпълнение.
Функционирането на модела е в последователното извършване на преходи t1, t2, t3, t4 и t5.
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Последователността на обработката е дадена в табл. 1.
Таблица 1
Преходи на модел EN-ON-LINE
Преход
t1
t2

Функционално предназначение
Заявка за начало на операцията, примитив Start
Избор на кореспондент, примитив
SelectRecipient

Входящи ядра
1,0
1,1,0,0

Изходящи ядра
0,1
0,0,1,0

0,1,0,0

0,0,0,1

t3

Стартиране на защитена комуникация, примитив StartComm

1,0

0,1

t4
t5

Защита на информацията, примитив Protection
Проверка за край на данните, примитив IfEnd

1,0
0,1,0,0
1,0,0,0
1,1,0,0

0,1
0,0,0,1
0,0,0,1
0,0,1,0

Моделът за непосредствена защита на информацията е конструктивен, тъй като дава алгоритъм за
описание на взаимодействия, и е инвариантен, тъй като не зависи от системното програмно осигуряване
(операционни системи, бази данни, мрежово програмно осигуряване и др.).
1

А л е к с а н д р о в а, В. Предизвикателства пред сигурността на информацията, свързани с кибератаките. –
В: Сборник с доклади от НК на СУБ. ВА „Г. С. Раковски”. С., 2009, с. 169 –177.
2
А л е к с а н д р о в а, В., Р. Иванов. Изследване на методи за проникване и нарушаване защитеността на
уебсайтове от областта на сигурността и отбраната чрез вредителски код в хиперлинковете. – В: Сборник с
доклади от НК на СУБ. ВА „Г. С. Раковски”, С., 2009, с. 178 –191.
3
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Подполковник д-р Атанас Атанасов

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО В СИСТЕМАТА
НА ВОЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Непрекъснато променящата се среда за сигурност, а от там и промените в армията, налага
военното образование да бъде гъвкаво и да реагира бързо и подходящо на възникващите промени.
Обучението на бъдещите командири изисква те да разполагат със съответното знание за вземане на
решения за управление на своите подразделения, и то в точния момент, а това не би било възможно
без ефективното управление на знанието в системата на военното образование.
За да дадем отговор на въпроса за управление на знанието, трябва да се изясни понятието
„знание”. В „Български тълковен речник” то се определя като: „Това, което се знае, което е известно, което е постигнато в резултат на известна познавателна дейност, съвкупност от факти от една
област”. В „Българска енциклопедия” понятието „знание” се разглежда като: „Провереният от обществено-историческата практика резултат от процеса на познание на действителността, неговото
адекватно отражение в съзнанието на човека във вид на представи, понятия, съждения, теории и
други”. И двете определения сочат знанието като познание, постигнато вследствие на обучение, било то и житейско.
Всичко това идва да покаже, че управлението на знанието е процес на създаване на нови
знания чрез използване на вече натрупаните, посредством откриване, предоставяне, прилагане, съхраняване или преработване, с цел постигане на желаните резултати. Отнесено към военното образование, да управляваме знанието означава да създадем условия, при които натрупаните опит и информация за използване на формированията в различна среда да бъдат споделяни и съхранявани по
начин, който позволява на обучаемите да ги използват, когато и където е необходимо.
Логичен е въпросът как да се постигне. Като начало бихме могли да посочим стъпките, през
които трябва да се мине: определяне на наличното на знание; определяне на необходимите знания
за военното образование; анализиране и планиране на дейностите за развитие на обема от знания;
апробиране на новите знания. Тези четири стъпки могат да се разглеждат както за управление на
знанието за военнообразователната система, така и за управлението на знанието, което е необходимо да получат самите обучаеми.
Първата стъпка за управление на знанието и измерване на качеството на дейността е да се
извърши вътрешен одит, който може да включва приемане на обективни показатели за оценка, развитие на нови идеи и практики, научноизследователска дейност.
Когато се разглежда управлението на знанието във военнообразователната система е необходимо да се прилага комплексният подход. Което означава, че само за себе си знанието не може да
работи. Разглеждайки управлението на знанието от позицията на самата военнообразователна система, определяме наличието на знания на базата на обема от разработени научни трудове, учебници,
учебни помагала и обема от литературни източници, които се съхраняват в библиотеките на учебното заведение. Това, от друга страна, означава да се създадат условия, при които натрупаните опит и
информация да бъдат споделяни и съхранявани по начин, който позволява да се използват, когато и
където е необходимо.
Определянето на необходимото знание се постига както чрез съпоставяне с други образователни структури и с определяне на тенденциите в развитието на теорията и практиката в съответната област от знания. Това дава възможност за анализиране на натрупаните знания към момента, а и
за планиране на дейности за постигане на необходимия обем от знания във военнообразователната
система.
По-труден на настоящия етап остава проблемът с апробацията на новите знания. Главен
критерий за научност в съвременната наука е принципът на потвърждаване на теорията в практиката, защото всяко теоретично знание носи хипотетичен характер и не може окончателно да се докаже
само по теоретичен път. Дори може да се каже, че ако не се докаже в практиката, може да се окаже
неистинско. Това е особено валидно за военната наука и за критериите за истинност и научност,
които се възприемат, тъй като практиката най-често е свързана със загуби в хора и техника. По тази
причина с особена сила тук е валидно правилото за единството на теорията и практиката във въоръжената борба. Практиката безжалостно разбива всички нереални теоретични изследвания, ако те
дълго време се извършват без проверка в практиката.
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Повечето от новите знания в системата на военното образование е трудно да се проверят,
защото поради икономически, екологични и други причини за проверка на теоретичните постановки
не се провеждат стратегически и оперативни учения с привличане на войскови формирования. Командно-щабни учения на местността с привличане на войски за обозначаване също не могат да се
провеждат, което затруднява подготовката на щабовете, а с това възникват и определени трудности
за проверка на теоретичните постановки в практиката. При това възниква криза в съвременната военна наука, проявяваща се преди всичко в постоянно разширяващия се разрив между теорията и
практиката на въоръжената борба, за което има и сериозни предпоставки. Това е така, защото към
проблемите на практическата проверка на военната теория, към такъв род обективни предпоставки,
може да се отнесе и бързото изменение на геополитическата обстановка в света, което определя динамиката на промяна и формулиране на стратегическите задачи и способите за водене на въоръжена
борба. В съвременните условия все по-често стратегическите хипотези не се основават на научни
анализи, а се формулират в зависимост от политическата конюнктура, където за основни се приемат
политическите решения, а те най-често не се основават на експертни мнения на военни специалисти. Това може да доведе до неправилна стратегическа оценка и недостатъчна подготовка на армията
за възможна бъдеща война, а за съвременната военна наука е неприемлив методът проба–грешка.
Ето защо, за да се решат тези проблеми, е целесъобразно да се формулират нови постановки за извършване на военнонаучните изследвания.
Когато се разглежда управлението на знанието като образование, тези четири отправни
стъпки позволяват да заложим на входа на образователната система какъв обем от знания следва да
имат обучаемите, какви нови знания трябва да получат в хода на тяхното обучение, как да се планира натрупването на новите знания и сравняването на постигнатия с очаквания резултат за апробация
на заложеното количество знания за обучението им.
В същия контекст може да се говори и за обучаващите. Какво знание трябва да притежават,
как да повишават нивото му (чрез участие в конференции, получаване на следваща образователна и
научна степен, научно атестиране и т.н.)?
Определянето на наличното знание на обучаемите (кандидатите за обучаващи) се извършва
въз основа на положени приемни изпити. Това води до възможността на учебното заведение да заложи определени нива на знание в кандидатите си, получено както от предишно образование, така и
от натрупан практически опит. Следователно то може да послужи и като отправна точка на предхождащото образование, като необходими знания, с които трябва да завършат обучаемите.
Определянето на необходимите знания, които трябва да получат обучаемите в процеса на
обучението може да се заложи от потребителя на продукта военно образование с посочване на ясни
и точни критерии какво трябва да знаят и могат обучаемите в края на своето обучение. На тази основа следва да се извърши анализ на съществуващите до момента програми за обучение и да се планира дейността за развитие на обема от знания, които да се постигнат в хода на обучението така, че
да се доближат максимално до нуждите и очакванията на потребителя. Заложените в учебните
програми занятия следва да могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на теорията в съответната област.
За повишаване качеството на обучението и получаване на повече знания могат да се използват два подхода: ориентираният към технологиите и ориентираният към хората. Първият подход
набляга на способността да се създаде, съхрани и използва знанието, като акцентът се поставя върху
използването на информационни технологии. Основен принос за постигане на желаните резултати
ще има увеличаването както количествено, така и качествено на предоставената за ползване технология, възможността за използване на електронни справочници, интернет и т.н., обвързано с набор
от правила какво се прави във всички възможни обстоятелства, кореспондиращо със спецификата
на военното образование.
Ориентираният към хората подход отразява човешката ориентация и акцентира върху споделянето на знанията и взаимодействието между хората. Човекът може да играе основната роля при
създаването на знание, докато компютрите са само средство. Затова е добре да се търсят начини и
форми на дейност, чрез които да се съхрани ценният опит на изявени преподаватели. Тяхното знание не може да бъде заменено и от най-добрата информационна система. Основно те могат ефективно да съдействат за включване на новите кадри в управлението на знанието в образователната
система (ръководство и обучение на докторанти, подготовка на млади преподаватели по методиката
на преподаване на знания и т.н.). Човекът играе основна роля в управлението на знанието със способността си за контрол над информацията, която не се движи хаотично по всички канали и във
всички посоки, а е насочена към даване на знания в точно определена област. Защото дори и малкото информация, използвана целенасочено от всички, е много по-ценна от купищата, която е разде-
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лена на частици и всяка частица се използва сама за себе си. В свят с изключителна динамика и огромен ресурс от информация приемствеността на натрупаните знания и опит е най-важна. Управлението на знанието помага да не се губят месеци в събиране наново на вече известни факти и повторно минаване по пътя на проба–грешка, което в специфичните особености на военното образование е недопустимо.
Апробирането на получените знания се осъществява чрез така наречения войскови стаж,
където обучаемите (в областта на военното образование и обучаващите) се сблъскват с реалността.
Изпълнявайки задълженията на длъжностни лица в бойните поделения, обучаемите изучават реалните проблеми за решаване пред формированията във войските и на практика прилагат получените
теоретични знания, които превръщат в умения да планират и управляват реални подразделения. Това повишава и чувството за отговорност на обучаеми и преподаватели, което допринася за повишаване и на методическата подготовка на всички категории обучаеми и обучаващи в сферата на военното образование. Това е и начинът за апробиране на равнището на знание, предлагано в сферата на
военното образование, при което то трябва да изпреварва практиката, без да се откъсва от нея. Ако
се получи разминаване между теорията и практиката, следва да се вземат мерки за промяна на учебните програми (ако теорията е залитнала в друга посока) в съответствие с изискването на потребителя за нивото на знания на обучаемите.
Управлението на знанието е система от различни управленски практики за създаване, предаване и съхраняване на знанието вътре във военнообразователната система, за подобряване качеството на обучението чрез непрекъснато учене за повишаване на ефективността при вземане на управленските решения със скорост, пъргавина, потенциал и компетентност на обучаемите.
Управлението на знанието в сферата на военното образование в никакъв случай не означава
отричане от досега съществуващата система на обучение и прилагане на нова, а изисква подходящ
отговор на новите задачи – да се обвърже теорията с практиката, за да се получи на изхода един завършен продукт.

Г ю р г а к о в, И., В. Точилов. Оперативното изкуство и военнонаучните изследвания – единство и противоречия. – Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски”. С., 2008.
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ВЛИЯНИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАД ЗНАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО В СЪВРЕМЕННОТО
БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО
Целта на авторите е да се опитат да дефинират културните характеристики и ценностната система на съвременното българско общество, които оказват влияние върху неговото развитие и националната сигурност.
Парите за образование и култура са неделима част от бойния потенциал. В статия във
в. „Труд” от 19 октомври 2010 г. генерал Михов казва: „България не може да се брани от некултурни хора, защото те не са готови да умрат за нея”. Образованието освен да обучава трябва и да възпитава. От това зависи каква държава ще имаме занапред.
Известно е, че културата се определя от историческото развитие. Имали сме велика история,
а днес? Ако в Европейския съюз великото се измерва с дрънченето на пари, България е държава на
великия дух. Както казва Бай Ганьо: „Европейци сме, но не чак дотам”. Историята е традиция, живеем в настоящето, а възможността да забогатеем е в бъдещето. Дали ще успеем?
Втори сме по интелигентност в света, а е доказано, че тя корелира с брутния вътрешен продукт. Поне е така в западните държави. Джефри Сакс казва за нас: „Никъде другаде не съм виждал
толкова много интелект и толкова много бедност на едно място”. А като сме толкова умни защо не
сме богати? Известно е, че един инвеститор при равни икономически условия ще гледа съвместимостта на социалните ценности на дадения човешки фактор, а нашите хич не съвпадат с англосаксонските. Ако перифразираме Хофстеде, че хората са хардуер, а културата и възпитанието – софтуер, следва, че на нас, българите, софтуерът ни е обременен с мъдрости от миналото. Бъгнал се е някъде по пътя на 13-вековната ни история.
Българите дълго са селска нация, през петвековното турско робство техният кръгозор стига
до края на семейството или нивата. Малкият свят ражда и малки идеи. Селякът яде и пие с широко
безгрижно сърце, защото е близо до земята и си има всичко, от което се нуждае. През Възраждането
кръгозорът се увеличава и започва да желае свободата, но някак без „да стане зян” сламата или добитъкът, а и без кръв, ако може. И така вместо да предизвикаме уважението на света като борци,
предизвикахме съжалението му като жертви. След Освобождението се налага да се борим не само с
освободителя, а и с нашата си буржоазия. По-силният граби земята на другия, защото мисли, че светът ще продължи да живее, както са живели и техните отци. България става страна на дребния шмекер, а безличието – национален стил. През комунизма една от фундаменталните черти на икономическата ни култура е натуралното самозадоволяване. Това е културата на буркана, период на парадоксални успехи: първи парадокс – всички са заети, но никой не работи; втори парадокс – никой не
работи, но плановете се изпълняват; трети парадокс – плановете са изпълнени, а магазините – празни; четвърти парадокс – магазините празни, а хладилниците – пълни; пети парадокс – хората живеят
добре, а говорят против властта; шести парадокс – уж са против, а на избори 99 % гласуват „за”.
Ние, българите, сме уникален прецедент в историята на света. Успяхме да направим буржоазна революция без буржоазия, пролетарска революция без пролетариат и пазарна икономика без
средна класа. Смяната на политическата система не оправи нещата, както си мислихме, понеже
обичаме сигурността се опитахме да направим социална държава по немски модел, а не си дадохме
сметка, че за това са необходими години еволюционно развитие. Не създадохме нова култура, а модифицирахме старата – на оцеляване в робство. Ние сме свободни, но не и освободени. Не е страшна липсата на свобода, страшно е умирането на волята за свобода!!!
Ние, българите, непрекъснато се люшкаме между две крайности. От една страна, подценяваме себе си, а от друга, компенсираме ниската си самооценка с приписване на свръхкачества, велики открития и история. Сами си разказваме за българите в казана на ада. Един българин струва повече от трима японци, но трима българи и колкото един японец не струват. Един французин е само
французин, един немец също си е само немец, но един българин е индивид, сила, цяла вселена.
Трима французи – нация, трима немци – армия, а трима българи най-много да направят четири партии.
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Ние, българите, имаме външна локализация на контрола като възглед за света. Вярваме, че
причина за сегашното ни състояние са късметът и висшите сили, но те не са под наш контрол за
разлика от англосаксонците, които са с вътрешна локализация и вярват, че всичко зависи от тях и
променят света.
Ние, българите, мислим, че сме индивидуалисти, а сме просто селски хитреци. Ако има индивидуалисти, защо нямаме личности и лидери? Защото всеки иска да се скрие в обществото и да не
носи отговорност: защото ни е страх от провал и не обичаме риска. Още от робството поради ограничените ресурси обществото ни налага конформизъм, лоялност в зависимост от възрастта и йерархията. Гледаме с подозрение и вярваме, че материалните блага са ограничени, слушаме възрастните,
опитваме се да надхитрим системата. Не вярваме в принципите, а в надлъгването с тях. Българинът
се възприема като човек, който не се управлява от ценности, обратно, той управлява ценностите.
Дори има нетърпимост към хора, дръзнали да се отличат с нещо. Преклонена главица сабя не я сече.
Ние, българите, имаме една основна цел да оцелеем. Затова не обичаме самоизразяването и
имаме краткосрочна ориентация, за разлика от източните култури. Мислим, че единственият начин
да спечелим е, ако другият загуби. Предпочитаме да вземем от другите най-често чрез държавата и
затова всички искаме държавна работа. Нямаме пазарно мислене и не обичаме да рискуваме. Основна ценност ни е сигурността.
Ние, българите, имаме потребност от „силна ръка”, защото в България има голямо властово
разстояние, за което се изискват послушание и подчинение. Българинът изпитва респект от човек,
намиращ се по-високо в йерархията, и с лекота прехвърля отговорността максимално нагоре, но в
душата си мразим хората с власт. Робуваме на авторитета, а тайничко се мислим за по-горе от него.
Обичаме да даваме акъл и да командваме, особено на маса. Подчиняваме се външно и се съобразяваме със силния, а вътрешно имаме своя преценка за властта, свой бунт, дори ненавист. Едно говорим, друго мислим и трето вършим.
Ние, българите, се страхуваме от бъдещето, а предпочитаме да поддържаме статуквото или
да избягаме в миналото. Поради това сме с високо равнище на тревожност, затова избягваме конфликтите. Не владеем културата на състезанието и диалога, а ни е присъща културата на противопоставянето. Когато не постижението, а старанието е ценност, за да сме по сигурни, са необходими
много закони и правила – за всичко. Да ни защитават от по-силния, но ако може да не ги спазваме.
Няма друг народ, който да кове толкова много закони и толкова малко да ги спазва.
Ние, българите, сме състрадателни, но не обичаме различните. Затова имаме ниска толерантност към успеха на съседа. „Не сакам да съм добре, а на Вуте да му е зле”. Ако имаме нещо ценно,
го крием, за да не ни го вземат. Не говорим за успехите си, за да не си навлечем завистта на другия.
Ние, българите, трудно създаваме организации, защото нямаме доверие на никого. Всички
длъжностни лица вземат подкупи. Дали вземат, или не, но обществото смята, че го правят. Ако някой иска да е лидер, ние мислим, че има материален интерес, ако съвпада с нашия краткосрочен интерес, гласуваме за него. Не осъзнаваме, че в дългосрочен план може да не е добре. Оценяваме благата на обществото, доколкото и ние бихме получили от тях. Не вярваме на обещания, а използваме
победилата партия за услуги. Всяко ново правителство дава служби и уволнява противници. След
изборите заключаваме, че те забогатяват за наша сметка, нямат намерение да спазят обещанията си
и гласуваме наказателно. Въпреки желанието ни да продадем гласовете си, партийните функционери се продават на този, който предложи най-много.
Ние, българите, сме трудолюбиви, доколкото да задоволяваме елементарните си потребности. От работа богат не се става, а гърбат. Работим, без да изпитваме удоволствие от работата. Не
проявяваме самоинициатива, затова най-добри резултати постигаме с авторитарен лидер. Предпочитаме с еднократен удар да забогатеем, защото нямаме абстрактно мислене, а всичко ни е опредметено. По добре врабче в ръката, отколкото орел в небето.
Ние, българите, сме шампиони по недоволство и песимизъм, негативни и носталгични. При
Тато беше по-добре! Често сме мудни и пасивни – „Гледай си рахатлъка”, комплексирани и мнителни. Имаме ниско самочувствие и затова се оправдаваме с бедността. Сиромах човек жив дявол.
Ние, българите, се давим на края на Дунава, защото не вярваме, че можем да успеем и се задоволяваме с малко. Вършим нещата как да е, колкото да отбием номера, защото не се уважаваме
сами. Като се знам какъв съм инженер, как да отида на доктор?
Ние, българите, най-много от всичко мразим богатите. Не можем да селекционираме елит,
защото предпочитаме някой по-посредствен от нас да се издигне, за да го одумваме.
Всички знаем, че една от основните ценности на българина е образованието. Отделяме от
залъка си, за да пратим децата в добро училище. Защо обаче тези, които получават така скъпо образование, са толкова неефективни в живота? Вероятно защото имаме за цел вземане на диплома, а не
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на знания. Реформираме всяка година какво да учим в училище, а не как да го учим. Повечето училища избират количеството пред качеството, или да знаеш какво, но да не знаеш как. Във висшите
училища се налага широкото образование, където нивото се определя от тройкаджии, които постепенно настигат способните и ги изпреварват. Първите натискат газта, а вторите – спирачки, и се
учат на мързел и безделие. Семплите и посредствените наваксват с повече труд и по-късно именно
те се превръщат в лидери. Както казват германците, „У нас от 10 деца се ражда едно умно и като
порасне, става началник, а у вас от 10 деца 9 са умни и си избират тъпия за началник”. Тогава как да
променим нещата?
Образователната система трябва да развива силните страни на децата, а не да компенсира
слабостите им. Трябва учебният процес да бъде центриран около ученика, а не около преподавателя. При нас това е точно обратно, свободомислието и инициативата се изхвърлят още с прекрачване
прага на училището. От учениците се иска да изучават абсолютната истина от учебника на учителя,
а не да провеждат дебат или да виждат алтернативи за развитие. От преподавателите се иска да дават отговори на всички въпроси. Затова вместо да обясняват с прости думи те се стремят да използват неразбираем академичен език, за да предизвикат по-голям респект. Несъгласието с академични
въпроси се смята за липса на уважение и лоялност.
Много често пишат слаби оценки заради дисциплината. Учението по принуда никога не дава добри резултати. Известно е, че високият интелект и креативността вървят ръка за ръка с побуйно поведение. Когато учителят е неуверен, такива деца демонстрират своя интелект в търсене на
предизвикателства. Те получават два пъти повече забележки вместо да култивираме стремежа им
към постижения. А постиженията ни карат да се пристрастяваме към тях.
Ако искаме децата ни да успеят, трябва да променим начина, по който се учи. Трябва да ги
възпитаваме като победители, да ги подтикваме да мислят и да изразяват мнението си. Да не ги караме да зубрят, а да изграждаме способност да боравят с информация, автономно поведение и да се
обучават на предприемачество, а не на зубрачество. Не е ли смисълът на познанието да можеш да си
служиш с наученото?
Българското общество не е само във финансова, а и в културна криза. Нуждаем се от модифициране на ценностите и нагласите си, за да можем да изградим истински национален елит, който
да ни поведе към промяната.
Необходимо е образование, което да развива самостоятелни, инициативни и предприемчиви
личности, а не да изисква послушание и респект.
Промяната може да стане само с правилна държавна политика и отворена българска журналистика, която да поощрява модерните български ценности, стремеж към развитие и иновации.
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Капитан Емил Иванов

СЪЩНОСТ НА ДАННИТЕ И ПРОЦЕСА
НА ТРАНСФОРМИРАНЕТО ИМ В НОСИТЕЛИ НА ЗНАНИЕ
Разглежда същността и структурата на данните и базите данни като основа на информационните системи и като обект на информационните процеси, трансформиращи същите данни
в знание.
Няма единно мнение кой за първи път използва понятието „бази от данни” като термин,
свързан с компютърната обработка на масиви от информация. Това се случва през 60-те години на
миналия век и се свързва с организирания симпозиум на фирма „Систъм Девелопмънт Корпорейшън” (Sistem Development Corporation – SDC) на тема: „Разработка и използване на машинно управляеми бази от данни”. Още тогава е оценена важността на този проблем и се оформя асоциация,
развиваща програмни езици за системи за обработване на данни – Conference from Data System
Language (CODASYL). Нейните публикации дават силно отражение върху развитието на концепцията за изграждане на системи за управление на базите от данни (СУБД). Основната особеност на
СУДБ е наличие на процедура за въвеждане и запазване не само на данни, но и описание на тяхната
структура. За файл, снабден с описание за запазването на тези данни и намиращ се под управлението на СУБД, е прието наименованието „кутия за данни”, а оттам и „база от данни” (БД).
Представата на специалистите, разгледали най-напред този въпрос, точно и кратко е, че базата от данни е взаимосвързана, съхранявана съвкупност от файлове; файлът е съвкупност от записи; записът се състои от един или няколко ключа и данни.

Фиг. 1
Съществува добре познато, но трудно за практическа реализация разбиране за бази от
данни – като голямо по обем хранилище, в което една фирма или институция помества всички обработвани от нея данни, откъдето различни потребители могат да вземат данни. Освен това определение могат да се приложат още редица други, оформили се от отделни автори на различните етапи
от продължителната му еволюция.
Базата от данни е интегрирана съвкупност от данни (фиг. 1). Това означава, че съдържа данни за различни приложения (потребители), а не само за едно. Най-често потребителят се интересува
само от определена част от БД, като със своите приложни програми извлича и обработва данни, въвежда нови, обновява или отстранява съществуващи данни в БД. Въпреки това различни приложни
програми могат да ползват едно и също подмножество от данни на БД.
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ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ
Софтуерните пакети, които се използват за поддържане на базата от данни и осигуряване на
интерфейс с потребителите и потребителските програми, се обединяват като система за управление
на базата данни (СУБД). Те осигуряват средствата за въвеждане и обработване на данните. Почти
всички съвременни програмни езици могат да играят ролята на СУБД, като съхраняват и обработват
данни, използвайки релационен модел за управление на базите данни (фиг. 2).
Програмният модул реализира конкретна процедура за обработване на данните. Може да
бъде създаден чрез използване на програмни езици за обектно ориентирано програмиране (Visual
Basic, Borland Delphi и др.).
Езици за запитване (SQL,
QBE) са специализирани програмни
езици, които се използват за обработване на данните под различни
сечения и с различни критерии.
Обектите на програмната среда за
разработване, чрез които се осигурява потребителски интерфейс за въвеждане на входните данни, се наричат формуляри (форми), а периодично извежданата на печат или преглед
конкретна информация за нуждите
на потребителите – отчети.
Ключовите причини за изФиг. 2
ползване на БД са:
• отделяне на данните от съответните приложения;
• осигуряване на логически поглед върху данните, независимо от физическите подробности
на съхраняването им;
• осигуряване на достъп само до данните, необходими за отделните потребители и приложни програми.
Базата данни се характеризира с определена архитектура. Моделът Ӝ е даден на три нива в
научен доклад на ANSI/SPARC от 1978 г. (фиг. 3).

Фиг. 3

136

ти за:

Концептуалната схема е логически поглед върху цялата база от данни, съдържа подробнос-

• типовете данни, съхранявани за всеки обект, който представлява интерес за организацията
(спецификация на типа на записите);
• различните взаимовръзки между обектите;
• различните ограничения за данните;
• паролите за достъп до различните елементи на данните.
Концептуалната схема се дефинира с помощта на специален език за описание на данните (Data
Definition Language – DDL). Този език е специфичен за използваната система за управление на БД.
Външната схема осигурява взаимодействието на отделните потребители с БД.
Вътрешната схема описва изпълнението на БД.
Проекциите между схемите осигуряват независимост и самостоятелно функциониране на
отделните нива, т.е. при промяна в едно от нивата не трябва да настъпват промени в другите нива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БАЗАТА ДАННИ
Необходимо е да се избягва дублиране на данните – един път съхранени, те могат да се използват многократно в едно или няколко приложения.
Поддържането на съответствие на данните е естествена последица от премахването на дублирането, а така намалява възможността от несъответствие при актуализиране на данните.
Независимостта на данните и програмите е в това, че структурата на данните или програмните приложения не са взаимозависими.
Налице е логически аспект на данните за потребителите и потребителските програми. Представянето на данни е независимо от начина на физическото им съхраняване. Възможни са различни
логически представяния на едни и същи данни за различни потребители и програми. Това освобождава програмистите от необходимостта да се съобразяват с физическите подробности на съхраняването и им позволява да се съсредоточат върху приложението.
Обслужва се широк кръг приложения – веднъж запомнени, данните могат да се обработват
по различни начини и с произволна желана форма, което разширява областта на възможните приложения.
Използват се правила и стандарти: фактът, че достъпът до данните става само чрез СУБД,
позволява на администратора на базата данни да изисква и следи за изпълняване на определени
стандарти при представяне на данните от приложенията.
Сигурността на данните е в това, че администраторът на базата данни контролира достъпа
до нея. Той може да следи за задаването на кодове за достъп на потребителите, ограничаващи ги
само да онези части и функции от базата от данни, които са им разрешени
Базата данни е основата на информационните системи (ИС). Обобщеният модел на ИС (фиг.
4) дава най обща представа за същността, структурата и предназначението на една система. Той пояснява входовете, изходите и процеса на трансформация, извършван в системата.

Фиг. 4
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Фиг. 5
Характерните особености на ИС са:
• може да бъде анализирана на базата на общите системни принципи;
• тя е динамична и развиваща се;
• при анализа, синтеза и оценката Ӝ е необходимо да се използва системният подход;
• включва човешката дейност и в този смисъл е социална система и може да съдържа или не
компютърна технология.
Архитектурата на ИС включва основните компоненти на системата и принципите на взаимодействието им.
Всяка информационна система включва четири основни компонента: потребители на информация, информационни процеси, информационни технологии, организация (фиг. 6).

Фиг. 6
Компонентите на ИС се намират в неразривна връзка и при създаването на информационни
системи този факт трябва да се отчита.
Информационните процеси, осъществявани по определена информационна технология и в
организационна среда, са база за извършване на информационна дейност от човека.
Информационен процес е съвкупността от последователни действия (операции), извършвани с данните (данни, първична информация, сведения, факти, идеи, хипотези, и т.н.) за получаване
на необходимата информация за реализиране на поставената цел. Информационните процеси винаги протичат в някаква система (социална, социотехническа, биологична и т.н.).
Събирането на информация е съвместно осъществявани процедури за търсене и подбор на
информация. Осъществява се с определена цел, която до голяма степен определя методите за търсене и критериите за подбор на информация.
Методите за търсене на информация са непосредствено наблюдение, общуване с експерти
по конкретни въпроси, четене на съответна литература; работа в библиотеки и архиви, запитвания
към ИС, бази данни и бази знания и т.н.
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Процедурите за подбор на информация са сравнения, регистрации, оценка на свойства в съответствие със зададени критерии и др.
Данните се въвеждат от човек или от специални измервателни устройства.

Фиг. 7
Обработването на данни е процес на изменение на формата на представяне на данните или
на тяхното съдържание. Винаги се осъществява с някаква цел.
Преобразуването на данни е изменение на формата на представяне – обикновено се свежда
до процеси на кодиране и декодиране и се извършва едновременно с процесите за събиране и предаване на информация.
Изменението на съдържанието включва процедури като изчисляване, редактиране, подреждане, обобщаване, систематизиране и т.н.
За да могат въведените в системата данни да се използват многократно, те трябва да се съхраняват.
Основна цел е базите данни да се превърнат в бази знания (фиг. 8).

Фиг. 8
Определенията, които се откриват за знание, са:
• проверен на практика резултат от познанията за действителността;
• натрупани човешки истини, факти, принципи и други обекти на познанието;
• съвкупност от сведения, образуваща цялостно описание, съответстващо на определено
равнище на осведоменост за даден проблем.
Най-точно определение на знание дава сър Френсис Бейкън (1561–1626): знанието е равно
на сила (табл. 1).
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Таблица 1
Да знаеш как (Know-how)
Да знаеш кой (Know-who)
Да знаеш какво (Know-what)
Да знаеш защо (Know-why)
Да знаеш кога (Know-when)

Изпробвани доказани процедури за изпълнение на каквото и да е
Хора, притежаващи съответен опит или ресурси
Способност за различаване и избор на ключови модели и
актуални действия
Прогнозиране на бъдещето (видение)
Съединяване в едно на ритъм, време и реализъм

Знанията, получавани чрез натрупване на фактически опит, са продуктивни само когато се
използват при изпълнение на работа или се интегрират в процеса на изпълнението Ӝ.
Може да се направи разграничение между знания и данни: знания = данни + сведения за
опериране с данните, като данните описват само конкретно състояние на обект или група обекти в
текущ момент от времето, знанията, освен данни, съдържат сведения за това как да се оперира с тези данни, а самото знание може да се разглежда като процес:
Видовете знания се определят по различен начин.
От семантична гледна точка те са:
• факти – показват установените в рамките на предметната
област обстоятелства;
• евристика – базира се на
интуицията и опита на експерти в
предметната област.
От степента на обобщеност
на описанието са:
• повърхностни – описват
съвкупността от причинно-следствени
отношения между отделните понятия
на предметната област;
Фиг. 9
• задълбочени – включват
асоциации, аналогии, образци, които отразяват дълбочината на разбирането за процесите, извършвани в предметната област.
От степента на отразяване на явленията са:
• твърди – позволяват да се получат еднозначни и ясни указания при зададени начални условия;
• меки – допускат множествени уклончиви решения и многовариантни указания.
От формата на описване са:
• декларативни (факти) – знание от вида „А е А”, като декларативните знания се подразделят на:
¾ обект – факт, който се задава със значението си;
¾ клас от обекти – име, под което се обединява конкретна съвкупност от обекти (факти);
¾ отношения – определят връзките между класовете обекти и отделни обекти, възникнали в
рамките на предметната област;
¾ процедурни – знание от вида „Ако е А, то е В”.
Знанията са неизяснена и променлива съвкупност от опит, ценности и информация в определен контекст, експертни възгледи и обоснована интуиция, които осигуряват среда и рамка за оценяване и придобиване на нов опит и информация. Те възникват и се прилагат в ума на знаещите. В
организациите знанията често са вложени не само в документи и хранилища, но и в организационни
процедури, практики и правила. Знанията са основани на информация, която е организирана, синтезирана и обобщена, за да подпомогне събирането, осъзнаването и разбирането Ӝ. Знанията представляват състояние или потенциал за действия и вземане на решения от човек, организация или
група. Те се променят в процеса на учене, което води до промяна в разбирането, решенията или
действията. Визуална дефиниция свързва знанията с хапка от червена ябълка – хапката (информацията) трябва да се вземе, сдъвче, смели и обработи така, че да се превърне в знания.
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Типични въпроси за данни и информация са кой, какво, къде и кога, докато въпросите за
знания включват как и защо.
Според Ръсел Акоф, системен теоретик и професор по организационна промяна, съдържанието на човешкия ум може да бъде класифицирано в пет категории – данни, информация, знание,
разбиране и мъдрост. Разбирането трудно може да се обособи в отделна категория, освен от философска гледна точка, поради което разглеждаме последователността в четири етапа.
Мъдрост е способността да се идентифицира истината и да се правят правилни преценки въз
основа на предишни знания, опит и интуиция. В рамките на организацията интелектуалният капитал, или организационната мъдрост, е приложението на колективните знания.
Знанието в съвременните условия е целта на всяка организация. То е равносилно на превъзходство и който го владее, притежава основния ресурс за успех.

Т у ж а р о в, Х. Бази данни. С., 2007.
Е р н а н д е с, М. Проектиране на бази от данни. С., 2004.
Т у п а р о в, Г., Ю. Пенева. Бази данни. Ч. 2. С., 2004.
ISO/IEC 12207. Процес на жизнения цикъл на софтуера.
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Капитан Емил Иванов, Валентин Тодоров

РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ
И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО НОСИТЕЛИ
НА ЗНАНИЕТО В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ
Разгледани са развитието на съвременните комуникационни и информационни технологии,
като носители на знанието в системата за сигурност и перспективните направления за тяхното
развитие в условия на трансформация на въоръжените сили.
Сигурността трудно може да се дефинира еднозначно и е необходимо да бъде разглеждана
като система, изградена от сложни подсистеми. Според областта на обществена дейност и потенциалните рискове и заплахи тя може да бъде класифицирана като политическа, военна, икономическа,
финансова, социална, демографска, информационна, етническа, религиозна, екологична и др. Това
многообразие от сфери на проява на сигурността е предизвикателство за обществото, защото всъщност тя предполага „стабилна, относително предсказуема среда, в която индивидът или групата могат да преследват своите цели без разрушения и вреди и без страх от тяхното възникване”.
Невъзможно е да се говори за сигурност, без тя да се разглежда и свързва с военната сигурност и териториалната отбрана, както е невъзможно и въоръжените сили да бъдат разглеждани извън контекста на националната сигурност и да се развиват извън нейните рамки. Основните фактори, определящи необходимостта от развитие на информационните технологии във въоръжените сили, разглеждани като елемент или подсистема на системата за национална сигурност и отбрана, са
съвкупност от три основни фактора: вътрешни фактори, като развитие на обществото в технологично, икономическо, политическо и социално отношение в положителен и отрицателен аспект;
външни фактори, като външнополитически и международни отношения, международно икономическо развитие; базови фактори, като събирателно понятие на природните и географските особености, разглеждани извън рамките на националната държава.
Съвкупността от въздействието на тези три групи фактори определя необходимостта въоръжените сили непрекъснато да вървят напред, да се трансформират в съответствие с развитието на
обществото и динамично изменящите се обстановка и околна среда. В условията на трансформация
най-важните външни и вътрешни фактори, засягащи прякото им развитие, са:
• членството в НАТО и произтичащите от това задължения на държавата към колективната
система за сигурност;
• наличието на асиметрични заплахи – акции на световния тероризъм, засилване на наркотрафика и контрабандата на стоки с възможно военно предназначение и др., като този фактор се
превръща в определящо условие за развитие и внедряване на технологии, водещи до промени в тактиката на водене на бойни действия от войски, наложени от голямата им сложност, динамичност и
скоротечност;
• липсата на пряка военна заплаха за националната сигурност и развитието на въоръжените
сили с експедиционна насоченост;
• развитието на комуникационните и информационните технологии – влиянието на този
фактор е многопосочно: бързо автоматизиране на комуникационно-информационните системи за
оптимизиране на сложни управленски процеси, характеризиращи се с много параметри и сложност
на алгоритмите за управление; осигуряване на най-ефективно прилагане на различни сили и средства на въоръжена борба с цел успешно изпълнение на бойните задачи, които изискват от военнослужещите все по-високи стандарти в методите им за обучение, при работа с нови видове въоръжение
и бойна техника.
В теорията на международните отношения са представени разнообразни средства (инструменти) за въздействие и решаване на въпросите на сигурността: дипломация, икономическо въздействие, информационно въздействие, операции под прикритие, възпиране и използване на военна
сила. Информационното въздействие е фактор с увеличаваща се значимост за политиката на сигурност. Съвременните възможности за произвеждане и разпространяване на информация от всякакъв
характер са колосални. Днес информацията се третира и като бизнес ресурс, но въпреки всичко е и
знание, което не е достояние само на големите държави, на големите групировки и компании.
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Информацията е достъпна и за отделни групи и лица и това предопределя нейната голяма
значимост за сигурността. Необходимо е по-задълбочено разглеждане на влиянието, което оказват
информацията и информационните технологии върху цялостната система за сигурност, в частност
върху отбраната, и то пречупено през призмата на съвременните условия на трансформация и икономическа стагнация.
Икономическата ситуация в страната предполага сложни условия за развитие във всички
области, включително в системата за национална сигурност и отбрана. Неблагоприятната финансова ситуация в национален и световен мащаб налага преразглеждане на приоритетите за развитие на
елементите на тази система. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) като такъв
елемент са пряко повлияни, но е важно да се отбележи, че въпреки намаляването на разходите за
отбрана, изискванията към тези технологии растат. Обособяват се три насоки (тенденции) за развитие и експлоатация на ИКТ:
• съкращаване на разходите за експлоатация на ИКТ инфраструктура, при запазване и увеличаване нивото на услугите;
• подобряване на комуникацията между ИКТ и структурите на организацията;
• повишаване на гъвкавостта при използване на ИКТ ресурси.
Въоръжените сили като организация трудно отговарят на тези тенденции, въпреки че са налице изисквания към информационните технологии. Съществува стремеж към спестяване на разходи, но липсва ясна формулировка как може да се постигне желаното снижаване на разходите. Поставени са изисквания като намаляване на ИКТ подразделения (персонала) и свиване на експлоатационните разходи, но липсва намерение да се увеличи съществуващата функционалност, като същевременно изискванията към предоставените услуги се засилват. Възможност, или частично решение за ограничаване на разходите, са аутсорсингът и структурирането на базите данни в цялостна
и единна база, както и оптимизацията на дейността на ИКТ персонала.
Информационните и комуникационните технологии, разглеждани като дейност, е трудно
измерима и слабо позната дейност във военната организация. Необходимо е това да бъде променено. Управлението на ИКТ се основава на доверието към съответните специалисти, на тяхната преценка и компетентност, но по този начин трудно може да се определи до каква степен решенията,
които се вземат, са целесъобразни и икономически обосновани. Измерването на параметрите на
ИКТ и документирането им ще поставят обективни критерии при реализирането на различните ИКТ
решения и проекти. Въвеждането на количествени показатели ще доведе до увеличено познаване от
страна на ръководството на организацията по спецификата и проблематиката в ИКТ управлението,
експлоатацията и по-доброто планиране на наличните ресурси. Когато дадена услуга бъде обособена с конкретни параметри за качество и цена, тя може успешно да бъде възложена на външни изпълнители – аутсорсинг. Към момента няма ясно структуриране на инфраструктурните дейности и
разработени измерители, даващи възможност за възлагане на аутсорсинг. По този начин трудно могат да бъдат определени кои услуги да бъдат договорени и на какво ниво да е тяхното обслужване.
„Изнасянето” на функционалности извън организацията ще свали изискванията от ИТ персонала, като фокусът ще се измести от техническата компетентност и детайлното познаване на конкретните технологии към способността да се договори качествено обслужване от външен доставчик.
Това е изместване към решаване на чисто икономическа и логистична задача – с по-малко средства
и ресурси, включително човешки, в сравнение с техническите проблеми, с които трябва да се справят ИКТ специалистите на фона на тяхното числено намаляване. Необходимостта тези специалисти
да могат да структурират и договарят услуги ще доведе и до необходимостта от промяна на обучението и профилирането им. Ролята на ИКТ специалистите със сериозни технически познания не намалява, но само тази компетентност не е достатъчна, нужни са компетенции за управление на дейности, свързани с ИКТ обслужването, за тяхната подредба по определена методика и преценка кои
да бъдат възложени на външни изпълнители.
Трудно може ИКТ специалистите да бъдат заменени или тяхната дейност да бъде изцяло
изнесена извън организацията, защото те са тези, които познават в детайли дейността на организацията и могат най-вярно и точно да я интерпретират от информационна гледна точка. Да посочат
чрез какви ИКТ системи различните процеси да се осъществяват оптимално. Изборът на комуникационна и информационна система и нейният доставчик постепенно преминава на заден план. Основна цел става съвместяването на архитектурата на системата с тази на организацията. Трансформацията и съкращенията насочват внедряването на сервизно ориентирана архитектура и необходимостта ИКТ специалистите да обръщат основно внимание и ресурси към възможността за гъвкаво
развитие на структура и предоставяне на услуги. ИКТ персоналът се трансформира в ИКТ архитекти. Определя се неизбежното разделение на комуникационните и информационните специалисти и
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тяхното обединяване под шапката на технологичното развитие на обществото, в частност на дадената организация.
Разглеждайки ИКТ специалиста като архитект на комуникационни и информационни системи в рамките на въоръжените сили, трябва да отчетем голямото количество неавтоматизирани
информационни потоци и информация, които се движат в неструктуриран вид. В много случаи ръководителите дори не си и представят как тази информация би могла да бъде структурирана и обхваната в информационни рамки. Сложността на процеса е в това, че е много по-лесно да управляваш даден набор от комуникационни технологии, отколкото да се следят и управляват информационни потоци. Необходими са решения, които да покриват от край до край потребностите от информация и нейното предоставяне.
Основните функции на комуникационните и информационните системи се базират на сбора
от данни, тяхното обработване и систематизиране до качествено ново ниво – информация, пренос на
тази информация до съответните нива на управление, представянето Ӝ в подходящ вид за съответния ръководител, оценяването Ӝ при вземане на решение и предаването му по нивата на управление.
Основен двигател на информацията в тази система са военните КИС. В последните години се засилва тенденцията тези системи да се изграждат основно с комерсиално оборудване и софтуер (т.нар.
COTS). Трансформацията във въоръжените ни сили налага създаване на армейска ИКТ стратегия,
свързана с тази на бизнеса, и преплитане на доктриналните принципи при тяхното изграждане. Изработването на ИКТ стратегия ще доведе неминуемо до разработването на няколко ИКТ проекта:
• осигуряване на инфраструктурна свързаност между различните локации на организацията,
а измерение на този проект е например осигуряването на основен интернет доставчик (ISP) и прекратяване на неефективните договори за доставка от няколко различни източника;
• обособяване на наличната силно децентрализирана домейнова структура в единна централизирана в рамките на един домейн, който да се управлява централизирано;
• въвеждане на решения за отдалечена поддръжка на потребителите и решения за архивиране и криптиране на информацията в зависимост от нейната критичност.
Настоящата икономическа криза не бива да се възприема само като проблем, а и като възможност. На този етап цените за внедряване на различните технологии и проектиране на различните
системи са значително по-ниски. Това дава възможност за важни и големи проекти на сравнително
ниски цени, както и преразглеждане на ролята и мястото на софтуера с отворен код и различните
безплатни онлайн платформи. Ролята на приложенията с отворен код ясно се отчита при изграждането на нискобюджетна, но същевременно ефективна комуникационна и информационна система.
Тук се откроява ясно проблемът с необходимостта от управление на лицензите и използване на лицензиран софтуер. Несериозно е например да се говори за защита на информацията в една мрежа и
да се разчита на нелицензирани версии на антивирусни програми с неефективна и ограничена
функционалност. Нуждата от управление на лицензите за ИКТ във военната организация тепърва
ще придобива популярност и ще търпи развитие.
Във въоръжените сили няма изработена точна статистика на количеството документи, циркулиращи в рамките на самата организация и извън нея, но със сигурност е голямо и е свързано с
разход на значителни количества ресурси. Само като база можем да споменем, че годишно в една
механизирана бригада средно се обработват приблизително около 1500 входящи и същото количество изходящи документи с некласифицирана информация. Това може да се промени чрез внедряване на технологии тип „споделени документи”. При тези решения няколко потребители едновременно могат да редактират един и същ документ, като това ще даде мониторинг в реално време кой е
отговорен за обработването на документа и кой е необходимо да вземе определено отношение по
него. Ефектът ще е значителен.
Показателен пример може да се даде с количеството документи, които се изготвят и обработват за изработване на обобщена месечна справка за комплектуване с даден вид ресурси във военната организация. Изпращат се указания до всички подразделения, изготвят се отделни техни
справки и съпроводителни писма, обобщават се данните и се изработва единна цялостна справка.
Липсата на регламентираща процедура за отговорностите на съответните кореспонденти и мониторинг на техните дейности води до умишлено избягване обработването на данните в реално време с
помощта на информационни приложения тип „споделени документи”. Използването на документи в
електронен вид предотвратява усилията за ръчно въвеждане на данните и съпътстващите този процес грешки. Освен това документите в електронен вид стигат по-бързо до потребителя, намаляват се
разходите за печат и пощенски услуги, както и за съхранението им.
Необходимостта от съкращаване на разходи не бива да се разглежда като приоритетна само
за ИТ, в системата на сигурността и отбраната, за сметка на комуникациите. Практиката показва, че
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без оптимизация на комуникациите не може да се изгражда оптимизирана ИТ инфраструктура, както и обратно. Търсенето на решения за оптимизиране разходите на базата на унифицирани комуникации и технологии за пренос на глас и данни расте непрекъснато. Все по-голямо значение се отдава
на видеоконференциите, за сметка на служебните пътувания, което спестява значителен ресурс за
организацията.
Едно от решенията, чрез което се постига по-пълно оползотворяване на оборудването от
информационни и комуникационни технологии, гарантиращо намаляване на разходите, е виртуализацията. Тази технология дава възможност за разделяне на физически обект (да речем сървър) на
множество виртуални, всеки със своя операционна система и набор от услуги, или обединяване на
много физически обекти чрез тяхното заместване със значително по-мощен като производителност.
По този начин се решава въпросът за по-пълно натоварване на оборудването и се освобождават ресурси за предоставяне на нови услуги. Преходът към виртуална среда ще доведе до икономии от
лицензи за софтуер и снижени разходи за поддръжка.
Развитието на ИКТ в синхрон с това на въоръжените сили, отговарящо на все по-високите
изисквания, предявявани към тях, не би могло да продължи без необходимата трансформация на
„хранилищата” на информация. Тяхната структура трябва да се изгражда, основавайки се на принципа за простота и достъпност. Както вече споменахме, трудно може да се открие структурирана
база данни, обхващаща отделните структури в рамките на въоръжените ни сили. Изграждането на
единна цялостна и динамична база от данни ще спести много време и ресурси за управление на огромните и различни по своята същност количества информация. Важно е да споменем и съпътстващата необходимост от разработване и внедряване на системи за резервиране (архивиране) на информацията. Тези технологии са част от основата на информационната защита. Продължаващият
растеж на събиране, обработване и съхраняване на неструктурирани данни в системата за национална сигурност и отбрана на страната увеличава необходимостта от внедряване на технологии и
системи за обработка и поддържане на бази данни и архиви.
Можем да се обобщим, че в областта на сигурността и отбраната, в частност на въоръжените ни сили, е налице слабо застъпване на някои основополагащи правила:
• информационното и комуникационното обслужване, което има обслужващи функции, е
наложително да следва непрекъснато развитието на организацията;
• няма най-добри технологии и най-добра архитектура – има такива, които са оптимални за
определена организация за даден период от време;
• всичко постигнато и направено следва да се поддържа в унисон с потребностите на организацията, да се оценява и преразглежда периодично, като съответно се доразвива.
Съвременните политически и икономически условия поставят значителни предизвикателства пред системата за национална сигурност и отбрана. Информационните и комуникационните технологии – като съставен елемент на тази система, е необходимо да отговорят на променените изисквания.
Структурирането на информацията в база от данни, виртуализацията и аутсорсингът са част от начините, чрез които ИКТ да отговорят на нуждите на системата за командване и управление на въоръжените
сили. Сложните системи се подчиняват на закона за трансформацията и ИКТ в сферата на сигурността,
разглеждани като такава система, е необходимо да се трансформират и изграждат в съответствие с настъпващите реалности. Все по-ясно се очертава необходимостта от промяна в разработените доктрини и
стратегии за развитие, както и необходимостта от свеждане до потребителите на пълния набор от възможности, които предоставят комуникационните и информационните системи и технологии, внедрени в
дейността на военната организация.
Въоръжените сили винаги са били един от основните генератори на национални ценности и
като такива те трябва да продължават да дават своя принос към изграждането на националната сигурност.
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Капитан Иво Димов

„ЗА” И „ПРОТИВ” ПРИ ИЗБОРА НА АУТСОРСИНГА
В УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ В СЕКТОРА
„СИГУРНОСТ И ОТБРАНА”
Целта е да се изследва практиката на управление на материалните и човешките ресурси
чрез модерните практики на публично-частното партньорство – главно аутсорсингът като негова разновидност, видовете публично-частното партньорство, тяхната характеристика и условия
на приложение. Специално внимание е обърнато на възможностите за използване на аутсорсинга
в сектора „Сигурност и отбрана”, предимствата и риска при използването му. Разгледан е опитът на програма HRSolutions, разработена от американската армия, предоставяща външни консултантски услуги, засягащи цялата гама от дейности за управление на кадровите ресурси – от
консултиране и рекрутиране до преместване и освобождаване.
Аутсорсингът е сравнително нов феномен за световната икономика, който бързо набира
скорост и дава начало на нов етап в международното разделение на труда – в частния и в обществения сектор. С неговото прилагане се цели създаване на условия, при които да бъде защитен както
общественият, така и частният интерес. През последните няколко години идеята за аутсорсинг еволюира от използването му като чисто тактически краткосрочен управленски ход до налагането му
като стандартна дългосрочна стратегия, прилагана дори от традиционно консервативни организации. Специфична област, в която се използват формите на практиката на публично-частното партньорство, е секторът „Сигурност и отбрана”. Аутсорсинг практиката, като негова разновидност,
спомага за решаване проблемите на функциониране и развитие на обществените организации в условията на трансформирането им – чрез съкращаване на разходите, увеличаване на изискванията и
приспособяване към условията на външната и вътрешната среда. Интегрирането ни в колективната
система за сигурност и променящите се нужди от нови технологии, системи въоръжение и техника
налагат военната организация да придобива различни услуги и стокови активи от външни контрагенти.
ФОРМИ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СЪЩНОСТ
НА АУТСОРСИНГА
Аутсорсинг е английска дума, която поради своята точност и специфичност трудно може да
бъде преведена и затова се използва в управлението на организациите и у нас. Съставен е от две думи: outside – външен, и resource – ресурс, а означава използване на други, несобствени източници за
извършване на някои необходими дейности или сътрудничество между една правителствена и няколко частни организации, с цел осигуряване на инфраструктура и услуги. Тази инициатива се осъществява на основата на експертните знания на всички партньори, като най-често обществената
страна извършва наблюдение и качествена оценка, докато частният сектор е пряко ангажиран с реалното осигуряване на услугите или проекта. Аутсорсингът е разновидност на практиката на публично-частното партньорство и като цяло в своите различни форми тя специфицира права и отговорности, които предполагат споделяне на риск, разходи и активи. В рамките на публично-частното
партньорство съществува обща връзка между силите на всяка от страните и синергетичен ефект,
което позволява и двете страни да постигнат ефективно общите си цели.
Публично-частното партньорство може да има различни форми: приватизация, концесия,
аутсорсинг, контрактинг-аут, офсет, или т.нар. компенсационни сделки, и др. Тези форми намират
приложение във все повече области. Една от тях е секторът „Отбрана”, в частност – въоръжените
сили.
В областта на инфраструктурното сътрудничество, при участие на въоръжените сили в бойни операции или операции, различни от война, те се нуждаят от бързо достигане на техника и личен
състав до отдалечени зони с ограничен достъп, преминаване през тях, използване на въздушно
пространство, а също и на комуникационни връзки. Текущите операции в неразработени или силно
засегнати от война зони показват, че изискванията към изграждане на тези взаимоотношения са на-
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раснали значително в резултат на ограничената или несъществуваща инфраструктура от продължителните бойни операции. Резултатът е нараснало търсене на ресурси от външни източници от страната домакин или близки източници, което нациите или компонентите трябва да синхронизират, за
да поддържат всеки член на коалицията с нарастваща ефективност и честота.
По отношение на интелектуалната собственост армията може да използва частния сектор за
придобиване на научна експертиза, патенти, данни и други елементи на научната база. За съсредоточаване на ограничените финансови средства, отделяни от бюджета на Министерството на отбраната за научни изследвания, в полезни за отбраната проекти е необходимо да бъде нормативно подкрепена тезата за отказ от пълно финансиране на фундаментални изследвания. За целта съществуват фондове към други министерства, включително към Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), за междуведомствени и университетски проекти. С навлизането на пазарната икономика интересът към притежаване на интелектуалния продукт нарасна и в този смисъл
се усилиха желанието, а през последните години и финансовите възможности, на редица търговски
дружества за самостоятелно финансиране на фундаментални изследвания. Добър такъв пример са
продуктите на известна българска фирма, създател и производител на широка гама високотехнологични средства за радиоелектронна борба. Сред елементите, с които частните фирми най-често допринасят за инфраструктурните форми на аутсорсинг, са маркетингова експертиза, достъп до финансов капитал, достъп до технология, операционна експертиза1.
Благодарение на маркетинговите изследвания се осъществява продажбата на даден продукт
или услуга. Маркетинговата експертиза може да бъде използвана и в случаите на аутсорсинг, конкретно в областта на инфраструктурата, интелектуалната собственост или финансовото договаряне.
Целта на инфраструктурния маркетинг е армията е да получи маркетингова експертиза от своя частен партньор.
Достъпът до капитал често означава достъп до финансови ресурси. В този случай парите
могат да бъдат използвани за финансиране на съвместни усилия. Достъпът до капитал е с еднакво
значение за инфраструктурата, интелектуалната собственост или започването на нови финансови
инициативи – например строеж на детски градини с участие на Министерството на отбраната.
Достъпът до водещи технологии – публично-частното партньорство, дава възможност за
достъп до водещи технологии. Частният сектор много често е водещ в развитието и притежаването
на технологии – особено информационни, които представляват интерес за сектора „Отбрана”.
Под наименованието „операционна експертиза” се разбират практиката и опитът, които
притежава дадена организация по управлението на конкретна дейност. Операционната експертиза е
ноу-хау да се управлява ефективно дадена дейност или оборудване. Тя може да бъде отнесена към
много инфраструктурни форми на публично-частното партньорство (РРР)2.
Пример за това е опитът на коалиционните сили в Ирак. Логистичната поддръжка от частни
търговски фирми е била в такава зависимост, че те са били наети да правят всичко – от приготвяне
на храна до разпит на затворници за гарантиране на сигурност. За сравнение съотношението на частните изпълнители към американските военнослужещи във Войната в Залива в началото е около
1 към 100, а при следвоенното възстановяване достига съотношение 10,2 към 100, т.е. увеличава се
над десет пъти.
АУТСОРСИНГ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ В СЕКТОРА „ОТБРАНА”
Причините, поради които организациите използват аутсорсинг, са: редукция и контрол над
разходите, възможност за по-добро съсредоточаване върху основната дейност, недостиг на вътрешни ресурси, освобождаване на ресурси за други цели и достъп до първокласни и модерни технологии. В периода на студената война армията ни беше изградена като голямо звено със завършен цикъл на дейност. В нейната организационна структура, наред с основните дейности, се организираха
и управляваха спомагателни и обслужващи дейности, които поддържаха основните в мирно време –
сервизни и строителни дейности, охрана на складови бази и поделения, столово хранене, пощенски
услуги, хигиенно почистване и др. Във време на редукция на въоръжените сили и условия на недостиг на финансови средства усилията се насочват към оптимизиране на персонала и изнасяне на някои спомагателни и обслужващи дейности, за които е възможно. Тези изнесени дейности ще спестят
значителен персонал, за който са необходими помещения, автомобили, средства за комуникация,
незаинтересуваност на хората от обслужващия персонал да работят качествено и ефективно, защото
по правило техните заплати са по-ниски от тези на военнослужещите, влошаване на управлението
на цялата организация, защото нейните управленски и командни структури разсейват вниманието
си към много дейности и хора.
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В Българската армия беше въведено като основна аутсорсинг дейност фирменото хранене.
Мнението е, че не е достатъчно ефективно и поради липса на средства беше прекратено. Министерството на отбраната предвижда „фирменото хранене” да бъде възстановено. Това ще стане след осигуряване на необходимите финансови средства за нови договори и провеждането на необходимите
процедури по Закона за обществените поръчки.
Какво е необходимо да се направи, за да продължи практиката на публично-частното партньорство в тази област? На първо място, проучване на пазара, създаване на възможност за избор на
фирмите, които са с най-голям опит в дадената област, основен критерий за подбор на фирмите да
бъдат качеството на услугите и тяхната цена, хармонизиране на нормативната уредба.
Законът връзва ръцете. Според сега действащата законова уредба командирите на поделения не могат да обявяват обществени поръчки за доставяне на храни или други необходими им консумативи. Търговете могат да бъдат обявявани само централизирано от Министерството на отбраната. Обмисля се възможността военните поделения да станат юридически лица, като бригадите и
базите да бъдат със статут, подобен на държавните агенции, за да имат права на второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Според военния министър Аню Ангелов промяната е необходима,
за да започне догодина процес на децентрализация в армията, който ще позволи на командирите на
бази и бригади сами да решават всекидневни въпроси като хранене и текущи ремонти, да подписват
договори или да извършват разплащания за разходи. Реформата трябва да даде възможност за поевтиняване при малки обществени поръчки, което да доведе до пестене на средства и избор на подобри фирми на местно равнище.
Друга аутсорсинг дейност, чрез която се ползват услуги от частния сектор, е охранителната.
В активите на Министерството на отбраната все още се водят над 400 терена, земи, магазини, закрити казарми, складови бази и др. Поради това в страната има над 1200 охранителни фирми и 2000
звена за охрана. В Афганистан частните охранителни фирми предлагат специален персонал за охрана на съоръжения, дори на конвои и физически лица. Пример е американската DynCorp, която охранява афганистанския президент Хамид Карзай.
В световен мащаб информационните технологии са най-развитото поле на аутсорсинга.
Аутсорсингът на информационните технологии (ИТ аутсорсинг) е предаване на специализирани
компании на пълните или частични функции, свързани с информационните технологии: обслужване
на мрежова инфраструктура, системна интеграция, поместване на база данни на сървъри, създаване
и поддръжка на публични уеб сървъри, управляване на информационни системи, купуване на лизинг на компютърно оборудване.
Активното развитие на ИТ аутсорсинга се обяснява с това, че със стремителното развитие
на технологиите обществените организации все по-трудно внедряват появяващите се технически
новости, тъй като не разполагат с достатъчно технически специалисти. Оказва се, че за тях е поизгодно да привлекат опитни организации с висококвалифицирани специалисти в областта на информационните технологии, отколкото да създават и разширяват собствените си специализирани
подразделения.
За сектора „Отбрана” ИТ аутсорсингът, прилаган от частни компании, се ограничава до
продажбите на подходящи софтуер и хардуер, като поддръжката по правило се поема от служители
на Министерството на отбраната. Балансът между изискванията за защита на информацията и унификация на комуникационните и информационните системи, които се предлагат от няколко световни доставчици, разполагащи с персонал за поддръжка, е една от трудните задачи, влияещи найсилно върху процесите на практиката на публично-частното партньорство в тази област.
Какви са преимуществата на аутсортинга, които създават предпоставки за избора му при
управлението на човешките и материалните ресурси, недостатъците и рискът за организацията, която го използва?
Предимства са:
• фокусиране на вниманието върху основната дейност;
• достъп до допълнителни ресурси за организацията;
• бърза реакция при изменения във външната и вътрешната среда;
• намаляване на необходимостта от разширяване на щата;
• намаляване на излишните разходи.
Недостатъците са:
• едновременното предаване на аутсорсинг на няколко важни функции крие реален риск от
изтичане на информация, която е важна не само за сектора, но и за нашите съюзници;
• загубване на контрол над собствените ресурси;
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• неочакван отказ от страна на аутсорсинг компанията – риск, който винаги съществува;
подобен отказ води до спешно търсене на нови партньори или до самостоятелно изпълняване на
функциите, отдадени на аутсорсинг, за което е необходимо твърде много време и е почти невъзможно да се осъществи.
АУТСОРСИНГ ПРАКТИКАТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА КАДРОВИТЕ РЕСУРСИ
ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА САЩ
В армията на САЩ, както и в някои федерални агенции над 10 години се прилага т.нар.
програма HRSolutions, или „Решения в областта на кадровите ресурси”. Тя осигурява на своите ползватели достъп до широк диапазон от услуги, свързани с управлението на кадровите ресурси.
HRSolutions е създадена от Министерството на отбраната на САЩ с цел да се подобри придобиването на услуги, свързани с кадровите ресурси и тяхната поддръжка, включително на членовете на
семейства. Програмата осигурява добре подготвени специалисти, които да задоволят нуждите на
агенцията, като се изпълняват договори под нейно ръководство.
Много договори предвиждат поддръжка от организации, които варират от малки офиси до
големи агенции, в областта на планирането, използване на работна сила, гражданско-военни програми за сътрудничество, лидерско развитие и обучение, разработване на структурата и заетостта,
връзки с обществеността, рекрутиране, IT поддръжка, здравни въпроси, организационен анализ и
др.3
Една от услугите, предлагани от програма HRSolutions, е свързана с осигуряването на пълната гама от дейности (предимно разработване на анализи), имащи отношение към заплащането на
труда. Към тези услуги се отнасят провеждане на икономически анализ, изследвания, имащи отношение към разходите и ползите от програмите в областта на заплащането, стойността на нефинансовите изгоди от системата за възнаграждения и др.
Сред услугите в областта на заплащането и изгодите, които предлага програма HRSolutions,
е научното осигуряване. Програмата осигурява признати експерти, притежаващи опит при изследвания и политики в областта на заплащането, което ще им позволи да отговорят на всички изисквания, поставени от военната и федералната платежна система. HRSolutions има достъп и до експерти,
специализирани в анализа на влиянието на възнаграждението върху структурата на въоръжените
сили. Предлаганата услуга включва оценяване влиянието на специалното заплащане и други изгоди
върху отношението, свързано със задържането на военнослужещи или федерални служители в области, заслужаващи специално внимание. Могат да бъдат конструирани модели, които да предвиждат бъдещото поведение на определени групи във времето, така че да бъдат развити инициативите
за рекрутиране и задържане, които да са съобразени с прогнозираните недостатъци или излишъци в
желаната структура на силите.
Може би няма по-важен въпрос в областта на възнаграждението и изгодите от това да се
знае как тяхното изменение влияе върху поведението, имащо отношение към задържането на персонал. HRSolutions предлага специалисти с многогодишен опит в разработването на модели за задържане, които точно предвиждат недостига и излишъка от персонал в структурата на силите, свързани
с промени в програмите за възнаграждение и изгоди. Така тези специалисти осигуряват необходимото време за реагиране на променящия се профил на кадровите ресурси, предизвикан от изменения
в заплащането.
Друга услуга, предлагана от програма HRSolutions, е свързана с обучението. Във връзка с
това голяма група от сезонно наети изпълнители с многогодишен опит в областта на обучението са
на разположение с цел задоволяване на необходимостта от повишаване на квалификацията на военнослужещи и други федерални служители. Договорите предвиждат разработване на on-line програми и програми за класни занимания по отношение на различни видове обучение – първоначално, за
напреднали, професионално. Програмите за дистанционно обучение дават възможност за провеждане на занимания в условия на разпръснатост на частите. Могат да бъдат приложени както индивидуални, така и групови програми за обучение. По силата на договора обучаващата страна осигурява персонал, оборудване и програми за обучение. По този начин са налице готови програми при
малки и дори никакви усилия от страна на правителството.
Друга дейност от управлението на кадровите ресурси, по която се предлагат услуги от програма HRSolutions, е рекрутирането. Основните дейности в това направление включват:
• Установяване, наблюдение, квалификация и процесиране. Услугите варират от идентификация и консултиране на потенциални кандидати за военна или федерална служба (във връзка с
възможностите, които предоставя тя), до квалификация на новобранците и новоприетите служители
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за областите, за които са най-подходящи. На потенциалните кандидати, които имат нужда от допълнителни умения, за да изпълняват службата си, се предлагат on-line или индивидуално обучение.
• Преход от една служба към друга. Персоналът на HRSolutions работи с Националната
гвардия и Резерва за разработване на програми за консултиране при преминаването от една служба
към друга с цел да бъдат посрещнати нуждите на тези агенции. Могат да бъдат включени специални
услуги, като Help Desk или Call Centre, които да подпомагат резервистите или гвардейците в процеса на адаптацията им и в разрешаването на проблеми след назначаване в нови части по всяко време
на денонощието.
• Рекрутационно планиране и изпълнение. HRSolutions предлага аналитична помощ и планиране структурата на силите и създаване на оценяване за годишните изисквания от човешка сила,
решения за извличане на изискуемите нива на задържане и умения за осигуряване на силите с човешки ресурси. Програмата предлага и консултанти, имащи опит при задържането на персонал, които ще окажат подкрепа на частта или агенцията да отговори на изискуемите степени за задържане4.
Като обобщение на същността на аутсортинга и по-конкретно на неговото приложение в
армията, без значение на предмета на РРР, може да се каже, че и двете страни се стремят да постигнат своите цели, като обединят съвместните си усилия и ресурси, в резултат на което се получава
по-голям, синергетичен ефект. Организирането на по-мащабен аутсорсинг на спомагателни отбранително-обслужващи дейности е съдействие за изграждане на отбранителна инфраструктура, включително бази и полигони, които са в състояние да привлекат преки инвестиции от Северноатлантическия съюз или фондове на други страни, можещи да стимулират регионалното икономическо развитие. Установява се ново „творческо партньорство” между отбраната и отбранителната промишленост на страната, подпомагащо развитието на системата за „контрактинг аут” и водещо стратегическо преориентиране на индустриалното производство към съвременни научно-технологични постижения. По-доброто съобразяване обаче на отбранителната политика с предизвикателствата на
средата за сигурност, с възможностите, които дават частните компании и РРР, е в състояние да превърне отбраната от потребител на национални ресурси във фактор за разширяване на производствените възможности и икономическото възстановяване на страната. При подходяща политика отбраната би могла да излезе извън традиционната си роля на гарант за сигурността и да приеме много
по-предизвикателната цел да бъде гарант на външната политика и значим фактор за икономическото развитие.

1
Ike Chang, Steven Galing, Carolyn Wong, Howell Yee, Elliot Axelband, Mark Onesi, Kenneth Horn RAND
Monograph Report „Use of Public-Private Partnerships to Meet Future Army Needs”, Chapter 2, pp. 11–12.
2
I b i d e m, pp. 13–17.
3
Източник на информацията е официалната интернет страница на програма HRSolutions, няма данни за
автора (http://www.hrxxi.army.milwww.hrxxi.army.mil/orgn.asp).
4
П а к т а м.

150

Д-р Веселина Александрова, подполковник д-р Николай Стоянов

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО
НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО ПОРАЗЯВАНЕ
В СЪВРЕМЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ
В предложената разработка са представени някои направления за научни изследвания,
свързани с информационната сигурност в рамките на кибернетичните войни, както и с развитието на информационните средства и технологии като фактор за постигане на информационно поразяване в съвременните операции.
Постиженията в областта на електрониката и информационните технологии поставят съвременната цивилизация в състояние, при което информацията, носеща значим социален елемент, се
превръща във важна предпоставка за развитието на обществото. Информационните технологии са
движещата сила в нарастването на военните възможности, способни да изменят класическата теория на въздържане от военни конфликти чрез физическо противопоставяне. Ето защо защитата на
националните информационни ресурси, включително с използване на специално създадени за целта
информационни технологии, е от особено значение за националната сигурност. Това налага необходимостта икономическата, военната и научната политика на държавата да се разглеждат и през
призмата на информационната сигурност. В този ред на мисли не може да се изключи и военният
компонент на националната сигурност, който е в съществена зависимост от защитата на информационните ресурси. Нарасналата роля на нетрадиционните силови въздействия (и на информационните) налага да се подходи към въпросите на военното строителство от нетрадиционни позиции.
Един от тези нетрадиционни подходи е свързан с кибернетичните въздействия и защитата от тях.
Важни инструменти, определящи постигането на стратегически информационни преимущества, са арсеналът от сили и средства за информационни въздействия. Развитието на днешната
цивилизация е създало редица исторически предпоставки за формиране качеството и ролята на тези
сили и средства. Бързото усъвършенстване на средствата и методите за целенасочени информационни въздействия позволява не само да се влияе върху установилия се баланс на силите, но и да се
изменят съществуващите критерии за оценяването му на основата на съотношението на геополитически, икономически, военни и информационни фактори. Натрупан е и е систематизиран значим
опит за водене на информационни войни, провеждане на информационни операции, разработен е и
използван широк спектър от средства и методи за организиране, планиране и провеждане на информационни операции и оценяване на постигнатия от тях резултат. Практически всички страни
осъществяват или се опитват да осъществяват информационни въздействия далеч не само в условия
на войни и военни конфликти. Заедно с това информационните операции продължават да остават
едно от полетата на усилено изучаване в методологичен, организационен и технически план.
Особено място сред методите и способите за информационни атаки заемат различни технологични решения, осъществени с използване на специализиран софтуер и специални технически
средства. В резултат на предприети атаки могат да бъдат реализирани неоторизиран достъп и извличане на информация, разрушаване на информация, блокиране на системи и пр. Всяка информационна атака може да се класифицира в следната последователност: цели, нападатели, средства за
атаки, достъп до информационни ресурси, постигнати резултати. Като пример за такива атаки през
последните 4–5 години могат да се посочат действията срещу правителствата и техните официални
сайтове в Киргизстан, Република Корея, Естония и др.
Резултатите от проучването на различни източници налага извода, че няма утвърдена дефиниция какво представлява „акт на война” в кибернетичното пространство. Например Министерството на отбраната на САЩ дава следното определение: „Използване на компютърни мрежови операции с цел да се възпрепятства ефективното използване на противниковите компютри, информационни системи и мрежи, като се запазят боеспособността и ефективността на собствените”. Днес над
120 държави използват интернет за политически, военни и икономически шпионаж и въздействия
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върху информационните ресурси на своите конкуренти и противници. Ще приведем няколко примера.
През 1998 г. като отговор на провежданите в Индонезия антикитайски бунтове около 3000
хакери атакуват организирано индонезийски правителствени сайтове.
През 2001 г., след като китайски военен самолет се сблъсква с разузнавателен самолет на
САЩ над Южнокитайско море, над 80 000 хакери са ангажирани в „самозащитна кибервойна” срещу САЩ. Оттогава Китай използва кибершпионаж в съответствие с военната си стратегия, насочена
срещу намаляване технологичното превъзходство на САЩ.
През 2008 г. Израел започва операция „Лято олово” срещу Палестина. В киберпространството бързо избухва война между Израел и арабски хакери.
Правителствените естонски уеб сайтове са атакувани организирано от руски хакери през
2007 г.
Организирани кибератаки са извършени от руска страна, координирано с наземните, въздушните и морските операции на Русия срещу Грузия, във войната в Южна Осетия през 2009 г. Високоорганизираната и координирана кампания е насочена срещу предварително определени уеб
сайтове на правителството на Грузия, както и срещу други стратегически обекти, включително посолствата на САЩ и Великобритания.
Особено внимание на кибернетичните атаки и войни обръщат научните и военните организации. Доказателство е, че в редица държави се създават киберкомандвания (САЩ, Русия, Китай,
Германия, Иран и др.). Важно е да се отбележи, че в повечето случаи те са на стратегическо равнище, което показва значимостта на очакваните резултати от тях. Съществуват редица проекти, свързани с кибернетичните атаки и защитата от тях:
• Проект на НАТО Research and Technologies Organization (RTO) за защита от кибератаки.
• НАТО Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE) със седалище в Талин,
Естония, основан през 2008 г.
• Последният доклад, свързан с развитието на Северноатлантическия съюз, създаден от
т.нар. Група на мъдреците, определя борбата с киберпрестъпленията като един от основните въпроси, върху който трябва да се фокусира Съюзът.
• Европейската агенция за сигурност (European Defense Agency-EDA) също посочва като
една от основните си цели борбата с кибератаките.
Въпросите, свързани с кибератаките в специфичните условия на Българската армия, са силно застъпени в научната политика на Министерството на отбраната. Основно научно звено в тази
област е Институтът по отбрана. В създадения сектор „Защита на информацията” в състава на Института едно от основните направления е „Кибернетични атаки и защита от тях”.
Стремежът на изследователите е обхващането на всички компоненти на проблема „информационна сигурност”, който на съвременния етап на развитие на научните знания включва:
• методология на защитата на информационното пространство, представено като съвкупност от възгледи, модели и противоборство;
• действащите в информационното пространство основни фактори във вид на закономерности, включително представящи се в условия на априорна неопределеност;
• изучаване на непрекъснато променящата се методология на обработка и обмен на информация, технологичните средства за тяхната реализация и влиянието им върху методите и способите
за информационни въздействия в организационен и технологичен план;
• същност, съдържание и развитие на информационните конфликти и технологичната страна на информационното противоборство;
• определяне закономерностите на развитие на информационното пространство и търсене
на слабите му страни от гледна точка на информационната сигурност;
• научен инструментариум във вид на технологии за осигуряване скритост на информацията и ограничаване на възможностите за неоторизиран достъп до нея.
На тази база се организира системата от научни изследвания на проблема „информационна
сигурност”, която обхваща:
• научен инструментариум за работа в информационното пространство във вид на технологии, осигуряващи скритост на информацията;
• методология за обработване на информация и вземане на решения в условия на информационни конфликти, кризи и при война във вид на технологии за ефективно управление на информационните процеси с осигуряване на тяхната скритост.

152

Обект на изследване са широк спектър проблеми, отнасящи се до създаване и защита от кибернетични атаки, които обхващат организационни, програмни и технически методи. Подходът за
разглеждане на информационната среда и средствата за нейното осигуряване – възможни направления за атаки и използването им като несмъртоносни оръжия, поставят изучаваните въпроси на едно
от водещите места. Съставна част от информационната среда са информационните технологии. В
последно време все по-често те се свързват с информационно противоборство, информационна война, информационно поразяване, информационно оръжие и др., което е вследствие на бързото развиване на информационните технологии и възникналите с това сериозни въпроси за опазване правилното функциониране на елементите на информационната инфраструктура. Информацията, информационните технологии и средства имат важно значение за националната сигурност, за изхода от
евентуални военни действия, както и за намаляване на жертвите и разрушенията. В бъдещите конфликти целите и насоките за информационно въздействие (поразяване) ще бъдат базирани на мрежова обвързаност на системите за командване и управление на войските. Не съществува съвременна
система за командване и управление, която да не е част от LAN и косвено свързана в WAN.
Тенденциите в развитието на технологиите и средствата за постигане на информационно
поразяване се разглеждат, от една страна, като начин за въздействие върху информацията, информационните процеси и информационните системи на противника, а от друга, като технология за изработване на средството (оръжието) за поразяване. Информационното поразяване чрез атаката на
компютърните мрежи на противника е част от защитата на собствените мрежи. За целта се използва
понятието „информационно оръжие”, като съвкупност от технологии и средства за поразяване. Съгласно едно от определенията за информационно оръжие то е комплекс от програмни, технически
средства и технологии, предназначени за контрол на информационните ресурси на обекта на въздействие и намеса в работата на информационните му системи. Условно информационните технологии и методи за поразяване може да се разделят на радиоелектронни, информационни и програмно-технически.
Усъвършенстването на технологиите и средствата за информационно поразяване се изразява в тяхната специфика на въздействие. Те се основават на повишаващото се използване на електромагнитни (ЕМ) технологии и средства самостоятелно или в мрежи за разузнаване, комуникации,
навигация, сензори, информационно съхраняване или процеси, както и за други цели във военни и в
цивилни организации. Тези ЕМ системи оперират в честотно разделен спектър, вариращ от радиочестоти до рентгенови лъчи и гама-честоти, известен още като електромагнитен спектър (EMС).
Във всеки съвременен конфликт доминирането в ЕМС е условие за успешно провеждане на сухоземни, въздушни, морски или специални операции. От друга страна, постоянно появяващите се нови електромагнитни технологии предполагат повишаващи се възможности за водене на електронна
война.
В съвременните условия използването на средства за електронна война е особено актуално
от гледна точка на намаляване жертвите на терористичните атаки в Ирак и Афганистан. Повечето от
различните типове бомби се задействат от електронни устройства (мобилни телефони, аларми на
коли, дистанционни устройства за отваряне на гаражни врати, сензори за движение и инфрачервени
устройства), всички честотно опериращи в рамките на електромагнитния спектър. На настоящия
етап са разработени системи и средства за блокиране на сигналите от иницииращи устройства
(CREW).
Основните технологии, средства и тенденции за информационно поразяване (въздействие),
заложени в ЕВ, включват използване на електромагнитната енергия, пряката енергия и антиизлъчвателните (antiradiation) оръжия. Основните дейности от гледна точка на информационното поразяване
могат да бъдат:
• заглушаване (Electromagnetic Jamming) на противниковите радари, комуникационни системи и системи за командване и управление;
• използване на антиизлъчвателни средства (Antiradiation), като най-разпространени са ракетите (Antiradiation missiles) – с цел поразяване на комуникации и комуникационни и информационни системи;
• използване на пряка енергия (directed-energy weapons) за поразяване на комуникационни и
информационни системи и С2 системи.
Базирайки се на изводите от съвременните операции, ефектът от заглушаването е свързан с
продължителността на работа на средството и неговия обхват на действие. Нормалното му време на
действие обикновено варира от секунди до минути. Това е от особено значение за времевото планиране и скоростта на провеждане на операции е от изключителна важност. Пример е използването на
заглушаване при провеждане поддръжка на въздушни операции. На настоящия етап ефектът от заг-
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лушаването е в по-малка степен ефективен от другите способи за информационно поразяване в
електронната война. Изключение при този тип оръжие са антиизлъчвателните ракети. В тази насока
развитието и прилагането на оръжия, използващи насочена енергия, могат да променят динамиката
на военните действия в бъдеще.
Основните технологии и средства за информационно поразяване в съвременните операции,
които са и съставна част от електронната война, са видовете технологии и оръжия, използващи насочена енергия (Directed-Energy), лазери, микровълнови (high power microwave), инфрачервени,
електрооптични, електромагнитно-пулсови ефекти (Electromagnetic pulse).
Насочената енергия е сборен термин за технологии, отнасящи се до произвеждане на концентрирана електромагнитна енергия, атоми или по-малки частици от атома – елементарни и композитни. Средствата и оръжията, използващи „насочена енергия”, са разделени в следните категории: лазери, рдиочестотни оръжия, излъчватели на частици (Particle Beam).
Използването на оръжия с насочена енергия води до физическо унищожаване или необратими повреди на информационни системи, комуникационно-информационни възли, техника и личен състав.
Лазерите произвеждат продължително действащи светлинни потоци или мощен светлинен
импулс от инфрачервения до ултравиолетовия спектър. Мощността варира от 10 kW до MW. Съприкосновението с целта води до практическо запалване или разтапяне на целта. Поради светлинната
скорост са особено приложими при бързо движещи се цели – самолети, ракети и др. Ограничение
при използването им е необходимостта от пряка видимост с обекта на поразяване, поради праволинейното движение на светлинния поток. Примери за лазерни системи в САЩ са „Tactical HighEnergy Laser” (THEL) и „Airborne Laser” (ABL).
Микровълнови (high power microwave) – принципът им на работа е в произвеждането на потоци или кратки избухвания на високочестотна радиоенергия. Подобни оръжия произвеждат енергия в рамките на мегавати, способна да унищожи комуникационна и информационна техника, радари, компютърни мрежи и дори ракети и торпеда. Особеност е, че микровълновите оръжия не нараняват обслужващия състав на техниката. Устройства от този тип могат да се монтират на подходящо защитени самолети, кораби или просто заложени в електромагнитните бомби (E-bombs).
Електромагнитно-пулсовият ефект се характеризира с производство на много кратък (стотици наносекунди), но силен електромагнитен импулс, който се разпространява далеч от своя източник с намаляваща интензивност и управляван от теорията на електромагнетизма. Този импулс на
енергия произвежда мощно електромагнитно поле, особено силно в областта на избухването. Полето може да бъде достатъчно силно, за да произведе преходни напрежения от хиляди волтове. Това
може да доведе до необратими щети на широк кръг от електрическо и електронно оборудване, компютри, радиооборудване в различните диапазони, спътници, телевизионна техника, радари и др.
Технологиите, които позволяват използване на този ефект, са флукс компресирани генератори
(FCG), експлозивно или гориво задвижвани магнито-хидродинамични генератори (MHD), както и
набор от високомощни микровълнови устройства (HPM), чийто представител е виртуалният катод
осцилатор, или Vircator.
Тази технологична база се прилага за произвеждане на електромагнитни бомби (E-bombs) и
бойни глави на различни ракети и торпеда. Те се използват от различните видове въоръжени сили,
т.е. от въздуха, земята, морето и Космоса, от обслужваеми и необслужваеми системи.
С информационните средства се въздейства посредством средствата за масово осведомяване, глобалните информационни мрежи като интернет и гласовите станции за дезинформация. Тъй
като основен елемент на информационната инфраструктура са хората, чиято мотивация се основава
на техните физиологични, социални и информационни потребности, правилното използване на
т.нар. информационно-психологически методи за въздействие има пряко въздействие и способства
за повишаване интензитета на информационното поразяване. Тенденциите се изразяват в разработване на оръжия за въздействие върху информационните средства без физическо разрушаване. Пример за това са актуалните станции за гласова дезинформация. Същността им се състои в моделиране
с помощта на компютърни средства на гласа на командира на съответната единица и посредством
намеса в радиообмена се издават заповеди, чрез което се нарушава управлението на войските. Актуални са и т.нар. програми за въздействие върху личния състав, обслужващ техниката (зомбиране).
Програмно-техническите средства за реализация могат да бъдат компютърни вируси, логически бомби, хардуер и софтуер, както и специални средства за проникване в информационните
мрежи. Възможни начини за задействане са посредством спътници, предварително заложен софтуер, личен състав или международни компютърни мрежи.
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Програмно-техническите средства се развиват в направления като средства за събиране на
информация, за унищожаване или изкривяване на информация или за въздействие върху функционирането на информационните системи:
• Средства за събиране на информация – насоките са в разработване на усъвършенствани
програми за „несанкциониран достъп в компютърните системи и мрежи”, „разкриване на паролите
за достъп, начин на шифриране или друга информация за зашифровани данни и канали за обмен”.
Разработват се програми от вида Knowbot–Knowledge Robot – акроним на Knowledge-Based Object
Technology. Програми от този тип се размножават от компютър на компютър, оставяйки копие, което събира необходимата специфична информация и в определеното време я предава. На такива
програми могат да бъдат вменени функции за самоунищожение и самопреместване. Такъв тип програми са Demon, Sniffers и TrapDoor. Създават се и миниатюрни устройства, на вид като обикновени
схеми от състава на различните радиоелектронни устройства, които събират информация от мониторите на компютрите, обработват я и впоследствие я предават.
• Средства за унищожаване или изкривяване на информация – те представляват програми
от типа „троянски кон” (Trojan Horse), „червеи” (Worm) и други видове вируси.
• Средства за въздействие върху функционирането на информационните системи – програми тип „логическа бомба” и „e-mail бомби”. Логическа бомба е неактивна програма, която се задейства при определени условия или инструкции и нарушава дейността на системите, в които е заложена. Например по време на войната в Персийския залив Ирак не е могъл да използва ПВО системата си, купена от Франция, тъй като софтуерът Ӝ съдържал логическа бомба, активирана със започването на военните действия.
• Основната цел на e-mail бомбите е чрез несанкциониран постоянен поток от съобщения да
се претовари сървърът, който да стане недостъпен или да се затрудни нормалната му работа.
Организирането на единно глобално информационно пространство – естествен резултат от
научните и технологичните идеи и бума в развитието на компютърните, информационните и безжичните технологии, създава предпоставки за развитие и използване на информационните технологии и средства за информационно поразяване. Притежаването на ефективно информационно оръжие
и средства за защита от атака срещу него се превръща в едно от основните условия за гарантиране
на националната сигурност. Големият интерес към информационното противоборство в бъдещите
конфликти не е случайно, тъй като е свързано с факта, че информацията също е оръжие, както са
ракетите, бомбите, торпедата, куршумите и други. Вече е ясно, че информационната конфронтация
става фактор, който ще окаже значително влияние върху бъдещия начин на протичане на конфликтите и операциите.
Министерството на отбраната на България възстановява традициите на изследване в областта на информационната сигурност и съобразявайки се с новите реалности в Европа и света, предприема иновационни програми за изследване и изучаване на новите методи и средства за водене на
съвременни информационни операции и кибернетични войни, начините за атака и защита в тях. В
този смисъл всички водещи технологични решения на фирмите и компаниите, работещи в тази област, представляват особен интерес като източник на знания и би трябвало да се изучават и изследват техните най-нови разработки.
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Майор Калин Градев

ОЦЕНЯВАНЕ НА БОЙНИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ И БОЙНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТАКТИЧЕСКА БОЙНА ГРУПА
Вследствие на значителното разширяване на спектъра от задачи пред маневрените батальони и бригади и невъзможността да се справят с тях с щатния си състав, в интерес на поголеми тактически формирования от типа на командване започна моделиране на организацията,
архитектурата и управлението на видовете въоръжени сили и системите за осигуряване, поддръжка и формиране на определени формирования под единно командване от типа на тактически
бойни групи на ротна, батальонна или бригадна основа. Изследването на техния боен потенциал и
бойни възможности представлява значителен интерес за изпълнение на задачите, свързани с изпълнението на мисия „Отбранителна”.
Като се има предвид, че тактическите бойни групи (ТБГ) са основа на съвременните бойни
формирования, мнението на експертите, фактът, че притежават значително по-голяма ефективност
от щатните маневрени формирования, и вероятността от използването им в целия спектър от операции, свързани с изпълнението на мисия „Отбранителна”, се налага оценяването на бойните им потенциали и възможности да се извършва коректно с отчитане на всички компоненти, влизащи в състава на ТБГ.
Тактическите бойни групи са сложна организационно-техническа система, включваща формирования, въоръжение и комплекси с различно предназначение. Например батальонът се трансформира в „батальонна тактическа група”, когато една или повече от една ротна единица от друг
род войски е присъединена към основния състав на батальона и е под тактическо командване на
командира му.
Основа на ТБГ са маневрените формирования. Те са способни да изпълняват задачи както
самостоятелно, така и в състава на по-голямо формирование. Самата бойна група като структура
трябва да бъде минимално необходимата военна сила в размер (в зависимост от изпълняваната задача) рота, батальон или бригада, с привлечени и отдадени под тактическо командване формирования (елементи) за бойна поддръжка, бойно и логистично осигуряване, а при необходимост и от видовете въоръжени сили и структурните звена от други министерства и организации.
Конкретните задачи и съставът на силите и средствата на ТБГ могат да се определят още в
мирно време, в постоянните отбранителни планове, плановете за извънредни ситуации, общия държавен военновременен план, оперативните планове на стратегическо ниво1, както и плановете за
оперативно-бойно използване на структурните звена на Министерството на вътрешните работи и
други ведомства. При опасност от възникване на военнополитическа криза или военен конфликт,
след преразглеждане на плановете, е възможно да се осъществят корекции в зависимост от състоянието на обстановката.
Определянето на вида и състава на ТБГ ще зависи от нивото, на което се взема решение за
провеждане на операции, свързани с изпълнението на мисия „Отбранителна”, терена, вероятния
противников състав и редица други фактория, които не са предмет на разглежданата тематика.
При оценяване ефективността на маневрените формирования от ТБГ при използването им
най-често в качеството на интегрални показатели се прилагат понятията „боен потенциал” (БП) и
„бойни възможности” (БВ).
Бойният потенциал е интегрален показател, характеризиращ обема от задачи, който може
да изпълняват маневрените формирования в съответствие с предназначението им с разчетни осреднени условия на бойните действия при определени нива и възможности на системите за управление,
логистично и бойно осигуряване, както и степента на подготовка на командирите, щабовете и подразделенията.
Бойните възможности са количествени и качествени показатели, характеризиращи способността на формированията за изпълняване на поставените задачи за определено време и при определени условия на обстановката. Те зависят от комплектуваността на маневрените формирования с
личен състав, бойна техника, въоръжение, запаси и имущества, от качеството на въоръжението и
техниката, от бойната подготовка, сглобеността и опита на командирите и подразделенията. Основ-
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ни показатели за бойните възможности на маневрените формирования са огневите, ударните, маневрените възможности и възможностите за ПВО.
Сравнявайки представените определения за БП и БВ, може да се каже, че те са близки по
физическа същност и съдържание, но различията са в изходните данни и отчитането на външните
фактори при определяне на числовото им значение.
При определяне величината на БП при разчетите в качеството на изходни данни се вземат
пределните (максималните) ТТД на техниката и се изчислява на единен разчетно-оперативен (тактически) фон. Оценката на БП и потенциалните възможности на ТБГ се налага да се извършва от
щабовете в началния период на планиране на операцията за охрана и отбрана на ОСН – по-точно
при определяне на съотношението между собствени и противникови сили и средства.
Определянето на величината на БВ на ТБГ се осъществява за изпълняване на конкретна задача, при точно определени оперативни (тактически) условия, при отчитане реалното ниво и възможностите на системите за управление и осигуряване, както и степента на подготовка на командирите, щабовете и формированията. Фактически БВ характеризират степента на реализация на БП на
ТБГ при определени условия на обстановката. Абсолютната величина на БП на ТБГ винаги ще е поголяма от нейните БВ. При вземане на решение за формиране на ТБГ оценката на бойните Ӝ възможности трябва да се определят за изпълнението на всяка отделна задача, за денонощие, за целия
период за провеждане на операцията.
БП и БВ на ТБГ като интегрални показатели се вземат предвид, както и частните показатели, които непосредствено зависят от характеристиките на намиращите се в състава на ТБГ техника
и въоръжение: възможност за поразяване на противника, изразени в математическото очакване на
поразени цели (жива сила и техника на противника) – MO ПЦ ; зададени допустими собствени загуби при изпълнение на мисията – Зс; пределна далекобойност, на която може да се оказва въздействие върху противника – К D ; време за изпълнение на поставената задача – tиз.
Посочените частни показатели за оценяване БП и БВ на ТБГ характеризират до голяма степен вътрешните бойни свойства на маневрените формирования, на чиято основа се сформира ТБГ.
Трябва да се отбележи, че ТБГ може да води бойни действия само при ефективно функциониране на всичките Ӝ подсистеми (маневрените формирования, средствата за управление и средствата за
бойно и логистично осигуряване). Недостатъчното успешно функциониране на една от подсистемите
или функционирането Ӝ на ниво по-ниско от необходимото може да доведе до неизпълнение на мисията
или до изпълнението Ӝ с недопустимо ниска ефективност. При математически модели на различни операции с различна степен на надеждно управление на формированията в операциите е направен изводът,
че делът на маневрените формирования в общия боен потенциал на войсковата групировка е 75–80 %2, а
останалата част се пада на нивото на функциониране на други системи.
От казано дотук следва, че при оценяване БВ на ТБГ е необходимо да се включат и показателите, характеризиращи външните условия, влияещи върху функционирането на ТБГ, като възможности на системата за управление на ТБГ (Ксу); възможности на системата за бойно осигуряване
на ТБГ (Ксбо); степен на подготовка на командирите, щабовете и формированията (Клс).
Ако определянето на бойния потенциал на формирование, въоръжено с бойни системи (машини) от един тип (танковите формирования – с Т-72; механизираните – с БМП-1, БМП-23 или
МТЛБ; лекопехотните – с БТР), не представлява особена сложност, определянето на сумарния БП
на формирование, в чийто състав влизат различни видове бойни системи (БС), включващи танкове,
БМП, БРДМ, МТЛБ и т.н.; средства за бойно осигуряване (СБО), включващи разузнавателни, артилерийски, инженерни и т.н. машини; средства за управление (СУ), включващи пунктовете за управление (команден, запасен, за логистично осигуряване, спомагателен, преден и въздушен) с машините в тях за осъществяване на радиосвръзка, ретранслация, смущения и др., е свързано с определени
трудности по отношение на обединяването на оценките на бойните им потенциали в единна бойна
единица.
Необходимо е СУ и СБО да не се разглеждат като самостоятелни, т.е. със своите потенциали (за управление, разузнаване и т.н.), а като средства, насочени към повишаване нивото на реализация на потенциала на БС, да се оценя приносът, който те дават за осъществяване потенциалните
възможности на ТБГ.
Сравнителната оценка на БП на маневрените формирования е необходимо да се определя за
дадени условия на оперативната (тактическата) обстановка, за конкретни условия на обстановката
(денем, нощем, условия на намалена видимост и т.н.), за конкретен ОСН, попадащ в определен район, всеки от които има специфични физикогеографски условия (релеф, климат, почви, хидрография и т.н.), степен на инженерно оборудване и др.:
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J

БП БТГ = ∑ Nci .КБПci ,

(1)

i =1

където Nci е броят бойни машини от i-ия тип в състава на ТБГ;
КБПci – коефициентът на бойния потенциал на i-ата бойна машина;
J – броят на видовете бойна техника в ТБГ.
Величината на коефициента на бойния потенциал на бойните машини на МФ се определя по
формулата:

КБПci= ζ1(KOM.KУМ.КМВ) + ζ 2 (КБУ.КОП.КПР) ,

ξ са съответно коефициентите на важност за целево и функционално обобщени бой(КБПТАБЛ се определя за всеки вид бойна техника от табл. С-12);
ни свойства, ∑ ξ = КБП

където

ξ

(2)

1

и

2

ТАБЛ

К ОМ , К УМ и К МВ – съответно показателите на бойните свойства огнева и ударна мощ и маневрени възможности на бойните машини, определящи се от предназначението им;
К БУ , К ОП и К ПР – съответно показателите на бойните свойства за устойчивост, оперативност и приложимост на бойните машини, определящи функционалните им възможности при
подготовка за водене на бойни действия, възможност за използване при различни физикогеографски
и времеви условия.
Коефициентът на бойна устойчивост определя способностите на личния състав на формированията, боравещи с въоръжението и техниката, да запазват бойните качества и бързо да възстановяват боеспособността си в случаи на поразяване на личния състав и повреди в техниката и въоръжението.
Времето, изминало от момента на поставяне на огнева задача, до момента на поразяването
на целта, определя коефициента на оперативността и зависи от подготовката на въоръжението и на
данните за стрелба.
При необходимост от действие в зони, разположени по наклонени и труднодостъпни терени, с наличие на много естествени препятствия, проходимостта на техниката е затруднена. Ето защо
в тези случаи е необходим коефициентът на приложимост спрямо условията.
Величината на реализиреумия БП на ТБГ (бойните възможности на ТБГ), освен качественоколичествения състав на формированията, до голяма степен зависи от възможностите на системите
им за управление и осигуряване, както и от подготовката на командирите, щабовете и формированията. Тогава цялостната формула за определяне БВ на ТБГ, с отчитане на всичките Ӝ съставящи,
ще има следното изражение за един етап от бойните действия:

БВ БТГ = Nc
където

MO ПЦ .К D

.К БГ .К ПР .К СУ .К СБО .К ЛС ,

tиз

(3)

NC

е броят бойни машини в ТБГ;
К БГ – коефициентът на боеготовност на формированията, включени в състава на ТБГ;

К ,К ,К
СУ

СБО

ЛС

– съответно коефициентите, отчитащи възможностите на системите за управ-

ление, бойното осигуряване и подготовката на командирите, щабовете и формированията.
За денонощие бойни действия:
⎛
×
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⎠
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СУ
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(4)

ЛС

където п в е броят бойни машини, участвали в бойните действия за денонощието;
3

П в – осреднените собствени загуби в бойните действия в проценти .

За целия период за провеждане на операцията:

БВ

БТГ

= RБТГ

МО .К . . . . . ,
K К К К К
t
ПЦ

D

БГ

ПР

СУ

из

където R БТГ е разполагаемият ресурс от бойни машини на ТБГ.
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CБО

ЛС

(5)

Броят на бойните машини, останали боеготови до достигане на зададеното ниво на сумарни
собствени загуби, когато ТБГ стане небоеспособна (загуби – 50 % и повече от първоначалния състав), се определя по формулата:

R
където

∑ ПС

БТГ

= 1,4. N C .

∑П ,
П
С

(6)

в

са сумарните загуби в бойна техника за операцията (бойните действия).

Значението на коефициентите, влизащи във формули (4), (5) и (6), са определени по частни
методики.
Следва да се отбележи, че ако във формули (4), (5) и (6) при определянето на частните показатели на бойните възможности (МОПЦ, tиз, ПВ, КD, КПР) се използват максималните значения на характеристиките, а значения КСУ = КСО = КЛС се приемат равни на единица (т.е. идеални нива на управление, осигуряване и подготовка на командири, щабове и формирования) и разчетите се извършат на единен оперативен (тактически) фон, в дадения пример бойният потенциал на ТБГ ще се реализира 100 %.
Областта за използване на показателите БП и БВ е твърде обширна в процеса на оперативно
планиране (оперативно ниво) и процеса на вземане на решение (тактическо ниво). При планиране на
бойни операции в условия на липса на време за извършване на изчисления за съотношението на силите и средствата е правилно да се използва методът на събиране на БП и БВ на формированията,
съставящи ТБГ. Удобството при това изчисляване е в това, че значението на коефициентите на бойните потенциали на (КБП) формированията, влизащи в състава на ТБГ, са определени предварително2. Но при необходимост от детайлно планиране на предстоящи операции, определяне на найточните възможности и оценяване на БП на ТБГ при наличие на достатъчно време трябва да се използва именно този подход.
Налага се изводът, че за определяне бойната мощ на тактическите бойни групи е необходимо те да притежават боен потенциал, който да отчита живучестта, възможностите на системите за
управление и бойно осигуряване, както и равнището на подготовка на командирите, щабовете и
формированията. Бойните възможности чрез реализиране на бойния потенциал е целесъобразно да
се определят за изпълнението на всяка отделна задача, за денонощие и за целия период за провеждане на операцията.

1
2

2006.

3

Ръководство за оперативно планиране в Министерството на отбраната. С., 2009.
Методика за извършване на оперативно-тактически разчети при планиране на огневата поддръжка. С.,
Сборник норми за средноденонощни бойни загуби от въоръжение, техника и други имущества. С., 1994.
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Подполковник д-р Росен Димитров, подполковник д-р Николай Лясковски

ПРОБЛЕМИ НА ВОЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА ЕТАПА
НА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТИГАНЕ
НА НЕОБХОДИМИТЕ ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ
Проблемите на трансформацията във военното образование не могат да бъдат разглеждани
извън процесите, протичащи във въоръжените сили и във Военновъздушните сили (ВВС), в частност. В медийното пространство, както и на редица форуми се коментират въпросите на трансформацията в САЩ, европейските страни от НАТО и България. Дебатът за трансформацията започва
през 90-те години на миналия век. Ето защо може да се смята, че е налице сериозна основа, върху
която да се гради работеща концепция за развитие на образованието на военните специалисти.
Трансформацията е процес на целенасочено изменение на дадена система, мотивирано от
необходимостта да се адаптира към новите параметри на обкръжаващата среда1. Тя не предполага
постигането на крайна фиксирана цел, а е процес на управление на постоянно променящи се условия и фактори. В този смисъл цели по-скоро да постигне изграждане на ефективни способности в
отговор на разнообразни заплахи и рискове, вместо традиционното изграждане на способности за
отговор на заплаха, която произтича от определена държава или военен съюз2.
Следователно военните специалисти трябва да са в състояние да анализират все поразширяващ се кръг от фактори, да изградят и осъществят управленска функция в среда, изискваща
коренна или частична промяна на военните способности, за да постигнат краен успех.
Трансформацията може да се определя в общия смисъл и като процес на постоянни и всеобхватни промени, насочени към създаване на интегрирани способности за участие в разширяващ се
спектър от операции с акцент върху използване на новите технологии3.
От друга гледна точка, вниквайки в понятието „способност”, е важно да се каже, че тя е възможност за изпълняване на действие/действия за постигане на определена цел/цели или желан краен
резултат, при определени условия и в съответствие с приетите стандарти. Военната способност е
съвкупност от доктрини и концепции, организационна структура, подготовка, материални средства,
личен състав, командване и управление, инфраструктура и оперативна съвместимост. Всеки елемент може да има повече от една способност и всяка способност може да се предоставя от повече от
един структурен елемент4.
За въоръжените сили може да се твърди, че в процеса на трансформация е необходимо да се
акцентира върху елементите, изграждащи военните способности.
Когато се анализират елементите поотделно, ясно прозира необходимостта от натрупване на
познания във всяка област, кореспондираща с дадения елемент, за да може трансформацията да се
извършва в правилната посока.
Основните входни параметри на процеса на трансформация у нас са дефинирани в Бялата
книга за отбраната и въоръжените сили на Република България и могат да бъдат подредени както
следва:
• ясно определяне на видовете операции, в които ще участват български сили самостоятелно и в коалиция (място, време, тип, ниво на участие и пр.);
• с какви сили и с какъв статут ще се участва в операциите;
• какво оборудване, структура, личен състав, подготовка и осигуряване ще са нужни;
• как се гарантира връзката между експедиционните сили и силите за отбрана и сигурност
на територията, каква е концепцията за развитие на инфраструктурата от национални, съвместни и
чужди бази на наша територия;
• как се осигуряват всички тези сили с военни и чисто граждански ресурси, как те ще подпомагат гражданските власти;
• каква е връзката на военните сили с другите елементи в сектора за сигурност и каква е ролята на отбранителната индустрия;
• каква е системата за вземане на решения, ръководене и управляване на трансформираните
сили;
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• какво е мястото на военното образование в системата за генериране на военна сигурност и др.
В съответствие с Конституцията на Република България въоръжените сили защитават суверенитета и териториалната цялост на страната. Тази защита се осъществява при задействане на чл. 5
от Вашингтонския договор и въоръжените сили я изпълняват съвместно със сили и средства за колективна отбрана на НАТО, определени в системата на общото му планиране, като част от тях своевременно са развърнати на българска територия.
Като военни специалисти, занимаващи се с научна и изследователска дейност в рамките на
сложната система на въоръжените сили, сме в състояние да твърдим, че в процеса на трансформация на подобна сложна система от голям мащаб е необходимо да се адаптира подсистемата, създаваща и разпространяваща познания във военната област, към изискванията и реалностите на съвременната военна наука.
Следователно основните насоки на трансформацията като цяло са ясни, но тук изпъква на
преден план необходимостта да бъдат подготвени от и реализирани с помощта на военнообразователната система.
Конфликтите в Афганистан и Ирак показаха огромното значение на човешките умения, натрупания опит на терена, гражданско-военните формирования и редица способности, в чийто център
е човекът в униформа, а не техниката.
Кои са основните промени и тенденции, налагащи трансформиране на подсистемата на военното образование като цяло и частта, отнасяща се до ВВС:
• нарастващата роля на ВВС при действия в отговор на кризи;
• необятността на бойното пространство – третото измерение се превръща в основно за носителите, а киберпространството и психотронното пространство са с нарастващо значение;
• променящата се нова колективна система за сигурност и новото естество на заплахи;
• качественият скок на технологиите, използвани във ВВС;
• преминаването изцяло към професионален военен състав, изискващо единна система на
образование и обучение на всички категории военнослужещи и цивилни и др.
Основните фактори, влияещи върху трансформацията на подсистемата за подготовка на
специалисти за ВВС, са:
• условия на финансови ограничения и съкращения на персонал от вида въоръжени сили;
• отношение към избора на военната кариера като професия;
• бурно развитие на информационните технологии, наложило специализирано и широкопрофилно образование по време на целия активен живот;
• влошена демографска среда;
• наличие на колективна среда за сигурност с алтернативна среда за подготовка и др.
Основната мисия на подсистемата за подготовка на състава на ВВС е да осигури ефективно
попълване на видовете въоръжени сили с военнослужещи с високо качество на знанията и уменията, с подходяща мотивация и оптимални физически и психологически качества.
В съответствие с теорията на мениджмънта лидерите следва да бъдат:
• мислещи – да могат сами да оценяват обстановката в променяща се среда и да вземат решения в условия на дефицит от време, информация и ресурси;
• знаещи – подготовката им да съответства на съвременните технологии;
• създаващи – сами да могат да активират потенциала на хората и техниката, които ръководят и използват.
В този смисъл основните цели на военното образование, засягащо ВВС, са:
• придобиване на знания за същността, характера и тенденциите за развитие на съвременното въоръжено противоборство и военна хуманитарна дейност;
• придобиване на знания и практически умения в специализирани области на военното дело;
• овладяване на знания и придобиване на практически умения в различни области на човешката дейност, свързани с предотвратяване и участие в кризи с военен и невоенен характер;
• овладяване на знания и придобиване на практически умения за успешно участие в широк
спектър от операции в национален и коалиционен мащаб;
• придобиване от обучаемите на легитимни образователни степени и професионална квалификация, съответстващи на законно утвърдените национални и международни стандарти.
На тази база като основни принципи на военното образование могат да бъдат припознати:
• приоритет на националните интереси и националната сигурност при определяне съдържанието на военното образование;
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• единство на държавната политика в дейността на военни и граждански училища в подготовката на военни специалисти;
• хуманизация и демократизация на военното образование;
• непрекъснатост и приемственост на военното образование;
• фундаментализация на военното образование;
• изпреварващо развитие на преподаваната теория според практиката във войските;
• съответствие на научно-педагогическия потенциал и видовете осигуряване на военното
образование на изискванията на етапите на трансформацията на въоръжените сили.
Основните елементи на подсистемата за подготовка на специалисти за ВВС са личен състав,
учебно-материална база и организация и технология на обучението.
В тази подсистема ясно личат три нива:
• тактическо – военен университет, където се получава фундаментална образователна подготовка, насочена към областта на фундаменталните и военните науки;
• тактическо (командно-щабно) и оперативно (щабно) обучение на кадри във факултет
„Командно-щабен” на Военната академия от профилирани катедри;
• стратегическо – обучение на кадри във факултет „Национална сигурност” на Военната
академия.
Завършвайки първото ниво, обучаемите получават знания и умения за работа в състава на
подразделения от Българската армия и могат да заемат длъжности до началник на щаб на ескадрила
(дивизион).
Следват седем години длъжностно развитие, след което те имат право да кандидатстват и
завършат второто ниво в образователната йерархия. Получените знания им позволяват да работят
като командир на ескадрила (дивизион) и като офицери от щаб на съединение, до длъжност „началник на щаб на съединение”. В процеса на обучението си изучават основно тактика на родовете
войски (част и съединение) и оперативно изкуство (до ниво съвместно командване на силите, щаб
на вид въоръжени сили). Поради редица причини офицерите се нуждаят от курсове за професионална квалификация след завършване на втората степен на обучение.
За заемане на длъжности от командир на съединение и нагоре удостоените офицери преминават третата степен на обучение – във факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военната
академия.
Тази структура на военнообразователната система позволява определена гъвкавост при решаване на въпросите за подготовка на необходимите кадри на Българската армия, защото образователната и квалификационната част взаимно се допълват.
Следователно на преден план изпъква въпросът за кръга от знания, който трябва да бъде усвоен от офицерите и цивилните на всяко ниво. Споменаването на цивилните не е грешка, а необходимост, която все по-ясно личи. Причините основно са две: на първо място, все по-ограничените
финансови ресурси, които водят до съкращаване числеността на армията, а на второ, все поразширяващият се кръг от предизвикателства пред сигурността на страната, изискващ участието и
на специалисти с граждански специалности при решаването на определени задачи в областта на сигурността.
Ето защо една от тенденциите в развитието на военното образование е и появата на обучаеми с граждански специалности. Това определено е предизвикателство пред научно-преподавателския състав на висшите военни училища, но участието в укрепването на мира и държавното изграждане в редица региони изисква наличие на граждански кадри в контингентите. Те на първо време трябва да преминат през системата от квалификационни курсове, а впоследствие и през образователните нива.
Причините за този извод са необходимостта от взаимодействие и сътрудничество с военни
формирования при решаване на определени задачи от граждански звена, изискващо познаване методите на работа на различните военни структури, а не на последно място, и на техните възможности. От друга страна, участието на военно-гражданските структури в различните мисии до голяма
степен е свързано с подчиненост на подобни международни организации и звена за управление.
Кръгът от необходими знания за военните специалисти е основен въпрос на коментар, защото през последните няколко години насочеността на обучението се измести към средното звено
(втората степен). Причината е потребността от т.нар. съвместно обучение. Обучение, което никой не
искаше да уточни, но което водеше до непрекъсната промяна на учебните планове и програми. А
това създаде недостатъчна ефективност и ефикасност на обучението. Последвалото разработване на
нови учебни документи не отговори на изискването за анализ и оценка на учебните планове и прог-
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рами в широк кръг институции. Необходимо е при бъдещо създаване на нови да се ангажира вниманието не само на изпълнителите, но и на заявителите на обучаеми, както и да се направи цялостен
анализ на дисциплините, учебния материал и качеството на обучение във всички степени на военното образование. Този процес не е достатъчно развит на настоящия етап.
Един от лозунгите на времето е: „Да се постигат стратегически цели с малки компактни,
подвижни и добре оборудвани формирования”. Това е сред целите на трансформацията във войските и би следвало да се направи подробен анализ преди да се формулира заключение, валидно за образованието, защото то е един от основните генератори на способности.
По същество военните способности са силите и уменията за постигане на специфични (в
конкретна ситуация) военни цели (спечелване на война или битка, сражение, разрушаване на определена система).
Подготовката на военни кадри с потенциал да реализират подобни способности изисква:
• добра сглобеност на тези малки формирования, което предполага отлично познаване и
владеене на оръжията и оборудването;
• отлично познаване на средата и възможностите на останалите взаимодействащи формирования;
• способност за вземане на бързо и отговарящо на ситуацията решение.
С част от посочения кръг въпроси трябва да се занимава първата степен на военното образование – организацията и използването на звената до батальон. Всъщност и досега това е приоритет на Националният военен университет. Но акцент в подготовката им трябва да бъде изучаването
на тактиката на подразделенията от другите родове войски, както и отличното познаване възможностите на техниката и въоръжението.
С организацията на съвместното използване на подразделенията, както вече се спомена, се
занимава второто ниво на обучение. Особено важно значение има способността да се намери точната граница между теорията и практиката в обучението, както и какъв кръг от знания да получават
военнослужещите.
С оглед на възможността за развитие на теорията на тактиката и оперативното изкуство е
необходимо обучаемите да получават определена теоретична база от знания, включваща постановки, методики и концепции. Тази част от подготовката им трябва да осигури възможност за израстване на част от обучаемите и ориентирането им като бъдещи учени в специалността. Подобна теоретична основа би позволила и на част от останалите да бъдат независими в определени случаи на
недостиг на обработена информация и да са в състояние да формулират управленско решение за
решаване на възникнал проблем в бойна ситуация. Обучението на второ ниво трябва да бъде съсредоточено именно върху придобиване на конкретни знания за възможностите и бойното използване
на малките формирования, както и за съвместното им използване. Преди всичко акцентът трябва да
бъде върху формированията от вида въоръжени сили. И едва след преминаването на тази тематика
да започне изучаване на необходимия кръг от знания за останалите родове войски от другите видове
въоръжени сили и съвместното им използване при различни задачи. Или процесът на придобиване
на знания изисква твърдо познаване, развиване и използване на собствените възможности като част
от общата реализация на способности в конкретни условия.
Списъкът от проблеми може да бъде продължен със сроковете за обучение, неговото стандартизиране с европейските срокове за получаване на определена образователна степен и адаптиране на учебните планове и програми с колективната среда за сигурност. Българските реалности налагат заключението, че основни направления за трансформация на образователната подсистема на
ВВС са:
• да се прекрати саморазрушаването на съществуващата военнообразователна подсистема;
• да се извърши системен анализ на разполагаемия потенциал;
• да започне разработване на съвременни учебни програми за всички степени на военното
образование и категории военнослужещи и цивилни;
• да се води целенасочена подготовка на преподавателския състав за издаване на лицензи в
определени направления;
• да се извърши модернизация на материалната база на различните нива на военно образование.
С насочване на усилията в посочените направления смятаме, че военното образование в
системата на ВВС ще отговори на съвременните предизвикателства и ще е в състояние да подготвя
трезвомислещи и способни да вземат отговарящи на ситуацията решения специалисти от вида въоръжени сили.
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Научна секция

МЕНИДЖМЪНТ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ
И ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
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Полковник доц. д-р Мирослав Димитров

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПОДГОТОВКАТА НА ЕКСПЕРТИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
Разгледана е организацията на обучението на специалисти в областта на управлението
при извънредни ситуации във Военна академия „Г. С. Раковски”. Предложени са направления за
усъвършенстване на необходимите практически умения при обучението на специалисти по управление при извънредни ситуации.
Забелязва се тенденция към нарастване на природните бедствия. Това се дължи на различни
фактори, сред които са глобалните промени в климата и околната среда. В рамките на ограничените естествени ресурси, климатичните изменения и нарастващия натиск върху околната среда обществото става все по-уязвимо за въздействието на вътре- и извънсистемни, техногенни и природни заплахи. Ограниченият обществен ресурс е недостатъчен за постигане на приемливи равнища на сигурност.
Изграждането на ефективни инструменти за отговор при извънредни ситуации е гаранция за
функциониране на обществената система и основен фактор на сигурността – както на национално,
така и на регионално и общоевропейско равнище. Развитието на такива способности означава подготовка на висококвалифицирани специалисти и на ръководни кадри за борба с бедствията, авариите и катастрофите. Ефективността на техните действия пряко зависи от обучението им и придобитите знания, практически навици и повишена квалификация.
Обучението на специалисти в областта на управлението при извънредни ситуации във Военна академия „Г. С. Раковски” отговаря на нарастващата потребност за повишаване равнището на
подготовка на военни и цивилни кадри. То е съобразено със съвременните изисквания за развитие
на способности за координиране и взаимодействие между институциите в духа на Европейската
концепция за политика, базирана на знанието. Поставя се акцент върху подготовката на хора, екипи
и организационни единици чрез обмен и разпространение на знания за поддържане на способности
за ранно предупреждение за потенциални рискове и заплахи, провеждане на операции за сдържане и
неутрализиране на терористични, екстремистки и престъпни групи, защита на застрашени стратегически обекти, защита и подпомагане на населението при бедствия, аварии и екологични катастрофи,
неутрализиране на невзривени боеприпаси, оказване на хуманитарна помощ, спасителни и евакуационни дейности, помощ при необходимост на други държавни органи и организации, теоретични
проблеми на взаимодействието между структурите за сигурност при изпълнение на третата мисия
на въоръжените сили.
Подготовката на експертите е насочена към осигуряване на необходимите знания и развиване на способности за идентифициране на опасностите и заплахите, подготовка на органите за управление и изготвяне на планове за защита на населението и критичната инфраструктура. В края на
обучението те са в състояние да:
• разработват проекти, програми, критерии за оценяване на риска, методики, стандартни
оперативни процедури и модели за управление в областта на превенцията и защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
• разработват нормативната база и механизмите за развитие на институционалното изграждане в областта на защитата на населението и управлението при кризи в съответствие с нормите и
изискванията на евро-атлантическите и други международни системи за колективна сигурност;
• обследват потенциално опасни обекти и изготвят препоръки за ограничаване на рисковите фактори;
• разработват предложения за ограничаване на отрицателните въздействия и мерки за ликвизиране на последствията при възникнали извънредни ситуации;
• осъществяват научни изследвания и развиват нови технологии в сектора на сигурността и
информационното управление;
• организират, провеждат и участват в национални, регионални и международни срещи,
курсове, семинари, конференции, тренировки и учения за защита на населението и за реагиране при
извънредни ситуации.
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За създаване и развиване на необходимите практически умения във Военна академия „Г. С.
Раковски” функционира инженерен център за обучение на специалисти по управление при извънредни ситуации. Той има възможности чрез прилагане на съвременни комуникационни и информационни технологии на всички етапи от учебния процес да създава единна система за обучение, тренировки и повишаване оперативната подготовка на специалисти за планиране и управление на заделени ресурси при провеждане на операции в отговор на извънредни ситуации.
Изградената системата за обучение на специалисти по управление при извънредни ситуации
в инженерния център обхваща:
• център за обучение на специалисти, участващи в операции в отговор на бедствия (инженерен център);
• система за моделиране с използване на модел Joint Conflict and Tactical Simulation
(JCATS);
• абонати и обучавани от интернет;
• абонати и обучавани от АИС на Българската армия;
• система за дистанционно обучение;
• комуникационно-информационна подсистема;
• подсистема за защита на информацията.
Съвременните информационни и комуникационни технологии осигуряват необходимите
изчислителни и телекомуникационни услуги, мрежова среда и защита на информацията за нуждите
на обучаваните и преподавателския състав. Като се разчита на новите информационни технологии,
дистанционното обучение, системите за моделиране и симулации, в инженерния център се постигат:
• намаляване на времето за подготовка, тестване, публикуване и актуализиране на учебни
материали за дистанционно обучение;
• предоставяне на възможност за планиране и провеждане на учебната дейност от страна на
обучаваните в дистанционната форма на обучение, в съответствие със свободното им време;
• моделиране действията на формированията в отговор на бедствия и аварии;
• оперативен обмен на информация между отделните потребители на симулационния модел
(система) в реално време;
• подготовка, тестване и провеждане на отделни ситуации или на цели командно-щабни
учения и тренировки;
• събиране и съхраняване на файлове с информация, във вид на структурирани виртуални
сайтове;
• търсене по различни критерии, предоставяне на информация, създаване на справки и други.
Инженерният център създава нови способности за обучение и подготовка на органите за управление и силите за защита на критичната инфраструктура чрез провеждане на дистанционно обучение, съхраняване и извличане на поуки от практиката и компютърно подпомагани учения.
Обучението на специалисти в областта на управлението при извънредни ситуации във Военна академия „Г. С. Раковски” се осъществява в духа на добрите европейски практики – по правно
регламентирана, функционално интегрирана и системно обновявана учебна документация.
Приложно-програмното осигуряване включва:
• система за дистанционно обучение на основа на софтуерните платформи – е-Learning
Shell или Integrated Learning Information and Cooperation System (ILIAS) – в мрежата за „служебно
ползване”, в сървър от АИС на Българската армия и в интернет;
• уеб базирана информационно-търсеща система – за инсталиране на локалния сървър в
ЦКПУС;
• уеб страница на инженерния център – за поддържане на набор от рубрики с информация
за провеждани учения, нормативни документи и др.
• инженерна система за разпространяване на ситуации и инциденти (ИСРСИ) – за поддържане на информация за длъжностните лица и работните места на обучаемите при провеждане на
учения; последователността за оповестяване и др.
Стратегия за развитие на системата за образование и квалификация на кадровите военнослужещи от въоръжените сили на Република България. С., 2006 (http://www.mod.bg/bg/programi/Strategy%20Education.pdf).
Паспорт на специалността „Защита на населението и критичната инфраструктура”
(http://rdsc.md.government.bg/BG/Activities/Priem/specZNKI-2007.php).
Инженерен център за обучение на специалисти по управление при извънредни ситуации
(http://rdsc.md.government.bg/BG/About/Zvena/fkt_7boino-ING.php).
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Закон за защита при бедствия. – Държавен вестник, бр. 102 от 19 декември 2006 г.
Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2008–2013 г. (http://www.minedu.government.bg/
opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/strategy_prof_edu-2005-10.pdf).
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Д-р Георги Гоцев

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МВР
ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
Разгледани са основните въпроси, свързани със състоянието и проблемите на ведомствената система на МВР за управление при извънредни ситуации. Направено е разграничаване между
понятията „криза”, „бедствие”и „извънредна ситуация”, за да може при изясняване на проблематиката да се има предвид стремежът на ръководството на Министерството да изгради единен механизъм за реагиране на органите и силите му при ситуации, различни от тези, които
структурите решават всекидневно.
Развитието на обществото невинаги протича в благоприятна и хармонична среда. Животът
постоянно е съпътстван с необичайни и често неочаквани събития, които застрашават в една или
друга степен здравето и собствеността. Характерът и параметрите на тези натоварени с разрушителен заряд събития формират средата, в която човек съществува. Това е и средата, в която органите
на МВР трябва да изпълняват основните си задачи за защита на гражданите от престъпни посегателства, както и за опазване на техния живот, здраве и имущество.
Нарасналите през последните години потенциални възможности за възникване на събития с
отрицателни последици за обществото правят проблема за справяне с тях все по-актуален. Както в
държавата, така и в МВР се търсят постоянно възможности да се изградят способности за реагиране
при извънредни ситуации. Затова е важно преди всичко да бъде уточнен понятийният апарат, който
да се използва в тази област на социалното управление.
Най-често възникващите събития с негативен резултат се наричат „кризи”. В най-общ план
криза възниква при разстройване функционирането на дадена система и сериозно нарушаване на
обичайно протичащите в нея процеси. Тя е социален феномен, предизвикан от човешка дейност или
природни явления, вследствие на които са нарушени възможностите за ориентиране на отделна
личност, социална група или обществена система.
Без да се разглежда задълбочено същността на кризата като социален феномен, трябва да се
посочи, че възникването Ӝ е възможно само в човешка среда. Две са нейните основни характеристики: тя е състояние на човека или дадена социална система и това състояние е различно от обичайното, нормалното. Широкото определение на кризата като състояние до известна степен ограничава
нейното разбиране в динамика и не показва достатъчно пълно зависимостта Ӝ от човешката дейност.
Вероятно причината за този подход е, че най-често терминът „криза” натоварва съзнанието с отрицателна енергия и се свързва с бедствия, аварии, катастрофи, граждански и военни конфликти, с
други застрашаващи сигурността катаклизми. Без да се противопоставят тези понятия, трябва да се
подчертае, че кризата е промяна в дадена обществена система, породена от действия, инциденти,
явления и процеси, възникващи и отразяващи се в нея, докато бедствията, авариите, катастрофите и
социалните конфликти са конкретните причини за възникване на кризата. Възприемането на тази
дълбока причинно-следствена връзка би спомогнало за изграждане на единен подход при справяне с
тези събития или организиране на съществуването в условия, породени от тях.
С цел да не се смесват, а още по-лошо – противопоставят, двете основни понятия „криза” и
„бедствие”, е добре, когато става дума за събитие, налагащо съответна реакция на социалната система, да се говори за извънредна ситуация. Този подход би помогнал всички събития, представляващи риск и заплаха за обществото, да се разглеждат като необходимост от търсене на управленски
решения за тяхното предотвратяване, овладяване или преодоляване на последиците.
Умението да се управлява в условия на извънредна ситуация е сред основните подходи за гарантиране на националната сигурност и международната стабилност. Съвременното разбиране на този
проблем предполага реагирането при такива случаи да става организирано, с повишено внимание при
използване на силите за сигурност и обществен ред, особено въоръжените сили и държавната администрация, както и доброто взаимодействие между тях.
Възможностите на държавата да предотвратява, овладява и преодолява последиците от извънредни ситуации се определят до голяма степен от наличието на функционираща система за управляване
и поддържане на готовност за реагиране. Спецификата на кризата като явление, отразяващо се основно
върху човешкото общество, задължава държавните институции и обществото да реагират на рисковете и
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заплахите за тяхното възникване и да развиват способности за защита на гражданите, материалните и
културните ценности. Във връзка с това през последните години и в нашата страна значително нарасна
потребността от създаване на национална система за реагиране при извънредни ситуации, чрез която
да се осигурят функциите на държавата за гарантиране живота и здравето на населението и опазване
на духовните и материалните ценности на страната и нейните граждани у нас и в чужбина.
Практиката показва, че основната тежест за предотвратяване и овладяване на извънредни ситуации на територията на страната със социален и природен характер, с жертви и пострадали, се понася от органите на МВР. С възможностите си да получава предварителна информация от всички сектори на обществения живот и да гарантира поддържане на вътрешната сигурност и обществения ред при
сложни социални конфликти, масови безредици, бунтове, дори гражданска война, МВР има водещо
място при овладяване на такива ситуации. Другите министерства и ведомства ще бъдат водещи при
възникване на кризи в сферата на тяхната компетентност.
Изграждането на модерна система за управление на силите на МВР при кризи и кризисни
ситуации започва през 2002 г. с утвърждаване на Инструкция за дейността на МВР при кризисни
ситуации. С този ръководен документ бяха създадени специализирани органи към ръководството на
Министерството и към ръководствата на основните структурни звена, които се подготвят и подпомагат от съответните ръководители в случаи, изискващи кризисни мерки. През 2005 г., след приемане на ЗУК, е утвърдена Концепция за изграждане на система за управление на МВР при кризи, в
резултат на което в Министерството и неговите структури е възприет общ модел на елементите на
системата за управление и взаимодействието помежду им. Чрез него се осигурява максимално съответствие на реакцията на създала се кризисна обстановка, непрекъснато централизирано ръководство и децентрализирано изпълняване на задачите. Приемането на нов Закон за МВР през 2006 г. и
промените на Закона за защита при бедствия налагат известни промени в системата за управление
на МВР при кризи, които не са свързани с цялостни изменения на същността Ӝ. Напротив, нейните
предимства бяха доказани в случаите, когато се налага тя да реагира при различни по характер кризисни ситуации или да участва в национални учения и тренировки с проиграване на различни части
от ведомствения план за управление при кризи.
За усъвършенстване управлението на МВР при кризи през 2007 г. е утвърдена нова Инструкция за дейността на МВР при кризи. С нея в Министерството са създадени два типа управленски
структури: съвещателни и оперативни. Като структури със съвещателен характер са формирани Съвет по сигурност и управление при кризи под ръководството на министъра на вътрешните работи и
Постоянна комисия за управление на МВР при кризи под ръководството на главния секретар на
МВР. Като оперативни структури са създадени Ситуационен център на МВР и Оперативен щаб към
Постоянната комисия на МВР.
С оглед на икономия на човешки и материални ресурси, без да се намалява ефективността за
целите на оперативното управление на силите на Министерството при кризи, в него са изградени
два вида структури: постоянни и формиращи се. Постоянно действаща структура е Ситуационният
център, който следва да функционира в непрекъснат режим на работа. Като формираща се структура, в зависимост от типа и параметрите на конкретно възникнала криза, на базата на Ситуационния
център и Оперативния щаб се развръща Център за управление на МВР при кризи за координиране
действията на участващите сили на Министерството.
Общото ръководство на дейността на структурите на МВР при кризи се осъществява от техните ръководители. Координацията и взаимодействието между структурите, действащи на територията на една област, са грижа на директорите на Столичната и областните дирекции на МВР. Дейността на директорите на главни дирекции, Столичната и областните дирекции на МВР и на някои
от останалите основни структури на Министерството за управление при кризи се подпомага от оперативни щабове, назначени с тяхна заповед. В състава по оперативните щабове на Столичната и областните дирекции на МВР, след съгласуване с техните ръководители, се включват и служители от
териториалните звена на централните структури в съответната област. Ръководителите на основни
структури и техните оперативни щабове при кризисни ситуации управляват силите и средствата на
подчинените им структури от ситуационни центрове, оборудвани с необходимите средства и материали за работа при възникването им. Дейността на ръководителите на структури, които не формират оперативни щабове, при кризи се подпомагат от оперативни групи, създадени с тяхна заповед.
Политическите промени от юли 2009 г., закриването на Министерството на извънредните
ситуации и промените в Закона за МВР поставят Министерството в нова обстановка. С възлагането
по закон на функциите по защита при бедствия и осигуряването на достъп до Единната национална
система за спешни повиквания с европейски номер 112 спектърът от кризисни ситуации, с които
органите на МВР трябва да се справят, значително е разширен. На практика основните социални и
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природни кризи, бедствия и други извънредни ситуации стават приоритет на Министерството. Освен за функциониране на системата за защита на обществения ред МВР поема основната отговорност за ефективността на Единната спасителна система. Това поставя проблеми пред неговото ръководство най-малко в три посоки:
• усъвършенстване на взаимодействието между структурите и органите в рамките на МВР;
• подобряване координацията на МВР и неговите структури с другите държавни органи,
органите на местното самоуправление и юридическите лица;
• подобряване на партньорството с международни органи и организации.
Ефективното използване на ресурсите на Министерството при кризи и изпълнението на
поставените задачи изисква действията да се извършват при добро взаимодействие. Възможността
да се постигне необходимата ефективност се определя от способността за добиване, анализиране и
оценяване на информацията, свързана с рискове от възникване на кризи и бедствия, превантивна
дейност, предотвратяване или минимизиране на последиците от кризи, прогнозиране развитието на
кризи, ранно предупреждение и оповестяване, определяне на алтернативи за реагиране, планиране и
провеждане на операции за реагиране при различни по характер кризи, бедствия и други извънредни ситуации.
Задачите на МВР при извънредни ситуации са регламентирани основно в Закона за МВР.
При възникване на конкретна ситуация, налагаща участие на органите на МВР, част от неговите
структури ще участват пряко, а друга – косвено, но всички ще изпълняват задачи в рамките на своите правомощия, съобразявайки ги със създалата се обстановка.
Основен принцип на съвместните действия е обединяване усилията на всички органи, имащи отношение към извънредната ситуация, за постигане на максимална ефективност. Затова ведомствената система за управление трябва да осигурява единни подходи при разрешаване на различни
по характер извънредни ситуации, т.е. системата за управление да е една, универсална и подготвена
да реагира с еднаква ефективност при различни ситуации. Това се постига чрез утвърждаване на
единни методики за планиране на действията, общи и специфични стандартни оперативни процедури за реагиране при конкретни кризисни и бедствени ситуации и точни инструкции за взаимодействие при провеждане на съответните операции.
Като правило органите на Министерството ще се задействат в отговор на кризи на национално, областно и общинско равнище. Разбирането за организиране на ефективно управление трябва да
се свързва с възможността за прехвърляне на възможно повече решения от горе на долу, т.е. висшите
ръководители да „овластяват” съответни свои служители, защото на по-ниските и близки до кризата
нива хората разполагат с по-достоверна информация и могат да реагират по-бързо при кризисна ситуация.
Няколко са основните фактори, определящи способността на МВР да действа ефективно
при предотвратяване, овладяване и преодоляване на кризи, бедствия и други извънредни ситуации.
По-важни са състоянието и работата на постоянните и формиращите се органи за управление при
кризи, състоянието на ситуационните центрове и сили за реагиране при кризи, бедствия и други извънредни ситуации.
Като основен фактор за състоянието на органите за управление при извънредни ситуации се
очертават Оперативният щаб на МВР и оперативните щабове на основните структури на Министерството, които формират такива. Комплектуването на тези щабове с подходящи, професионално подготвени и опитни служители е предпоставка за ефективността на тяхната работа. Големият обем от
задачи на щабовете за подпомагане на съответните ръководства при извънредни ситуации, разработването и поддържането на планове за действие при кризи и други ръководни, планиращи и справочни документи, свързани с тях, информационното осигуряване на действията на силите и оказването на методическа помощ на структурите в условия на кризи са основателни причини ръководителите, които създават такива, да се отнасят с необходимото разбиране и отговорност. Ефективността на работата на щабовете в най-голяма степен предопределя успеха на действията на съответните
структури при възникване на кризи и бедствия.
За целите на управлението при кризи в МВР се създават ситуационни центрове и Център за
управление при кризи. Ситуационният център на МВР и ситуационните центрове на основните
структури поддържат непрекъснато 24-часово оперативно дежурство, готовност за използване на
центъра при необходимост, планове за управление (действие) при кризи, осигуряват оповестяване и
информиране при кризи, координират неотложни действия на дежурните сили за реагиране в началния момент.
Ситуационният център на МВР е интегрирана организационно-техническа постоянно действаща структура. Неговото общо ръководство се осъществява от министъра на вътрешните работи, а
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оперативното ръководство – от главния секретар на МВР. Структурата, съставът и организацията на
работата на Ситуационния център са определени от министъра на вътрешните работи с правила,
обявени с негова заповед.
В зависимост от оперативната обстановка Ситуационният център на МВР работи в непрекъснат режим, условно разграничен като постоянен и кризисен. В постоянен режим в него работят длъжностни лица за
оперативно дежурство, за управление при кризи и екипи, поддържащи техническите и комуникационните му
средства, които носят дежурство и поддържат готовност за формиране на Центъра за управление при кризи
на МВР.
В кризисен режим Ситуационният център на МВР преминава при повишаване на риска или
реална заплаха за възникване на криза или при възникване на кризисна ситуация, изискваща съответна реакция от органите за управление, използване на допълнителни сили и средства от структурните звена и осъществяване на координацията както между структурите на МВР, така и със сили на
други органи и организации във връзка с нейното овладяване. В кризисен режим центърът преминава по заповед на министъра на вътрешните работи или заповед на главния секретар на МВР.
Ситуационните центрове в основните структури се създават със заповед на съответния ръководител, като структурата и съставът им съответстват на конкретните задачи на звеното, в което се
изграждат. Общото ръководство на центровете се осъществява от ръководителя на структурата, а оперативното – от началника на оперативния щаб. В ситуационните центрове на Столичната и областните
дирекции на МВР се създават условия за работа на представители на други структури на Министерството на територията на областта, включени в оперативните щабове.
Като временна управленска структура за нуждите на управлението при кризи в МВР се
формира Център за управление при кризи на МВР. Това става при конкретни случаи на криза със
задача оценяване на обстановката, свързана с кризата; подготвяне на варианти за решения за използване на сили и средства; извършване на непосредственото планиране на операциите. Чрез него се
координират действията на органите и силите и се води отчет на ресурсите, изразходвани за овладяване на кризата и преодоляване но последиците от нея.
Центърът за управление при кризи на МВР се създава със заповед на министъра на вътрешните
работи. При формирането в състава му се включват членове на Оперативния щаб на Постоянната комисия на МВР, членове на Ситуационния център и други експерти, в зависимост от параметрите и типа на
кризата.
Комуникационно-информационната система на ведомствената система за управление при
кризи, бедствия и други извънредни ситуации се изгражда на базата на съществуващите в МВР комуникационни и информационни мрежи. Тя функционира като интегриран организационно-технически
комплекс от органи, комуникационни и информационни ресурси, процедури и документи за осигуряване обмена, обработката, съхранението и защитата на информацията.
Комуникационно-информационната система се организира на основата на принципите за
изграждане на системи за управление при спазване на няколко задължителни изисквания: готовност
за незабавно пристъпване към поддържане на управлението; устойчивост и надеждност; мобилност
на развръщането и възстановяването в зависимост от обстановката; способност за осигуряване на
необходимите информационни потоци за единица време; надеждност и защитеност. При необходимост за нуждите на управлението при извънредни ситуации могат да се ползват комуникационноинформационните ресурси на Комплексната автоматизирана система за управление.
Комуникационно-информационната система на МВР се изгражда за осигуряване както на
оповестяване при кризи, бедствия и други извънредни ситуации, така и за осигуряване на информационния обмен в такива условия. Възлагането на функциите по защита при бедствия и осигуряване
достъпа на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с номер 112 рязко повиши отговорността на Министерството към неговите комуникационни и информационни способности и за участието му в националната система за ранно предупреждение и оповестяване.
Силите за реагиране в МВР се създават за провеждане на операции за предотвратяване и овладяване на извънредни ситуации и преодоляване на последици от тях. Това са структури, модули,
екипи или други формирования от щатния състав на структурните звена, създадени по ред, определен от министъра на вътрешните работи.
Ръководството, подготовката, координацията и контролът на действията на силите за реагиране се осъществяват от ръководителите на структури в съответствие с техните функции и правомощия. Част от силите носят дежурство, докато останалите са в готовност да бъдат привлечени за
изпълнение на допълнително възникнали задачи. Данните за определените сили за реагиране се
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включват в регистри, създавани и поддържани в Ситуационния център на МВР и останалите ситуационни центрове.
Силите за реагиране се привличат за участие при извънредни ситуации по ред, определен от
министъра на вътрешните работи. Най-често това става при въвеждане на плановете за действие при
кризи, защита при бедствия или други извънредни ситуации, с писмена заповед от ръководителите
на съответните структури. Силите могат да се привлекат и по искане на областните управители и
кметовете на общини главно за защита при бедствия в състава на Единната спасителна система на
Република България.
МВР има готовност да участва и в операции, различни от война, при мандат от компетентни
международни организации със заповед на министъра на вътрешните работи. Членството на страната
ни в Европейския съюз, НАТО и други колективни системи за сигурност налага необходимостта от
изграждане на способности за участие в мисии и операции за управляване при кризи и защита при
бедствия. През 2004 г. Европейският съюз обяви целите си за създаване на интегрирани граждански
екипи за управление на кризи, които да отговарят на специфичните нужди в даден момент да бъдат
ползвани според необходимостта. С това се цели изграждане на способности за граждански мисии с
различна степен на ангажиране. Тук се върви по два пътя. Първият е насочен към изграждане на експертен потенциал за наблюдаване и планиране на операциите, а вторият – към формиране на сили за
участие в операции в отговор на кризи. България е заявила способности за участие в приоритетните
области „Полиция” и „Защита на населението” с обща численост от близо 300 служители.
МВР като основен компонент на Националната система за реагиране при кризи и защита
при бедствия изпълнява задачите си в тази област чрез провеждане на различни по вид операции.
Чрез операцията е възможно най-рационално управляване на силите и ефективно използване на ресурсите както в рамките на Министерството, така и в зоната на кризисна или бедствена ситуация.
В зависимост от извънредната ситуация, за чието овладяване се провеждат, операциите найобщо са оперативно-бойни и такива при кризи с невоенен характер. От своя страна операциите при
невоенни кризи могат да бъдат антитерористични и контратерористични, специализирани полицейски операции, операции за възстановяване на обществения ред при неговото масово нарушаване,
операции за издирвани и спасяване, пожарогасителни, аварийно-спасителни, операции при нарушаване на държавната граница и морското пространство, операции за защита на населението и др.
Необходимостта да се реагира на разнообразния спектър от кризисни събития максимално
бързо, с най-малко загуби и разход на ресурси налага съчетаване възможностите на различни органи
и сили. Това налага при различни кризисни ситуации да се провеждат съвместни операции. Те са
комплекс от действия на съвместни сили, включващи компоненти от два и повече вида специалисти
или звена, подчинени или придадени на един ръководител за постигане на обща цел при изпълнение
на различни по характер мисии.
Факторите, определящи възможностите на съвместните сили, са подходящо ръководство и
управление; своевременно, точно и пълно информиране за реалните рискове, заплахи и опасности;
притежаваните оперативни способности и ресурси за тяхното осигуряване. Тези фактори предопределят способността на силите да изпълнят целите (мисията) на операцията. Те се постигат чрез
ефективна подготовка, правилно планиране, организиране и водене на съвместните операции.
Съвместните сили се организират от формирования на две или повече структурни звена на
географски или функционален принцип. Когато силите се формират на географски принцип, те минават в подчинение на един ръководител в една зона за отговорност. При някои типове съвместни
операции силите се формират на основата на специфичните им функции и задачи, без отношение
към определен географски район. И при двата случая е важно, когато се определят функционалните
отговорности на силите, да се изхожда от целите на операцията и те да се отразяват точно в заповедта за тяхното формиране.
За подпомагане на взаимодействието и за избягване на конфликти при провеждане на съвместни операции могат да се определят оперативни зони. Големината им зависи от обхвата и естеството
на кризата, вида и състава на силите и предполагаемата продължителност на операцията.
За ръководния състав на МВР е от съществено значение умението да организира планирането на операции. Правилното дефиниране на целта, основните задачи и замисъла за провеждане е
предпоставка за доброто планиране, а оттам и за успеха на операцията. Професионализмът при планирането е в детайлно разработване на последователността, способите и сроковете за изпълнение на
поставените задачи и разпределението на необходимите сили и средства. Това трябва да се основава
на предвиждането и да се опира на всестранна и обективна оценка на обстановката, точни разчети,
задълбочен анализ на вариантите за възможни действия на силите и избор на най-ефективния от тях.
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Очевидно е, че планирането на мирновременни дейности има съществени разлики от това
военни операции. Те се основават на уникалността на потенциалните сценарии за възникване и развитие на кризи, от стеснените времеви рамки на планирането, при преливане процесите на планиране и реагиране.
Ръководството и управлението на съвместните операции е процес, при който ръководителят,
подпомаган от щаба, планира, организира, координира и контролира действията на подчинените сили.
При този процес се извършват сложни по обем и съдържание дейности, често в твърде ограничени срокове, с участието на значителен брой длъжностни лица, при спазване принципите на единоначалие, централизация, оперативност и непрекъснатост.
При подготовката и осъществяването на операциите щабовете организират основната дейност
за подготовка на силите и управлението на оперативно-бойната дейност. Те осъществяват непрекъснато събиране, анализиране и изучаване на обстановката, подготвят необходимите разчети и предложения за вземане на решение, планират операцията, своевременно свеждат задачите на подчинените и
оказват контрол за тяхното изпълнение, водят отчет на ресурсите и организират тяхното попълване
при необходимост.
При съвместните операции щабът включва представители от различни структури и направления на дейност, имащи отношение към овладяване на кризата. Той организира развръщането на
оперативния център за управление, събирането и обработването на информацията. Осъществява
взаимодействието с другите структури в МВР или с други органи и сили извън него за съгласувано
изпълнение на задачите и ефективно използване на наличните ресурси.
Подготовката на ръководния състав, органите за управление и силите за реагиране, както и
готовността им за изпълнение на задачи в условия на кризи и за защита при бедствия е неотменна и
съществена част от тяхната дейност. Характерното в поведението на хората в кризисна ситуация е,
че вследствие на внезапно проявили се деструктивни процеси, за които нямат достатъчна предварителна психологическа нагласа, биха изпаднали в шок, който да блокира нормалния мисловен процес
и да забави реакциите. Това състояние не позволява да се вземат своевременни и правилни решения.
Основният път за преодоляване на този проблем е целенасочената предварителна подготовка, натрупването на професионален опит, високата морална и психическа устойчивост. Тези качества се
придобиват в резултат на системно, целенасочено и задълбочено обучение, практическа дейност и
тренировки. При това трябва да се отчита, че колкото по-високо е мястото на личността в служебната йерархия, толкова по-големи са изискванията към неговата готовност за подобаващо поведение в
екстремна обстановка. Затова подготовката на кадрите, участващи и особено ръководещи дейността
при кризи и защита при бедствия, е актуална и отговорна задача на ръководството на МВР.
Изискванията на обществената и международната среда, в която Министерството изпълнява
задачи, свързани с готовността за управление при извънредни ситуации, налагат гореизложените
проблеми да намират решение във всекидневната работа. Повишаването на ефективността от използването на ресурсите може да се постигне най-вече чрез подобряване подготовката на служителите
и оптимизиране управлението на силите и средствата. Това налага в бъдеще усилията на състава на
МВР да бъдат насочени към:
• подобряване дейността на органите за управление при кризи, бедствия и други извънредни ситуации в МВР и в основните структури, в съответствие с изискванията на нормативната база и
задачите;
• използване пълния капацитет на Ситуационния център на МВР и ситуационните центрове
в структурите на Министерството във всекидневната дейност и при възникване на кризи, бедствия и
други извънредни ситуации;
• разработване на методики за оценяване на риска от възникване на кризи в основните сфери на действие на органите и силите на МВР и съответните стандартни оперативни процедури за
реагиране при кризи;
• организиране и разработване на методики за категоризация на стратегическите, потенциално опасните и другите рискови обекти, системи и дейности от критичната инфраструктура и организиране на ефективната им защита при кризи, бедствия и други извънредни ситуации.
Съществуващите рискове и заплахи за сигурността на гражданите, обществото и държавата
постоянно поставят на изпитание способностите на състава на МВР да изпълнява задачите си при
всякакви условия и да оправдава непрекъснато нарастващите обществени очаквания към него. Това
налага изграждане на единна система за управление при извънредни ситуации, която да е максимално гъвкава и адаптирана към всекидневната управленска дейност на структурите. За нейното
осъществяване не са необходими значителни финансови и материални ресурси, а отговорно и творческо отношение за осъществяване на организиран и целенасочен процес на подготовка.
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Майор д-р Георги Георгиев

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА РЕШАВАНЕ
ПРЕД ФОРМИРОВАНИЯТА ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
ЗА НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА НЕВЗРИВЕНИ БОЙНИ ПРИПАСИ
Анализират се съвременни проблеми на дейностите за неутрализиране на невзривени бойни
припаси, на системата за управление и изпълнение на ЕОD дейности в Българската армия и на актуалните проблеми при участието на нейни формирования в операции за неутрализиране на невзривени бойни припаси на територията на страната и особеностите при тяхното използване.
Представени са пътищата за подпомагане на процеса за неутрализиране на невзривени бойни припаси. На тази база са показани перспективите за създаване на система за EOD дейности в България, респективно за подсистемата за обучение на EOD ръководни кадри, EOR (EOD, IEDD) полеви
оператори и EOD системни администратори.
Националната сигурност на България е във функционална зависимост от изградените способности за гарантиране на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната и за
подпомагане усилията на световната демократична общност за запазване на международния мир и
сигурност.
Военният аспект на сигурността придобива нови измерения, а интензивността на дефинираните доскоро като „нетрадиционни” предизвикателства и рискове предполагат търсене на нетрадиционни решения за тяхното предотвратяване, неутрализиране и преодоляване. Намаляването на
риска от конфликт от световен мащаб, но и нарастването на регионалните конфликти, както и засилващата се заплаха от установилия се като трансграничен (международен) тероризъм очертават
рамката на взаимодействие между субектите на международната сцена.
Реакцията включва и превантивна дейност в мирно време, основна дейност по време на военен конфликт и последваща дейност в следконфликтна ситуация за неутрализиране на потенциалното вредно въздействие от използвани и невзривени бойни припаси (UXO), неизползвани и впоследствие изоставени взривни бойни припаси (AXO), импровизирани взривни устройства (IED),
включително мини-капани и други.
Невзривените бойни припаси (UXO) и изоставените взривни бойни припаси (AXO) са известни под общото наименование взривни военни остатъци (ERW). Те имат изключително вредно
въздействие върху околната среда и следконфликтната възстановителна човешка дейност, в рамките
на десетилетия след приключване на военен конфликт.
Импровизираните взривни устройства (IED) са основно оръжие на международния тероризъм, целящо дестабилизиране на установения демократичен международен ред и вътрешна стабилност на страните.
Целта ми е чрез дефиниране на оперативната среда за сигурност и организацията на дейностите за неутрализиране на невзривени бойни припаси да бъдат разкрити структурата на Системата
за управление и изпълнение на ЕОD дейности в Българската армия и да се представят проблемите
при участието на формирования от Българската армия в операции за неутрализиране на невзривени
бойни припаси на територията на страната и особеностите при тяхното използване.
Поставени са за изследване следните въпроси:
• обосноваване на необходимостта от изпълнение на EOD и IEDD дейности;
• определяне същността и съдържанието на EOD дейностите и дефиниране на функционалните области на приложението им;
• разкриване структурата на системата за управление и изпълнение на EOD и IEDD дейности в Българската армия;
• определяне основните отговорности на органите за управление на стратегическо, оперативно и тактическо ниво при създаване и функциониране на системата за управление и изпълнение
на EOD и IEDD дейности.
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Необходимост от дейности за неутрализиране на невзривени бойни припаси
Условие за решаване на проблема е неговото идентифициране. Основните категории деструктивни влияния се дължат на опасности от взривни военни остатъци за околната среда, включително гражданската и военната инфраструктура, вследствие на останали от военен конфликт невзривени и изоставени бойни припаси; IED заплахи, създадени от терористични групи поради използвани от тях импровизирани взривни устройства.
Опасностите и заплахите разкриват обектите и методите за тяхното неутрализиране. Обектите за неутрализиране са две групи: взривни бойни припаси (ЕО), импровизирани взривни
устройства (IED).
Наличието на невзривени бойни припаси в определена страна е последствие на водени на
нейна територия военни конфликти. На фиг. 1 са показани изоставени (изхвърлени) бойни припаси
от Първата световна война, потопени в Бургаския залив, и невзривени бойни припаси, останали от
Втората световна война.
Много от използваните бойни припаси при срещата си със земната повърхност не се взривяват поради причини от различно естество – конструктивни, технологични, експлоатационни, физикогеографски и климатични. Те се самовкопават дълбоко под земната повърхност, попадат в основите на разрушени сгради, на дъното на водни басейни и водни пътища и продължават да представляват нарастваща опасност с години поради деструктивното влияние, което оказват върху тях условията на околната среда.

1943–1944 г.
Полети – 23 000
Фугасни и запалителни бомби – 45 000
Бомбардирани населени пунктове – 186

– изоставени (изхвърлени) бойни припаси от Първата световна война, потопени в Бургаския залив;
– невзривени бойни припаси, останали от Втората световна война
Фиг. 1
Откритите и неутрализирани на територията на България невзривени бойни припаси са
взривни военни остатъци от Първата и Втората световна война и от всекидневната тренировъчна
войскова дейност.
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Може да се стигне до изводите, че основните EOD дейности, които се изпълняват в мирновременния период, в периода на военен конфликт и в следконфликтния период се налагат от:
• необходимост от неутрализиране на невзривени бойни припаси на територията на страната, останали от войните, които страната е водила през XX век;
• необходимост от неутрализиране на невзривени бойни припаси, използвани във всекидневната войскова дейност2.
• необходимост от неутрализиране, съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи, на използвани при терористични актове импровизирани взривни устройства;
• необходимост от разчистване на участъци, замърсени с взривни военни остатъци, с цел
осигуряване на нормалната човешка дейност в мирновременния период;
• развиване на способностите на декларираните за участие в състава на Силите за развръщане на НАТО подразделения от пакета „Цели на силите 2008”;
• необходимост от осигуряване на собствените и съюзническите контингенти, при участие
на Българската армия в операции на НАТО4.
Определяне същността и съдържанието на EOD дейностите и дефиниране функционалните области на приложението им
До април 2001 г. дейностите за неутрализиране на невзривени бойни припаси се изпълняват
от служба „Гражданска защита на Република България” към Министерството на отбраната. С Постановление № 53 от 2 март 2001 г. на Министерския съвет службата е преобразувана в Държавна
агенция „Гражданска защита” към Министерския съвет на Република България, след което не е лицензирана да извършва и занапред дейности за унищожаване на невзривени бойни припаси, поради
невъзможността да притежава взривни вещества и средства за взривяване по Закона за контрол над
взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
След август 2001 г. дейностите за неутрализиране на невзривени бойни припаси се изпълняват от модулни групи за разузнаване, обезвреждане и унищожаване на невзривени бойни припаси от
Българската армия3.
Съгласно Заповед № ОХ–397/2002 г. на министъра на отбраната са създадени 16 модулни
групи (11 от СВ, 1 – от НВУ, 2 – от ВВС, 2 – от ВМС) за разузнаване, транспортиране, обезвреждане
и унищожаване на невзривени бойни припаси. Определени са им зони и райони на отговорност.
Дислокацията на модулните групи е показани на фиг. 2.

Модулни групи:
■ – 11 от СВ
■ – 1 от НВУ
■ – 2 от ВВС
■ – 2 от ВМС

Фиг. 2. Дислокация на модулните групи от Българската армия
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От започването на процеса на 1 август 2001 г. до края на 2009 г. са неутрализирани 3321
невзривени бойни припаса, както е показано по години в табл. 1.
Таблица 1
Открити, обезвредени и унищожени невзривени бойни припаси на територията на
България
Период,
година
1.08.2001–7.06.2002
8.06.2002–31.12.2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Общо

Обезвредени и унищожени невзривени
бойни припаси на територията на
страната (бр.)
171
517
536
326
250
216
224
312
769
3321

Изразходвани финансови
средства (лв.)
48 629
67 253
268 366
106 343
68 166
62 646
88 111
70 154
96 286
875 954

Редът за действие след получаване на информация за инцидент с наличие на невзривен боен
припас на територията на страната при настоящата организация (с модулни групи) е показан на фиг. 3.
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Фиг. 3. Съществуващо положение за ред за действие след получаване на информация за инцидент с
наличие на невзривен боен припас на територията на страната
Времетраенето на процеса за неутрализиране на невзривен боен припас на територията на
страната от една модулна група при сегашното състояние е показано на фиг. 4.
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НАЧАЛО

А-2 – получаване
на информация в
МВР

А+180’ – изготвяне на заповед
от щаба на вида въоръжени сили,
изпращане по факс до командира
на поделението, от което е
модулната група за неутрализиране
на инцидента

КРАЙ

А+660’ – унищожаване
на намерения боен
припас

А+600’ – транспортиране на
намерения боен припас до
полигон за унищожаването му

А+60’ – изпращане на факс
до щаба на вида
въоръжени сили (СВ,
ВМС, ВВС)

А-1 – изпращане на
писмо или факс до
Щаба на отбраната

А+300’ – изготвяне на заповед
на командира на поделението
и подготовка на модулната група
за неутрализиране на инцидента

А+480’ – неутрализиране на
невзривен боен припас на
мястото на ЕО инцидента

А+420’ –
транспортиране до
мястото на EO
инцидента

Фиг. 4. Съществуващо положение за времетраенето на процеса за неутрализиране на един невзривен боен припас на територията на страната с нещатни модулни групи
Основните изводи, наложени от практиката, са, че за справяне с един инцидент от една модулна група са необходими от 8 до 11 часа светло време. Периодът, в който се получи съобщението
за инцидента, съществено влияе върху общото време за неутрализация:
• ако е в часовете следобед, времето е достатъчно да се издаде заповед от щаба по подготовката на съответния вид въоръжени сили (етап А+180) или в най-добрия случай – заповед на командира на поделението (етап А+300);
• ако е в петък следобед, времето е достатъчно да се изпрати факс до щаба на вида въоръжени сили (етап А+60) или в най-добрия случай да се издаде заповед от щаба на съответния вид въоръжени сили (етап А+180), като работата за справяне с инцидента ще продължи в първия работен
ден;
• най-неблагоприятен е вариантът, ако съобщението се получи по време на празници, когато с решение на Министерския съвет са събрани няколко почивни дни; в тези случаи трябва да се
изчака настъпването на първия работен ден, като дотогава невзривеният боен припас се охранява от
служители на полицията на мястото на откриването му.
В страните – членки на НАТО, дейностите за неутрализиране на невзривени бойни припаси
и на импровизирани взривни устройства се извършват от щатни специализирани структури – EOD
подразделения.
През декември 2008 г. е приета „Доктрина за създаване, комплектуване, обучение, управление, използване и развитие на EOD органи и EOD подразделения в Българската армия”, която е основен документ, регламентиращ създаването, комплектуването, обучението, управлението, използването и развитието на EOD органи и подразделения (тимове) в Българската армия1.
Със създаването на EOD системата в Българската армия ще се решат много от проблемите,
свързани с прякото изпълнение на дейностите за неутрализиране на невзривени бойни припаси, намерени на територията на страната в мирно време.
На фиг. 5 е показан най-целесъобразният ред за действие след получаване на информация за
инцидент с наличие на невзривен боен припас на територията на страната при новата организация
на тези подразделения.
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Фиг. 5. Необходимо положение за ред за действие след получаване на информация за наличие
на невзривен боен припас на територията на страната
Времетраенето на процеса за неутрализиране на невзривен боен припас на територията на
страната от една модулна група при предложеното състояние е показано на фиг. 6.
Изчисленията показват, че за неутрализиране на един инцидент от един щатен EOD тим ще
са необходими от 4 до 7 часа светло време. Времетраенето на процеса чувствително ще бъде съкратено поради следните обстоятелства:
• информацията (от органите на МВР) ще бъде изпращана направо до командира на EOD
подразделението, в чиято зона на отговорност е инцидентът;
• командирите на EOD подразделенията ще имат правомощия да издават заповеди и да организират дейностите, което ще съкрати цикъла на процеса;
• EOD специалистите ще бъдат целенасочено подготвени за изпълняване на специфични
EOD и IEDD дейности;
• EOD системата ще разполага със специализирана (обща за НАТО) EOD база от данни, а
информацията от нея ще се предоставя на полевите оператори на мястото на инцидента в реално
време;
• EOD подразделенията ще бъдат напълно комплектувани със специални машини, специализирано оборудване, инструменти и защитна екипировка.
През 2008 г. модулните групи за разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси
се наложи да участват в операция „Горещо лято 2008” и последващите операции за ликвидиране на
последствията от инцидента в поделение 18250 в Челопечене.
Модулните групи прочистваха прилежащата територия от невзривени бойни припаси или
частично сработили елементи от тях – метални и неметални осколки и елементи на бойни припаси.
На следващия етап модулните групи извършваха повърхностното прочистване на района на поделението, на защитената зона от Националната екологична мрежа „Рибарници – Челопечене” и на
водните площи.
В края на операцията се извърши обезопасяване на района в по-голям радиус от центъра на
експлозията и маркиране на оставащите за прочистване райони и водни площи в поделението.
За целия период на операция „Горещо лято 2008” модулните формирования от инженерните
войски на Българската армия извършиха разузнаване, обозначаване, прочистване (откриване, изнасяне и сдаване във временен полеви склад) и унищожаване в района на поделението и на полигон
„Сливница” на голямо количество боеприпаси.
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НАЧАЛО

А-2 – получаване
на информация в
МВР

А-1 -–изпращане на
факс до щатно EOD
подразделение

А+180’ – транспортиране
до мястото на EO
инцидента

КРАЙ
А+420’ – унищожаване
на намерения боен
припас

А+60’ – отдаване на
заповед на командира на
EOD подразделението

А+360’ – транспортиране на
намерения боен припас до
полигон за унищожаването му

А+240’ – неутрализиране
на невзривен боен припас
на мястото на ЕО
инцидента

Фиг. 6. Времетраене на процеса за неутрализиране на един невзривен боен припас на територията на
страната – възможно положение с щатни EOD подразделения (тимове)
След проведената операция се стигна до следните изводи:
• В съответствие с ратифицираните от страната ни международни договорености, правните
основи на вътрешното законодателство на страната, планираните за създаване по Цели на въоръжените сили съединения, части и подразделения на Българската армия, декларирани за участие в съюзни съвместни операции в състава на Силите за колективна отбрана на НАТО и участието на подразделения от състава на Българската армия в коалиционни операции за стабилизиране на мира с
мандат на ООН, НАТО, ЕС, ОССЕ, е необходимо да бъдат създадени, комплектувани, обучени, целенасочено използвани и непрекъснато развивани органи за управление и подразделения за изпълнение на дейности за неутрализиране на невзривени бойни припаси.
• Във връзка със създаването на системата за EOD дейности в България е необходимо да се
делегират правомощия на армията за извършване на дейности за откриване, идентифициране, оценяване на място, обезвреждане или транспортиране за унищожаване и последващо унищожаване на
открити невзривени бойни припаси и импровизирани взривни устройства на територията на страната, включително прилежащата Ӝ акватория.
• Трябва да е ясна структурата на системата за управление и изпълнение на EOD и IEDD
дейности в Българската армия. EOD системата се състои от следните подсистеми и елементи: национална подсистема за управление на EOD и IEDD дейности; национална подсистема за обучение на
EOD ръководни кадри; EOR, EOD, IEDD полеви оператори; EOD системни администратори; подсистема за осигуряване на EOD и IEDD отбранителни продукти; подсистема за изпълнение на EOD
и IEDD дейности; EOD информационен модул с EOD база данни.
• Необходимо е да се определят основните отговорности на органите за управление на
стратегическо, оперативно и тактическо ниво при създаване и функциониране на системата за управление и изпълнение на EOD и IEDD дейности.
Целта на националната подсистема за обучение е да подготви EOD ръководни кадри за
ефективно управление на EOD и IEDD дейности; EOD системни администратори на информационния модул с EOD базата данни; EOD и IEDD полеви оператори за безопасно изпълняване на процедурите, свързани с неутрализиране на взривни бойни припаси.
Обучаващи структури е целесъобразно да бъдат Военна академия „Г. С. Раковски” – за ръководителите и системните администратори от стратегическото ниво (S1) и оперативните нива (О2);
Национален военен университет „Васил Левски” – за EOD ръководителите от тактическите нива
(Т3); Професионален сержантски колеж – за EOD системните оператори и EOR, EOD и IEDD полевите оператори от тактическите нива (Т3); структури на НАТО – за ръководителите, системните и
полевите оператори от всички нива.
Подсистемата за изпълнение ще включва EOD подразделенията в бригадите на СВ, базите
на ВВС и базите на ВМС, които са комплектувани с подготвени и правоспособни EOD системни
оператори (администратори), EOR (EOD) IEDD полеви оператори, роботизирана техника, оборуд-
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ване, защитна екипировка, специализирани инструменти, материални средства, и ще са сертифицирани за изпълнение на целия спектър от EOD задачи.
В съответствие на изискванията на стандартизационните документи EOD информационният
модул трябва да осигурява протичане по вертикала на организационната структура за командване и
управление на заповеди, доклади и необходимите съобщения; възможност за протичане на необходимата информация от централната EOD база от данни до всяко EOD подразделение и всеки EOR,
EOD и IEDD полеви оператор на мястото на ЕО инцидента.
Целта на подсистемата за осигуряване е да се придобият отбранителни продукти, които ще
осигурят достигането на необходимите EOD оперативни способности за ефективно и ефикасно изпълнение на актуалните Цели на силите.
За да започне да функционира системата за управление и изпълнение на EOD дейности в
Българската армия е, необходимо:
• организационно изграждане на органи за управление и структури за изпълнение на EOD
дейности на всички нива от командната верига;
• осигуряване на експертен личен състав – EOD системата се развива и прилага на всички
командни нива и изисква съответния личен състав;
• придобиване на необходимото EOD оборудване и екипировка;
• изграждане на инфраструктура за EOD обучение и подготовка;
• логистично осигуряване на EOD дейностите;
• идентифициране, оценяване и анализиране на поуките от практиката;
• постигане на оперативна съвместимост с EOD структурите на НАТО.
На базата на анализа на гореизложеното се стига до следните изводи и препоръки. Необходимо е в Българската армия да се създадат:
• действаща система за планиране и ръководене на дейностите за разузнаване, обезвреждане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси, като в Щаба на отбраната (отдел
„Инженерно осигуряване” на дирекция „Подготовка и използване на войските и силите”) трябва да
бъде създадено направление за управление на EOD дейности в Българската армия – като национална EOD агенция, в качеството на орган на стратегическо ниво (ниво S1), начело с главен EOD мениджър и EOD технически информационен център с база от данни; националната EOD агенция ще
бъда националният координационен елемент;
• обучаващи структури, осигурени с преподаватели, оборудване, учебни средства, информационна система и полеви учебни места;
• EOD подразделения към видовете въоръжени сили за изпълнение на Цели на силите.
Критериите за успех на системата за управление и изпълнение на EOD дейности ще бъдат:
• Българската армия да бъде лицензирана за изпълняване на EOD и IEDD дейности;
• да бъде акредитиран учебен център за провеждане на обучение и издаване на документи
за правоспособност за EOD и IEDD специалисти;
• да се създадат оборудвани, екипирани и подготвени EOD подразделения, за EOD поддръжка на изпълнението на съответни задачи от мисиите на отбраната;
• да се създаде оборудвано, екипирано, подготвено и сертифицирано от НАТО EOD подразделение за участие в операции, провеждани от Силите за отговор на НАТО.
Създаването на тази система ще задълбочи интегрирането на армията ни в структурите на
НАТО и ще даде своя принос към осигуряване на защитата от невзривени бойни припаси на населението както в България, така и в други райони на света, където български военнослужещи изпълняват задачи, а ще отговори и на предизвикателствата на съвременните условия за защита от тероризъм.

Доктрина за създаване, комплектуване, обучение, управление, използване и развитие на EOD органи и EOD
подразделения в Българската армия, приета от Военния съвет към началника на Генералния щаб на Българската
армия с Протокол № RB 217304–002–04/3–367/29.12.2008 г.
Закон за отбраната и въоръжените сили, обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., ДВ, бр. 74 от 2009 г.; изм., ДВ,
бр. 82 от 2009 г.; изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г.; изм., ДВ, бр. 99 от 2009 г.; изм., ДВ, бр. 16 от 2010 г.
Инструкция за унищожаване на невзривени бойни припаси – изх. № Б–883/03.06.2002 г.
Доктрина за операции, различни от война, приета на Съвет на началник-щабовете към началника на Генералния щаб на Българската армия на 29.11.2000 г.
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ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ОПЕРАЦИИ В ОТГОВОР НА БЕДСТВИЯ
Анализирани са земетресенията като опасни явления от гледна точка на управлението при
бедствия. Въз основа на физическите механизми, водещи до земетресения, като опасно явление са разгледани компонентите на земетресението, въздействащите фактори върху обектите в засегнатата
зона и тяхната значимост. Засегнати са въпросите на ранното предупреждение и прогнозирането.
Земетресенията са опасни явления, които съдържат значителен риск за инфраструктурата и
за живота и имуществото на хората1,2. Те настъпват внезапно, като появата им е трудно да се предскаже и ранното предупреждение е практически невъзможно (с много редки изключения3). Въпреки
това рискът от земетресения може да се оцени и да се прогнозира4. Важна част от оценката на сеизмичния риск е анализът на ефектите от земетресенията: преглед на поразяващите им фактори и тяхното степенуване по опасност. Познаването на природата на земетресенията и на характера на заплахата, която представлява, позволява ефективно планиране на превенцията, готовността за действие, както и смекчаването на последствията от земетресения.
ПРИРОДА НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА
Причината за земетресенията се крие в геофизичните процеси във вътрешността на Земята1.
Познаването на природата им минава през познаването на земното кълбо като геофизична система
от свързани елементи, които участват в сложен обмен на вещество, енергия и информация. На свой
ред Земята е част от Слънчевата система, като процесите в нейните недра са свързани с явленията в
Космоса. На фиг. 1 схематично е показана вътрешността на планетата: под сравнително тънката
твърда литосфера (с дълбочина от около 70 км под океанското дъно до 180 км под континентите)
лежи полутечната мантия, която се разделя на външна и вътрешна (астеносфера). Мантията се състои от области с различна степен на твърдост и вискозност, която е в непрекъснато движение. През
нея се пренася топлина чрез конвекция от ядрото към повърхността на Земята. Под мантията лежи
течното външно ядро от разтопен метал (основно желязо и никел), като на свой ред покрива твърдото вътрешно ядро.

Фиг. 1. Строеж на Земята: кора, мантия, външно и вътрешно ядро
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Непрекъснатите конвекционни потоци в земната мантия придават движение на литосферата,
която е „разчупена” на седем големи и множество малки тектонични („градивни” – гр.) плочи
(фиг. 2). Тяхното движение създава механично напрежение в земната кора, което е основна причина
за земетресенията и за вулканичната активност – както в зоните на субдукция, където океанска земна кора се подпъхва под континентална, така и при спрединга – появата на нова океанска кора в
океанските хребети. Конвективните процеси в земната мантия са силно повлияни от космическите
въздействия – магмата и скалите в астеносферата са повлияни от приливните сили1, което въздейства върху сеизмичната активност.

Фиг. 2. Конвекция на магмата: създаване на нова земна кора в центъра на плочите, субдукция по ръба
Човешката дейност като добив на геотермална енергия, големи кухини в земната кора
вследствие на източването на органични изкопаеми, както и строеж на масивни хидротехнически
съоръжения може да повлияе върху сеизмичната активност5.
Самото земетресение е резултат от „експлозивно” освобождаване на енергия дълбоко под
земната повърхност, обикновено в разломна зона (фиг. 3). Освобождаването на голямо количество
механична енергия дълбоко в земната кора, в т.нар. хипоцентър или фокус на земетресението, създава сеизмичен импулс, който се разпространява навън от изходната си точка под формата на обемни вълни. Когато достигнат земната повърхност, възбуждат повърхнинни вълни – това, което се
усеща от хората и съоръженията като земетресение. Повърхнинните вълни се разпространяват сякаш излизат от една-единствена точка – епицентър на земетресението („над центъра” – гр.). Това е и
точката от земната повърхност над фокуса, до която първо достигат обемните вълни.

Фиг. 3. Геоморфология на земетресението: фокус и епицентър, фронтове на сеизмичните вълни
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СЕИЗМИЧНИ ВЪЛНИ
Механичната енергия, освободена във фокуса на земетресението, се разпространява под
формата на три вида вълни: два от тях се разпространяват в обема на земята. По-бързите се наричат
първични, или P-вълни (от primary – първичен, или от pressure – налягане, защото са още вълни на
налягането). Тяхното движение е същото като това на звуковите вълни във въздуха (фиг. 4а) – при
разпространението си вълната последователно свива и разтяга скалата. Този тип вълни могат да се
разпространяват както през твърди скали, така и през течния материал в магмата и през обема на
водата.

Фиг. 4. Сеизмични вълни: надлъжни (а) и напречни (b) обемни вълни
и два типа повърхнинни вълни – на Лъв (c) и на Релей (d)
По-бавната вълна, която се разпространява в обема на скалите е т.нар. S-вълна (от secondary –
вторична, или от shear – коса вълна): това е напречна вълна на прихлъзване (фиг. 4c), която отмества
скалата косо под прав ъгъл спрямо посоката на разпространение. Тъй като течностите не се връщат
еластично в изходно положение при косо хлъзгане на слоевете, S-вълните не се разпространяват в
течна среда – както в течното външно ядро на Земята, така и във водата.
Скоростта на P- и S-вълните зависи от плътността и еластичните свойства на земната маса
(скалите и почвата), през които минават. При повечето земетресения P-вълните се усещат първи,
като ефектът е слаб и животните са чувствителни към него. Секунди по-късно пристигат S-вълните
с тяхното вертикално и хоризонтално движение, което се усеща значително по-силно и е повъздействащо върху структурите.
Третият тип вълни са повърхнинните, тъй като се разпространяват по границата на две различни среди (т.е. по земната повърхност). Повърхнинните вълни също биват два вида. Първите са
вълните на Лъв – тяхното движение е подобно на това на S-вълните: хоризонтално движение, перпендикулярно на посоката на разпространение (фиг. 4c). Това движение е особено опасно за основите на сградите.
Вторият тип повърхнинни вълни е известен като вълни на Релей. Като морските вълни те
включват хоризонтално и вертикално движение във вертикалната равнина, ориентирана по посока
на движението (фиг. 4d).
Повърхнинните вълни са по-бавни от обемните, а от двете повърхнинни вълни вълната на
Лъв се движи по-бързо от тази на Релей. Вълните на Лъв не се разпространяват във вода, но могат и
да въздействат, като разместват бреговете на водоемите. За сметка на това вълните на Релей могат
да се разпространяват по водната повърхност през големи водни пространства.
Разпространяващите се сеизмични вълни въздействат както непосредствено върху сградите
и инфраструктурата, така и върху почвата в тяхната основа. Освен прякото разрушително действие
на механичните вибрации, активизирането на свлачища, появата на разломни форми и втечняването
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на почвата са сериозна заплаха за хората. Земетресенията са важен геоморфоложки фактор, който
въздейства върху релефа и водния баланс, като всички подобни изменения са нежелателни за човешката дейност. Затова изучаването на поразяващите фактори на земетресенията е важно както за
готовността на населението и управлението на сеизмичния риск чрез геотехнически мерки, така и за
прогнозирането на земетресенията.

D o n a l d, H., D. Hindman. Natural Hazards and Disasters (2009), Brooks/Rooks/Cole: Cengage Learning.
Г е о р г и е в, Г. Опасни явления, ситуации и събития за населението и инфраструктурата. С., 2009.
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АНТРОПОГЕННИ ЗАПЛАХИ ЗА КЛИМАТА
Разгледани са заплахите, свързани с климата, опитите на световната общност за канализиране на вредното човешко въздействие, многото непостигнато и постигнатото, за да могат да
оцелеят бъдещите поколения на Земята.
За последния век от живота на човечеството средногодишните температури са нараснали
между 0,3 °С и 0,6 °С. На пръв поглед подобна промяна изглежда незначителна, но ако припомним,
че през последния ледников период на планетата (преди около 15 000 години) температурата на Земята е била само с 3 °С до 5 °С по-ниска, ще разберем за какви сериозни последици става дума.
Климатът на земната повърхност се затопля в резултат на усилен парников ефект, породен
от нарастващата концентрация на емисиите от парникови газове – въглероден диоксид, метан, азотни окиси, аерозолни частици и други.
Основната причина за тези изменения е антропогенната дейност на човека. Големите промишлени производства и преди всичко изгарянето на подземните енергийни ресурси, както и унищожаването на горските масиви са в основата на тази нова заплаха за бъдещето.
Увеличаването на концентрацията на въглероден диоксид (СО2) в земната атмосфера нараства с тревожни темпове и предизвиква опасения, че опустошителните резултати от промените в
климата може да бъдат усетени по-скоро от очакваното. Нивата на СО2 (основен причинител на
парниковия ефект) рязко нараснаха и този факт не може да бъде обяснен само с увеличените емисии
от топлоелектрическите централи и моторните превозни средства.
Според Междуправителствената комисия за изучаване на промените в климата към Световната метеорологична организация на ООН през XX век температурата на Земята се е повишила с
0,6 °С. Тези 0,6 °С са „достигнати” във втората половина на века (след Втората световна война), когато антропогенната дейност се е засилила във всички сфери (фиг. 1). Огромният проблем е изгарянето на въглища, нефт и газ, което води до увеличаване на количеството на въглеродния диоксид в
атмосферата. Той засилва парниковия ефект, слънчевите лъчи проникват по-лесно през нарушения
озонов слой на планетата и съответно температурите се повишават. Изсичането на тропическите
гори също води до промяна на климата – печален пример са Южна Америка, Африка и Югоизточна
Азия. Липсата на гори допълнително увеличава въглеродния диоксид, тъй като растителността е
негов потребител, а нея реално я няма.
Учените са установили, че ако тенденцията към повишаване на температурата се запази, това ще предизвика съществено изменение на климата в различните климатични пояси и увеличаване
количеството на валежите в северните географски ширини, поради по-активното изпарение на влага
от повърхността на водните басейни. През последния четвърт век количеството на валежите в Северното полукълбо се увеличава с близо 11 %, докато валежите в зоната на Екватора намаляват с
около 10 %. Това има съществено влияние върху селското стопанство, изменяйки зоните за отглеждане на някои топлолюбиви култури все пò на север. Районите с обичайно високи температури са
силно застрашени от намаляване на разнообразието на растителни и животински видове, поради
разширяването на зоните с пустинен и полупустинен климат. Всичко това ще се съпътства с необратимо обезлюдяване на нови територии и превръщането на цели държави в пустини.
Многобройните научни изследвания доказват, че различните региони на света ще бъдат засегнати в различна степен. Особено уязвими са екваториалните и тропичните територии. Подобни
изменения могат да имат силно влияние за Близкия изток, Северна и Източна Африка и огромни
територии от Азия. Един от най-сериозните проблеми на сигурността в световен мащаб може да се
окаже недостигът на питейна вода. Възможни са масови измирания от глад и хуманитарни катастрофи.
Евентуалното покачване на нивото на Световния океан ще доведе до изчезване на цели острови и островни групи, до заблатяване или потъване в моретата на огромни равнинни участъци и
загуба на територии. Изчислено е, че при покачване нивото на океана с около 1 м страна като Бангладеш ще загуби около 17,5 % от територията си.
Сериозни и главно негативни ще бъдат последиците от климатичните изменения върху
здравето на хората – нарастване на смъртността и заболеваемостта като пряк резултат от претопля-
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нето на човешкия организъм, разпространяването на различни вирусни и бактериални инфекции,
епидемии и зарази. Изследванията показват, че вероятната зона на разпространение на маларията
ще се увеличи и в нея ще живеят между 45 % и 60 % от населението на планетата, предимно в южните райони на света. Съседството на природата и човешката цивилизация чертае удивително съвпадаща линия на разделение върху планетата, което в повечето случаи е белег за конфликтност в
геофизически, екологичен, икономически и военнополитически смисъл.
Някои учени смятат, че стремителното покачване на температурите и количеството на въглероден двуокис в атмосферата вероятно е потвърждение на отдавнашните страхове за наличие на
двупосочни причинно-следствени процеси, при които световното затопляне причинява промени в
земните екосистеми, а те водят до още по-бързо затопляне. Подобен сценарий би означавал, че порано от очакваното ще настъпят предвидените суши и слаби реколти, повишаване нивото на Световния океан, повече и по-бурни природни стихии и наводнения. Ако се изпълни този сценарий,
светът ще разполага с много по-малко време, за да предприеме координирани мерки.
Наблюдаваният процес на обратна реакция бе предвиден от направените модели за предсказване на промените в световния климат. Основната причина за отслабване способността на Земята да се справя с огромните количества СО2, като ги поглъща и трансформира чрез своите гори и
океани, се крие в самото затопляне (горите и океаните са наречени въглеродни абсорбатори). Явлението на трансформация на количествата СО2, намиращи се в атмосферата и почвата, е наречено
въглероден цикъл. Предположенията, че отслабването на възможностите на Земята да се справя е
проблемите може вече да е започнало, се изказват въз основа на измерванията на нивата на СО2,
които американският физик Чарлс Кийлинг извършва от 1958 г. в обсерваторията на хавайския вулкан Мауна Лоа. В началото на проекта си той измерва, че нивото на СО2 в атмосферата е 315 частици на милион. Днес, след безмилостното нарастване на вредните емисии от топлоелектрическите
централи и моторните превозни средства, резултатите показват, че нивото на вредния газ в атмосферата се е увеличило до 376 частици на милион. Това според повечето учени е в основата на земното затопляне, тъй като по-високите концентрации на СО2 водят до по-голямо задържане на слънчева топлина в атмосферата.
Опасенията обаче не се свеждат единствено до повишаването на количеството СО2. През
близо 50 години на измервания нарастването е средно с 1,3 частици на милион, а през последните
десетилетия е достигнало 1,6 частици на милион. Досега бяха наблюдавани няколко пика, всички
свързани с природното явление Ел Ниньо. През 1988 г. нарастването е било 2,45 частици на милион,
а през 1998 г. стойностите са били от порядъка на 2,74 частици на милион. Тези пикове обичайно са
следвани от спадове, като не е имало две поредни години през които повишението на СО2 да надхвърля 2 частици на милион. От 2001 до 2002 г. повишаването е било с 2,08 частици на милион (от
371,02 на 373,1), а от 2002 до 2003 г. е достигнало 2,54 частици на милион (от 372,10 на 375,64). Нито едно от двете повишения не е свързано с Ел Ниньо и не е наблюдавано рязко повишение във
вредните емисии. Нарастването е реално и това буди тревога, тъй като вероятно отбелязва началото
на процес на обратна реакция. Този процес може да е свързан с Южната осцилация (колебание на
високо и ниско атмосферно налягане), което преди винаги се е свързвало с Ел Ниньо, но може да
означава и нещо съвсем ново. „Това може би е разделяне на Южната осцилация от феномена Ел
Ниньо, което само по себе си може да бъде следствие от повишените стойности на въглероден двуокис в атмосферата, но също така може да е следствие от отслабването на земните въглеродни абсорбатори. Въпросът трябва да бъде проучен внимателно” – заявява Кийлинг.
Водещи британски учени и еколози са на същото мнение. „Промяната в стойностите на СО2
събужда големи опасения и означава, че всички наши предвиждания за глобално затопляне през
следващите 100 години трябва да бъдат преработени. Ако засилените темпове на покачване нивата
на СО2 се задържат, нещата ще изглеждат още по-зле. В такъв случай прогнозите ни ще бъдат още
по-катастрофални”, твърди Пиърс Форстър от факултета по метеорология към Университета в Рединг. Бившият американски правителствен съветник по въпросите на екологията Том Бърк заявява:
„Тези изследвания са хронометърът, който измерва промените в световния климат. По всичко личи,
че той започва да отмерва времето по-бързо. Това означава, че нямаме време да стабилизираме климата. Правителствата и бизнесът трябва да инвестират сериозни суми, ако искаме да избегнем катастрофата”.
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Глобална промяна в температурите (в сравнение с прединдустриалната епоха)
1 °С
2 °С
3 °С
4 °С
5 °С

0 °С

6 °С

Спадащи земеделски добиви в много региони – особено в развиващия се свят
Храна

Вода

Възможно увеличаване на добиви
в по-високите ширини

Малките глетчери изчезват,
заплашено е водоснабдяването в
няколко ареала1

Екосистеми

Големи вреди по
кораловите рифове

Климатични
кризи

Спадащи земеделски добиви в
много развити региони

Значително намаляване на достъпа до водни ресурси в Средиземноморието и Южна Африка

Увеличаването на морското ниво заплашва
големите градове4

Увеличаване на животинските видове, застрашени
от изчезване2

Нарастване интензитета на бурите, горските пожари, сушите, наводненията и топлинните вълни

Риск от внезапни и
необратими промени

Засилва се рискът от трайни и необратими промени в климата3

1

Засегната ще бъде една шеста от населението на света – особено в Южна Америка и части от Китай.
При 2 °С повишение са заплашени между 15 % и 40 % от видовете.
3
Например циркулацията на водата в Атлантическия океан, основана на температурните разлики.
4
Особено Санкт Петербург, Токио, Карачи, Маями и др.
2

Фиг. 1. Очаквани рискове за живота на Земята при повишаване на температурите
През 60-те и 70-те години на миналия век в Европа и Северна Америка започват да се наблюдават странни явления: пожълтяване и масово изсъхване на иглолистни гори, измиране на рибните популации в езерата, промяна на състава на местната флора, рязко увеличаване скоростта на корозия на металите. След множество проведени наблюдения и изследвания учени и специалисти успяват да констатират, че неприятностите идват от дъждовете. Водата, която пада по време на валежи, е силно киселинна, изгаря листата на дърветата, предизвиква корозия на металите и отравя езерата. Скоро е установена и конкретната причина – изхвърляне на серни газове при изгаряне на фосилни носители на енергия (въглища, нефт и петролни продукти). При този процес сярата, която се
съдържа най-вече във въглищните примеси, изгаря и се отделя серен газ, който, смесвайки се с вода,
се превръща в слаба сярна киселина. За последните десетилетия промишлеността е „взела” от атмосферата повече кислород, отколкото човечеството за целия исторически период от съществуването на цивилизацията. Едновременно са изхвърлени от различните производства милиарди тонове
въглероден диоксид, серен газ и други вещества – производствени отпадъци, които най-често са и
силно токсични. Замърсяването на атмосферата продължава поради факта, че все още не всички
държави по света имат закони за защита на природата, а в някои тези закони просто не се спазват.
В Западна Европа нивото на замърсяване на атмосферата предизвиква все по-голяма загриженост. В резултат на изхвърляните промишлени газове в атмосферата ежегодно попадат 570 т оло-
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во, 31 т кадмий, 58 т живак и стотици тонове други вредни химически съединения, включително
диоксин.
Сериозни замърсители на атмосферата са ТЕЦ, работещи с твърдо гориво. В близост до тези
централи във въздуха постоянно присъстват азотни окиси, серен газ и други вредни вещества. Те се
натрупват в почвата и заедно с растителната храна попадат в човешкия организъм.
През последните години в повечето от тецовете са монтирани прахоулавящи филтри, които
имат 89–90 % КПД. Изчисленията показват, че ТЕЦ със средна мощност, изгаряща 20 000 т въглища
в денонощие, отделя около 5000 т аерозоли и 80 млн. м³ газове. По-голямата част от золите попада
във филтрите и при КПД 90 % във въздуха попадат до 500 т аерозоли. Но дори при неголям дефект
на филтрите това количество се увеличава. Серният газ и азотният окис са основната причина за
киселинните дъждове – едни от основните замърсители на атмосферата и почвата.
В киселинните дъждове се намира не само слабата сярна киселина Н2SО3, но и много посилната Н2SО4, както и други примеси на азотна и солна киселина. За да се обяснят механизмите на
образуване на сярна киселина в атмосферата в резултат на човешката дейност, се развива и цял раздел в науката – химия на атмосферата. Освен това става известно, че сярната киселина не е единствената причина за гибелта на водните организми. Това е свързано и с алуминия и неговите соли,
които се натрупват в наносите вследствие на отмиване от киселинните дъждове. Точно той е основната причина за гибелта на живите организми.
През 1985 г. страните от ЕС са изхвърлили във въздуха 27 млн. т серен газ (SO2), но през
2000 г. нещата започват да се подобряват. Днес изхвърляното количество серен газ от ЕС е 9598
хил. т. Някои замърсявания е невъзможно да се сведат до нулата, но може да се понижат до ниво,
което природата да дезактивира. Вредното влияние на киселинните дъждове ще изчезне постепенно
при натоварване, което е равно на 1 тон SO2 на година на 1 км² територия.
Трябва да се отбележи, че за разлика от серния газ, който постепенно се окислява и преминава в сулфати, азотните окиси са високо токсични и предизвикват фотосмог. Това е особено атмосферно образувание, характерно за южните райони. В резултат на сложни химични процеси, при
участието на отровните азотни окиси и ултравиолетовото облъчване, се образува още по-опасният
озон. Всички сме слушали за разрушаването на озоновия слой, но малцина знаят, че озонът под влияние на замърсяванията се образува в приземния слой като особено опасен смог. Не е учудващо, че
всички големи автомобилни компании интензивно търсят филтри за азотните оксиди (de-NO-x), но
засега неуспешно. Такива филтри са създадени и се използват в големите ТЕЦ и заводи за преработване на отпадъци, но там има стабилен газов поток и катализаторите работят дълго и устойчиво.
Автомобилите, скоростта на газовете, температурата и съставът непрекъснато се променят и катализаторите не могат да се справят. Това е една от причините, поради която двигателите с вътрешно
горене ще отпаднат от експлоатация като опасни за околната среда и като енергиен и икономически
неприемлив вид транспорт.
Смогът представлява смесени с дим твърди частици. Химичните замърсявания водят до дегенерация на природата, до смяна на естествените биоценози, до разрушаване основите на живота.
Ендокринната система, характерна за млекопитаещите, първа е подложена на атаката, а това е основата на устойчивостта на живите същества.
Най-опасните вредители за ендокринната система са полихлорните бифенили (ПХБ), които
практически не се разрушават, концентрират се в майчиното мляко, предизвикват задържане на ръста, влияят върху интелектуалното развитие, понижават умствените способности, затрудняват паметта, предизвикват психически отклонения. Те са в списъка на най-опасните вещества, но не заради
диоксиноподобните свойства, а заради изразеното си влияние върху ендокринната система В международната Конвенция (подписана през май 2001 г.) за забрана на устойчивите органични замърсявания (УОЗ), които са причина за значително вредно въздействие върху здравето на човека или върху околната среда – вследствие на трансграничното им разпространение, ясно са определени критериите, според които дадено вещество може да се характеризира като УОЗ. Това са идентификационните данни на веществото, биоакумулация, способност за пренасяне на големи разстояния в
околната среда и др. Съгласно Конвенцията, ако едно вещество е регистрирано в нея, всички страни
са длъжни да го третират по съответния начин – да не се произвежда, продава, купува, използва,
превозва през територията им. Списъкът се оглавява от 12 химически вещества – „мръсната дузина”, които трябва да се забранят: алдрин, хлоран, ДДТ, диоксини и др. Той не е окончателен и на
преговорите се разработват характеристики за включване на нови УОЗ в Конвенцията. Някои
не-УОЗ могат да се появят в друг вид: в т.нар. квази-УОЗ. Това означава, че ако в течение на 20 години на едно място се поддържа постоянна (или почти постоянна) концентрация на дадено вещество, нормално е то да се смята за УОЗ. Ако самото вещество е неустойчиво, а постоянната концен-
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трация се поддържа с постоянно изхвърляне, ще бъде квази-УОЗ. Квази-УОЗ за околната среда може да се смятат газовете SO2 и азотните окиси. В районите на постоянно действащи вулкани непрекъснато се усеща миризма на серен газ и точно така мирише въздухът в районите на Китай, където
се добиват и изгарят въглища с голямо съдържание на сяра.
Подобно на диоксините почти 70 % от токсичните метали попадат в организма на човек с
храната. Токсични са тези метали, които дори в малки дози предизвикват нарушения в нормалните
метаболитни функции. Тъй като в момента именно хранителните продукти са предмет на интензивна международна търговия, общата комисия на ФАО (Организацията за прехрана и земеделие на
ООН) включи сред компонентите, които подлежат на контрол при международно търгуване, найопасните токсични елементи – живак, кадмий, олово, мед, цинк, желязо и др. В Русия към този списък са добавени никел, хром, алуминий, селен, флуор и йод, макар последните три да не са метали.
Всекидневно животът ни напомня, че нашите отношения с планетата и нейните природни
системи се променят, но често не разбираме посоките на тези промени. През май 1985 г. група британски учени съобщават за открито от тях рязко спадане на съдържанието на озон в атмосферата на
Антарктика. Образуването на „дупка” в защитния слой на Земята е потвърдено от други изследователи и предизвиква бурна реакция в международната научна общност. Изтъняването на озоновия
слой води до увеличаване на потока ултравиолетова радиация, която предизвиква увеличаване на
раковите заболявания, отслабване на имунната система на човека и забавяне темповете на съзряване
на културните растения.
Превишаването на допустимото ниво на въздействие върху природните системи в много
случаи е резултат на необмислено използване на нови технологии и нерегулируемо увеличаване на
населението. Например корпорации, които произвеждат хлорфлуороводороди химикали, не са
предполагали, че тези вещества могат да разрушат озоновия слой. Техните цели са били производство на ефективни охладители, разпръскващи вещества за аерозолите и химическите реагенти. Натрупаните съединения на хлорфлуорводороди в атмосферата застрашават съществуването на всички
форми на живот – заради деградацията на озоновия екран на атмосферата и увеличените дози ултравиолетова радиация. Заплахата ще стане още по-очевидна, ако учените потвърдят, че тези компоненти играят съществена роля в периодичното намаляване на озоновия слой над Антарктика.
Според предвижданията на специалисти общото затопляне на климата остро ще засегне
многообразието от растителни и животински видове на планетата. Резкият характер на промените
вероятно ще превиши способността за адаптация към средата на редица видове, които няма да могат
да се приспособят към по-високите температури и измененията в характера на годишните сезони.
Обичайната реакция както на животните, така и на растенията към температурните промени е миграцията. Увеличаващото се обезлесяване, наред с други фактори на човешката дейност и техните
последици, значително затруднява естествената миграция, а в определени случаи я прави невъзможна. В резултат много растителни и животински видове са обречени на свиване на популациите
под нивото, необходимо за поддържане на вида и до изчезване. Повече от половината гори на Земята ще бъдат унищожени при повишаване на средните температури с 3 °С до края на века. Това предупреждава д-р Марко Шолц от Университета Бристъл, автор на един от най-изчерпателните анализи за потенциалните последствия от глобалното затопляне. Шолц е направил над 52 симулации, базирани на 16 различни климатични модела, в търсене на отговор какъв ще бъде климатът до края на
века. Според различните хипотези резултатите му са групирани в три модела в зависимост от покачването на средните температури до 2100 г. – с по-малко от 2 °С, между 2 °С и 3 °С и над 3 °С.
При най-добрия вариант (2 °С) Европа, Азия, Канада, Централна Америка и Амазония ще
загубят около 30 % от горите си.
При втория вариант – повишение от 2 °С до 3 °С – ще има недостиг на питейна вода в западните части на Африка, Централна Америка, Южна Европа и източните американски щати. Заплахата от засушаване по тези места е напълно реална. И обратно, в тропическите части на Африка и
Южна Америка опасността от наводнения ще се засили, особено след като териториите бъдат обезлесени.
При третия вариант – повишение на температурата с повече от 3 °С – в световен план липсата на питейна вода ще се превърне в изключително остър проблем, а предвижданията за загуби на
горски площи е да достигнат 60 % от глобалния мащаб.
Трите сценария на д-р Шолц потвърждават заключенията на британския център „Хадли” –
световен лидер в прогнозирането на промените в климата. Учените предупреждават, че при покачване на температурите с 3 °С добивът на зърнени култури ще спадне с 20–40 млн. т, което ще изложи 400 млн. души пред опасност от глад. Други 3 млрд. ще трябва да се справят с наводнения или
липса на питейна вода. Според т.нар. сценарии, изготвени от Междуправителствената комисия за
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изучаване на промените в климата, се предвижда до края на 2100 г. очакваното увеличение да е с
1,5 °С до 4,5 °С. Това е изключително много, дори в долната си граница. Разбира се, значение имат
и демографското развитие на населението, наличието на енергоспестяващи технологии и т.н.
Ако все пак приемем тези параметри, може да се стигне до последствия в няколко посоки.
Очаква се стопяване както на планинските, така и на континенталните ледници, което вече се наблюдава в Гренландия и Антарктида. Това води до повишаване нивото на Световния океан и до атака
на крайбрежните зони, които са изключително гъсто населени в повечето страни в света. Ако стопяването на ледовете продължи с този темп, то ще доведе до повишаване с 1 м на морското равнище и
до края на XXI век милионни градове ще се озоват под водата. В резултат на по-високата температура се увеличава изпарението, а това води до образуване на повече облаци и падане на повече валежи в едни географски региони, докато паралелно в други ще настъпят трайни и огромни засушавания. Прогнозните очаквания за подобен род засушавания включват и районите на Южна Европа, в
частност Апенините. Засушаване се очаква и на Балканите. Смята се, че зачестяването на тропическите циклони също е резултат от настъпващите климатични промени. При прогнозите за затопляне
се предвижда и появата на т.нар. увреждащи организми (на вредители като дървояда, чиито популации са в състояние за броени седмици да унищожат значителни горски площи). Реална е и опасността от замърсяване на водоемите в резултат на повишено количество валежи, тъй като те предизвикват отмиване на горните почвени слоеве и образуване на повече нанос, а това води до затлачване
на езерните корита и превръщането им в блата. Ще се промени и биоразнообразието. Растителните
и животинските видове ще обеднеят, поради липса на защитни механизми към високите температури и бавна адаптивност на биологичните организми към измененията в жизнената среда. При трайно
повишаване на температурите и свързаното с това увеличаване влажността на въздуха на места ще
нараснат и епидемиите, тъй като ще са налице двете основни предпоставки, благоприятстващи развитието на микроорганизмите – горещина, влага, включително на патогенните (болестотворните)
щамове. И въпреки това за 4 милиарда години климатът не се е променил така съществено, че да
унищожи живота на Земята. Което все пак е утешително.
Междуправителственият комитет за измененията на климата – МКИК (Intergovernmental
Panel for Climate Change) официално обяви, че човешката дейност е основен фактор за днешното
глобално затопляне. Това е от огромно значение, доколкото преди това все още съществуваха мнения, които приписваха глобалното затопляне на слънчевата активност или на естествени климатични колебания. Количествените прогнози за бъдещото състояние са все още несигурни. Докато през
1995 г. изчисленията на МКИК бяха за нарастване на глобалната приземна температура с 1–3,5 °C
до 2100 г., през 2001 г. прогнозното увеличаване се изчислява на 1,4–5,8 °C. Дори според „найдобрия” сценарий затоплянето до 2100 г. ще е с около 2 °C, което все пак ще представлява поголяма промяна в климата в сравнение с последните 10 000 години, през които се е развивала съвременната цивилизация. Подобно затопляне ще се отрази върху множество аспекти на нашия живот,
доколкото те ще бъдат пряко засегнати от промени в температурите и режима на валежите, увеличаване нивото на Световния океан, аграрните добиви и промените в разпределението на резервите
от хранителни продукти и прясна вода. Може да се очакват съществени въздействия и върху човешкото здраве, жизнеспособността на горите и останалите екосистеми, продуктивността на селското
стопанство. Затоплянето на Земята ускорява кръговрата на водата. По-високите температури причиняват ускорено изпарение и по-бързо изсушаване на почвите. Увеличеното количество вода в атмосферата ще означава и повече дъждове и снеговалежи. Подобни явления могат да причинят наводнения, почвена ерозия и дори да вземат жертви. В някои региони обаче засиленото изпарение
води до засушавания, тъй като обилните валежи падат на други места. Наблюдават се и първите
сигнали за промени в кръговрата на водата – летните наводнения в Централна и Западна Европа и
горещите и необичайно сухи лета в Южна и Източна (фиг. 2).
Изследователите смятат, че в географско отношение затоплянето ще бъде неравномерно – в
екваториалната област температурите ще останат без промяна, докато във високите ширини ще нараснат двойно. Любопитно е, че глобалното затопляне може да причини и изменения в посоката на
морските течения, което да доведе до захлаждане в редица райони, включително Северна Европа.
Сред най-сериозните последици от очакваното затопляне ще бъде въздействието върху селскостопанското производство и повишаването на нивото на Световния океан. Съвременното селско
стопанство се е формирало съобразно спецификите и климатичните условия на отделните региони
на Земята, които практически не са се променяли от момента на неговото зараждане. Всякакви бъдещи изменения в климата на съответната географска област ще окажат сериозно влияние върху
вече утвърдените култури и традиционни методи за тяхното отглеждане в дадената селскостопанска
среда. Съществуващите метеорологични модели, без да дават пълна картина, ще ни накарат да
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очакваме понижаване на влажността на почвата в периода на вегетация на растенията заради увеличените изпарения в два основни селскостопански района в света – централните райони на Северна
Америка и зърнопроизводителните райони на Русия.

Тенденции

Увеличаване

Намаляване
Фиг. 2. Годишно количество на валежите за периода 1901–2005 г.

Затоплянето може да измени разпределението на валежите, посоките на основните ветрове и
океанските течения. Температурната разлика между южните и северните ширини може да причини
бури с голяма сила. В някои райони повишаването на температурите може да предизвика интензивни изпарения и образуване на валежи, които ще бъдат неравномерни. С промяната на режима валежите в едни случаи ще бъдат прекомерни, а в други – недостатъчни, за да отговарят на установените
потребности: едни райони ще станат сухи, а в други влажността ще нарасне.
Най-силно уязвим от новите предизвикателства пред човечеството е глобалният Юг. Те са
породени от настъпилите в рамките на последния век съществени климатични изменения. Колкото
и спорна да изглежда тази теза до неотдавна, сега учените от цял свят и главно работещите в Междуправителствената комисия за промените в климата към ООН, са категорични, че глобалното затопляне на Земята вече е факт. През следващия век планетата може да се затопли от 1 °С до 3,5 °С.
Защитният озонов слой, предпазващ живата природа от вредните ултравиолетови лъчи, намалява.
Нивото на Световния океан вече се покачва, като до края на века това покачване може да достигне
от 15 см до 1 м.
Едновременно с всички геополитически и геофизични бариери важно място в противоборството между глобалния Север и глобалния Юг има и в демографско-икономическото им противопоставяне. Оказва се, че граничната линия между двата свята е крайно нестабилна в чисто геофизичен смисъл, защото удивително съвпада с известния венец на земетръсните огнища, които опасват
Земята – от тихоокеанския бряг на САЩ и Мексико през Средиземноморието, Кавказ, Памир, Китай, Япония, Филипините, Индонезия и Южна Америка.
През последните години се оформиха нови възгледи за вероятността от климатични промени като пряко следствие от човешката дейност. Стана ясно, че за глобалното затопляне принос има
не само увеличеното съдържание на въглероден двуокис, но и повишената концентрация на метан,
азотна киселина, озон и хлорфлуоровъглероди в атмосферата, което допълнително подсилва ефекта
на затопляне. Серия от изследвания, проведени в САЩ и Великобритания, показват, че прогнозираното затопляне е започнало. Характерът на климата може да се промени внезапно, а това ще доведе
до пагубни последици за селското стопанство, което няма да може да се приспособи. Найнадеждните глобални климатични модели показват, че двукратно повишеното съдържание на въглероден диоксид, в сравнение с края на 50-те години, както и увеличената концентрация на други
газове замърсители при неизменно процентно съдържание на СО2, ще доведе до общо повишаване
на температурата с 1,5–4,5 °С. Последните разчети показват, че при запазване съществуващите тенденции на промишлено развитие това затопляне ще бъде факт между 2030 и 2050 г.
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През 1979 г. в Женева е подписана Конвенция за трансграничните замърсявания, през 1984 г. –
Протокол за финансиране на тази програма, а през 1985 г. държавите, подписали тази Конвенция, се
съгласяват да намалят изхвърлянето на сяра до 30 % , а Конвенцията влиза в сила през 1987 г.
През 80-те години научните доказателства за изменение на климата и последиците от него водят
до нарастващо безпокойство сред учените, политиците и широката общественост. През 1992 г. в Рио де
Жанейро е приета Рамковата конвенция на ООН за промените в климата (UNFCCC). С нея пред
всички страни са поставени редица задължения главно за изготвяне и прилагане на политика за намаляване емисиите на парникови газове (ПГ). Тъй като реакцията на развитите стани, които са основен „производител” на ПГ е твърде слаба, през 1995 г. се въведе Берлинският мандат, който постави началото на обсъждания с цел увеличаване на задълженията по Конвенцията в периода след
2000 г. През 1997 г. този процес доведе до приемането на Протокола от Киото. Във фиг. 3 отделните
райони са представени не на географски принцип, а според емитираните от тях ПГ. Тя прави очевидна огромната отговорност на развитите страни (главно САЩ, Япония и в Европа). Те трябва да
предприемат основните мерки за ограничаване на явлението.

ОБЛАСТИ В СВЕТА –
те са пропорционални на действителните физически размери

ПРИНОС ЗА ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ –
областите са пропорционални на емисиите на въглероден двуокис от
изгаряне на горива през 1900–2007 г.
Индустриализирани страни
Развиващи се страни

Фиг. 3. Карта на областите в света и на техния принос за глобалното затопляне
Страните от целия свят обединиха усилията си за противодействие на заплахата от изменение на климата в резултат на човешката дейност, като през 1992 г. подписаха Рамковата конвенция
на Организацията на обединените нации за промените в климата. Конвенцията признава съществуването на проблема и поставя като крайна цел стабилизиране концентрациите на парникови газове в
атмосферата до ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система.
За целта страните по Конвенцията могат да предприемат специфични действия, например намаляване емисиите на парникови газове с определен процент, чрез приемане на протоколи към Конвенцията. Такъв е и този от 1997 г. от Киото, който поставя количествени цели за намаляване на емисиите на парникови газове. Протоколът от Киото засяга практически всички сектори на икономиката и

195

е смятан за най-широкообхватното споразумение по проблемите на околната среда и устойчивото
развитие. Той задължава развитите страни и страните в преход към пазарна икономика да предприемат мерки и да провеждат политика за намаляване годишните емисии на парникови газове в периода 2008–2012 г. спрямо тези през утвърдена базова година.
Анализите в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ясно
показват, че разходите за намаляване на един тон емисии на въглероден диоксид в развитите страни,
в страните в преход към пазарна икономика и в развиващите се страни се различават значително. По
тази причина е признато, че международното сътрудничество при изпълнение на задълженията по
Протокола от Киото ще допринесе за по-ефективно намаляване емисиите на парникови газове в
глобален мащаб при изразходване на по-малко средства.
Протоколът от Киото е сериозна стъпка към намаляване емисиите на 6 парникови газа (CO2,
CH4, N2O, HFCs, PFCs и SF6), като за първи път законодателно поставя обвързващи задължения
пред страните. Според него развитите страни имат точно определени задължения: през първия период по изпълнение на Протокола (2008–2012) те трябва да намалят общите си емисии на ПГ с наймалко 5 % в сравнение с 1990 г. Съгласуваните намаления са различни за отделните развити страни
(например САЩ – намаляване на емисиите на ПГ със 7 %, Европейският съюз като цяло – с 8 %,
Япония и Канада – с 6 %), като същото се отнася и за страните от ЕС, които имат вътрешно приети
разпределения на задълженията. Напоследък САЩ се оттеглят от задълженията си, като с това провокират световната общественост.
По време на Четвъртата конференция на страните от Конвенцията (COP4) от 1998 г. е приет
План за действие от Буенос Айрес, който предвижда график за прилагане на ПК. Следвайки го, през
ноември 2000 г. в Хага е проведена COP6 с основна задача постигане на съгласие по ключовите работни въпроси по ПК. Поради значителното разминаване на позициите на страните по основни въпроси не се стига до постигане на съгласие до края на официалните срещи и те са прекъснати и пренасрочени за юли 2001 г. в Бон (COP6 bis). По време на срещите на високо равнище, състояли се на
COP6 bis, министрите постигат нужното съгласие по ключовите въпроси по ПК. Политическото
съгласие е отразено в официален технически документ по всички теми освен тези за контрол на изпълнение на задълженията, гъвкави механизми и членове 5, 7 и 8 от ПК (докладване, мониторинг и
ревизиране). Работата продължава по време на срещата през октомври 2001 г. в Маракеш (СОР7).
Протоколът от Киото допуска няколко форми на сътрудничество с цел ефективно намаление на емисиите на парникови газове, наречени „гъвкави механизми” – „съвместно изпълнение”,
„търговия с емисии”, „чисто развитие”.
От значение за нашата страна са механизмите „съвместно изпълнение” и „международна
търговия с емисии”. Не се предвижда участие на България в механизма „чисто развитие”, тъй като
по него си сътрудничат развитите и развиващите се страни.
Международните правила не налагат конкретни ограничения за използване на механизмите
по Протокола, но изискват те да бъдат „в допълнение на националните действия”, които трябва да
съставляват значителна част от усилията на всяка страна за постигане на задълженията.
Механизмът „международна търговия с емисии” е залегнал в чл. 17 на Протокола от Киото
и дава възможност на страните да търгуват помежду си с редуцирани емисии на парникови газове
(т.нар. предписани емисионни единици) в периода 2008–2012 г., с цел икономически най-ефективно
изпълнение на задълженията им по Протокола. Направените проучвания и прогнози показват, че
България разполага с определени количества предписани емисионни единици, които може да продаде в периода 2008–2012 г., без да наруши задълженията си по международните договорености.
Междувременно страните, които искат да купят такива единици, имат изисквания за „позеленяване”
на средствата от продажбата им, т.е. средствата да бъдат изразходвани за проекти и други дейности,
водещи до редукция на емисии на парникови газове.
С цел да гарантира, че приходите от продажбата на емисии ще бъдат използвани за дейности за борба с изменението на климата, България предвижда да създаде „Схема за зелени инвестиции”. Посредством нея могат да бъдат финансирани редица дейности – от мащабни проекти за намаляване емисии на парникови газове до институционално изграждане, секторни мерки и програми
за енергийна ефективност при крайния консуматор (саниране на сгради, енергоспестяващи електроуреди, изолация и подмяна на дограма в сграда и т.н.), или малки единични проекти предимно в областта на усъвършенстване на горивните и производствените процеси, използване на възобновяеми
енергийни източници и др.
През миналата година България направи проучване с помощта на Световната банка за възможностите за прилагане на този механизъм посредством създаване на „Схема за зелени инвести-
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ции”. То показва, че у нас съществуват благоприятни условия да се привлекат допълнителни финансови средства за реални проекти и програми в областта на изменението на климата.
В член 6 на Протокола от Киото е заложена възможността развитите страни да участват в
проекти за намаляване на парникови газове на територията на други страни. На практика найвероятно е такива проекти да се осъществяват в страни в Източна Европа, където има по-големи
възможности за намаляване на емисиите с по-ниски разходи. Количеството единици редуцирани
емисии или част от това количество, постигнато в резултат на проекта, може да бъде купено от съответната развита страна с цел постигане на нейното задължение по Протокола. Прехвърлят се само
реално редуцираните емисии, получени от конкретния проект и това не оказва влияние върху количеството предписани емисионни единици, с които страната разполага.
Типични примери за проекти „съвместно изпълнение” са редуциране на емисии на парникови газове чрез замяна на горивната база с по-нисковъглеродни горива, преминаване към комбинирано производство на топло- и електроенергия, подобряване на енергийната ефективност, а оттам –
намаляване употребата на изкопаеми горива, усъвършенстване на горивните и производствените
процеси, използване на възобновяеми енергийни източници, както и увеличаване на потенциала за
поглъщане на емисии от въглероден диоксид от горите и др.
Посредством използването на механизма „съвместно изпълнение” в България могат да се
привлекат инвестиции за частния сектор, както и да се увеличи трансферът на технологии и ноухау, което от своя страна ще спомогне за спазване на изискванията на европейските норми и стандарти. Проектите „съвместно изпълнение” имат допълнителен екологичен и социален ефект.
С цел сътрудничество по механизма „съвместно изпълнение” България е подписала три меморандума и две споразумения с правителствата на Нидерландия, Австрия, Дания, Швейцария и с
Прототипния въглероден фонд на Световната банка. В момента българското правителство е в процес на преговори за подписване на подобни меморандуми с Германия, Япония, Швеция, Италия,
Испания и Франция.
В изпълнение на подписаните меморандуми и споразумения и с цел да управлява дейността,
свързана с прилагането на механизма „съвместно изпълнение”, в Министерството на околната среда
и водите беше създадено специализирано звено. То извършва цялостната координация по дейностите, свързани с изменението на климата – разпространява информация за условията на механизма в
България, провежда семинари и консултации със заинтересувани страни, поддържа база данни, докладва по определени международни правила на Секретариата на Конвенцията по изменение на климата за изпълнение на проектите и др.
До момента са одобрени 12 проекта, някои от които вече са осъществени. Общото количество редуцирани емисии, което ще се постигне от реализацията на тези проекти, е с еквивалент около
14 милиона тона въглероден диоксид. Одобрените проекти са в областта на енергийна ефективност
и когенерация, възобновяеми енергийни източници и смяна на горивната база.
Бих искал да спомена, че в края на миналата година България заслужено бе класирана на
първо място в света по „привлекателност” за осъществяване на проекти „съвместно изпълнение” от
независимата агенция за анализи „Пойнт Карбон”. Това се дължи както на одобрените проекти, така
и на факта, че е изграден необходимият капацитет за работа, установени са съответните процедури,
критерии и механизми за одобряване на проекти.
България ратифицира Конвенцията и Протокола, с което се присъедини към усилията на
международната общественост за борба с изменението на климата. Конкретното задължение на
страната ни по Протокола от Киото е 8 % намаляване нивата на емисиите на парникови газове
спрямо приетите за базови през 1988 г.
В България няма регистрирано значително увеличаване на средната годишна температура за
последните 100 години. Въпреки това средната януарска температура в София за този период е нараснала съществено – с почти 1 °С. Това означава, че зимата става по-топла. Останалите сезони не
са се променили, дори можем да кажем, че средните летни температури се понижават незначително.
Разбира се, затоплянето в световен мащаб има отражение и в България. Напоследък и тук се наблюдава засилване на екстремните метеорологични прояви. Пример за това са големите засушавания
през 1993, 1994 и 2000 г., а в последните години – големите наводнения. Започват да се наблюдават
съседни години с крайности на валежа и засушаване. В България например 2000 г. беше най-сухата
от 13 години насам, а 2006–2008 г. пък са едни от най-влажните. Това означава голям контраст на
колебания на различните природни явления, което се смята за едно от следствията на парниковия
ефект. Друга съществена промяна в страната е количеството на валежите във високите планини
(Рила и Пирин). То намалява драстично – с 25 % за последните 20 години.
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Основните принципи на националната политика за изменение на климата са предопределени от твърдата воля на България да се присъедини към международните усилия за преодоляване на
последствията от изменението на климата. Процесът протича по такъв начин, че да не поставя непреодолими препятствия пред националната икономика и в същото време да подпомогне привличането на чужди инвестиции.
Политиката и мерките на България за компенсиране на негативния ефект от увеличаване
количествата на парникови газове са залегнали във Втория национален план за действие за изменение на климата, приет от българското правителство. Планът обхваща мерки за тригодишен период –
от 2005 до 2008 г. В допълнение на целите, залегнали в Плана, са предприети и други важни политически стъпки, свързани с целите за намаляване емисиите на парникови газове и адаптиране към
изменението на климата. Те включват Национална стратегия по околна среда и разработване на Национална програма за енергийна ефективност и Национална програма за възобновяеми енергийни
източници.
Във връзка с прилагане на национална политика за изменение на климата е създадена Междуведомствена комисия, която има задача да наблюдава изпълнението на Националния план за
действие за изменение на климата, да оценява развитието на процеса на ограничаване на емисии на
парникови газове, да адаптира Плана към променящите се условия в страната, да регистрира нарушения и да разработва компенсиращи мероприятия за изпълнение на целите. Цялостното изпълнение на Плана се координира от МОСВ.
Прилагането на законодателството на Европейския съюз допринася за решаване на проблемите с изменението на климата. Законодателството в областта на околната среда съдържа редица
директиви, свързани с изменението на климата, като България трябва да вземе предвид голяма част
от тази законодателна политика в процеса на присъединяване към ЕС.
Основната директива във връзка с изменението на климата е Директивата на ЕС за създаване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, която беше
приета от Европейския парламент през 2003 г. В нея е залегнало пилотно начало на този механизъм
за периода 2005–2008 г. и реалното му функциониране през 2008–2012 г., съгласно първия период
на изпълнение на задълженията на страните по Протокола от Киото.
Схемата за търговия с емисии е основният инструмент на ЕС за изпълнение на задълженията на Общността по Протокола от Киото. Директива 2003/87/ЕС въвежда Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността. От 1 януари 2005 г. инсталациите в страните членки, попадащи в обхвата на Директивата, трябва да ограничават своите емисии
от въглероден диоксид до определени нива за двата периода – 2005–2008 и 2008–2012 г. Търговията
с емисии дава гъвкавост на компаниите да постигнат целите за намаляване емисиите на парникови
газове съгласно собствените си стратегии за развитие по най-ефективен начин.
За прилагане на Европейската директива България е предприела като първа стъпка разработване на Национален план за разпределение на емисионни квоти. Този процес се координира от
междуведомствена работна група с представители на всички заинтересувани ведомства, включително на съответните браншови организации. Разработването на Плана се подпомага от български и
холандски консултанти по проект, финансиран от Програма PSO на холандското правителство.
Планът за разпределение на квотите на България за 2007 г. е предоставен на Европейската комисия
за одобряване през април 2006 г., а Планът за 2008–2012 г. – през юни 2006 г.
Трудно е детайлно да се предвидят всички възможни последици от изменението на климата.
Трябва да се направи сметка, че досега човешката цивилизация се е развивала в практически неизменни климатични условия. Всяко значително отклонение от тях е причина за сложни изпитания и
изисква огромни средства за приспособяване. Някои важни промени могат да се случат внезапно и
тези разходи ще паднат върху неподготвеното общество.
Безотговорната дейност на съвременния човек придоби планетарен мащаб. И макар същият
този човек да се самоопределя като венец на природата, постепенно се самоунищожава.
Утешителното все пак е, че обществото изрази волята си да живее на чиста планета, да диша
чист въздух, да не се страхува от изгарящата слънчева радиация. Създадени са редица международни документи, с които всички са длъжни да се съобразяват. Това са Базелската конвенция за контрол над трансграничното превозване на опасни отпадъци и тяхната утилизация, Лондонската конвенция за предотвратяване на замърсяването на морето с изхвърлянето на отпадъци и други замърсители, Ротердамската конвенция за процедури на предварително споразумение относно отделни
химически вещества и пестициди в международната търговия. Към групата на глобалните и регионалните документи се причислява и Монреалският протокол за веществата, разрушаващи озоновия
слой, Виенската конвенция за защита на озоновия слой, конвенцията от Бамако за забрана за внос,
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за контрол над трансграничното им транспортиране и третиране на опасни отпадъци на територията
на Африка и др.
През последните години е разработена методика, основана на разчетите за допустима концентрация на някои замърсяващи вещества, които оказват сериозно въздействие върху човешкия
организъм. Сред тези изследвания може да се отбележи методът за отчитане концентрацията на
примеси във въздуха, изхвърляни едновременно от много източници при различни метеорологични
условия.
Постигнати са резултати в разработването на методи за икономическа оценка на ефекта на
въздействие на човешката дейност върху природата. Оценката на щетите, причинявани от замърсяванията, заедно с отчетите на пречиствателните съоръжения или въвеждането на нови технологични
процеси, намаляващи замърсяванията, имат много голямо значение за перспективното планиране.

Девети екологичен семинар на „Овергаз” „Ефективни енергоносители за устойчиво развитие”.
Стефан Велев от БАН пред в. „Капитал”.
Ю ф и т, С. Яды вокруг нас. Вызов человечеству. Москва, 2002.
В р о н с к и й, В. Прикладная экология. С., 1996.
Сборник „World Watch Institute”, 2000.
USA World Resources Institute (http://www.wri.org/).
World Watch Institute (http://www.worldwatch.org/).
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Д-р Антоанета Францова

КЛАСИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ НА СПЪТНИКОВИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Центърът за аерокосмическо наблюдение (ЦАН) към Главна дирекция „Гражданска защита” e създаден в средата на 2007 г. с основна задача извършване на мониторинг на територията
на страната с помощта на дистанционни изследвания на Земята от Космоса с цел наблюдаване,
откриване, локализиране и оценяване на последици от природни и антропогенни процеси и аварии.
ЦАН е първата по рода си структура в страната, в която в реално време се получават спътникови данни. Тук обект са различните видове риск, оценката и анализът на риска и използването на
спътниковите технологии за управление на различните видове рискове.
Според съществуващите статистики на водещи застрахователни компании и международни
организации през последните няколко десетилетия броят на жертвите в световен мащаб намалява,
докато икономическите щети и бедствията (природни, антропогенни) се увеличават. В съществуващата литература се посочват много и различни причини, но най-често изтъкваните са, че, от една
страна, напредъкът и бързите темпове на развитие на науката и технологиите са допринесли много
за изучаване, управление и ранно предупреждение на природните бедствия, но от друга, бързото
икономическо развитие, урбанизацията, глобализацията и нивата на бедност, най-вече в слаборазвитите страни, са сред основните причини за огромните материални щети и жертви2,3,17,31.
Голяма част от опасностите (природни и антропогенни процеси, явления и събития), пред
които е изправено човечеството, няма да се случат със стопроцентова сигурност, а с повече или помалко установима вероятност. Малко вероятни събития, като например спиране на океанското течение Гълфстрийм вследствие на предизвикани от човешка дейност климатични промени, катастрофални епидемии в световен мащаб поради високата плътност и мобилност на населението, нито могат да бъдат потвърдени, нито отхвърлени или изключени. Как една нация или дори цялата международна общност може да се справи с подобни потенциални опасности? От една страна, обществените промени и развитие са невъзможни без съзнателно поемане на определени рискове. От друга
страна, човечеството вече се е намесило толкова фундаментално в естествените природни цикли на
планетата, че свързаните с това опасности и рискове не са регионални, а предимно глобални30. Въпреки че повечето екологични връзки могат да бъдат обяснение научно чрез комплексни нелинейни
модели, несигурността, неопределеността и неяснотата остават. В много случаи несигурността и
неопределеността се използват от политиците като извинение за бездействие30. От друга страна обаче, дори най-малките неясноти често са претекст за преувеличено внимание30.
Дефиниране на понятието „риск”
Понятието „риск” се използва за явления, процеси или събития, които могат да нанесат негативни (вредни) последици (щети) и за които съществува информация за относителната честота (на
случване) на това събитие във времето, но моментът (времето) на случване на даденото явление,
процес или събитие, както и степента на повторяемост остават несигурни. Ако едно събитие се
случва периодично с известна повторяемост във времето (като например приливите и отливите), не
се говори за риск, а за периодично случващи се събития, дори ако това събитие е в бъдещето и в
определени случаи може да предизвика негативни последици. В този случай вероятността за случване на даденото явление е единица, тоест то със сигурност ще се случи.
Въпреки че различни опасности, свързани с човешкото здраве, живот и околната среда, са
съществували винаги, рискът едва през последните две десетилетия се превръща в тема на обществен дебат, като в настоящия момент актуалността на концепцията за риск се дължи преди всичко на
няколко основни фактора30:
• От „акт на съдбата” („божие дело”) към изчислим риск. През цялата история хората се
опитват да предсказват бъдещето. В миналото негативните последици от даден процес или събитие
се приемат по-скоро като „божие дело”, отколкото като следствие от поведението на хората. Без
значение дали става въпрос за епидемия, унищожена реколта или наводнение, всяко бедствие (в ко-
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ето според съвременното разбиране има поне минимална причинно-следствена връзка, свързана с
човешкото поведение) до голяма степен се тълкува като „наказание”, „възмездие” или причинено от
външен фактор въздействие. Според социолога Никлас Луман в съвременната епоха опасностите, на
които хората са изложени пасивно и в миналото са се възприемали като външни, са се трансформирали в риск, контролируем от обществото30.
Управлението на риска, съвременната формула за намаляване и контролиране на негативните ефекти от даден процес (природно или антропогенно явление, събитие), дава достатъчно доказателства за превръщане на опасностите, първоначално възприемани като външни, в социално насочени, повлияни и регулирани дейности, с посока към смекчаване на нежеланите последици от човешката дейност.
Днес дори и природни бедствия, за които не е намерена причинно-следствена връзка с човешката дейност, се разглеждат като опасности, чиито последици могат да бъдат засилени или отслабени от човешкото поведение. В същото време включването на концепцията за риска като част
от човешката дейност повишава изискванията към институциите за предприемане на ефективни
мерки с цел предотвратяване или намаляване на възможни негативни събития от даден рисков процес, явление или събитие7,18,30.
• Преход от природни към предизвикани от човека опасности. С развитието на науката,
технологиите и медицината относителният дял на някои опасности, съществуващи в околната среда
(като например инфекциозните заболявания), намалява за сметка на предизвикани от човека. Преди
век смъртните случаи в ранна детска възраст, дължащи се основно на инфекциозни заболявания, се
приемат като дело на съдбата, по същия начин, по който се приемат и природните бедствия41. В
съвременните индустриални общества пътнотранспортните произшествия, раковите заболявания,
причинени от тютюнопушене, нездравословен начин на живот и т.н., се възприемат като доминиращи индивидуални рискови фактори.
Увеличаване на разрушителния потенциал за сметка на намаляване на индивидуалния риск
В условията на съвременната цивилизация технологичното развитие се характеризира с
тенденция към увеличаване на разрушителния потенциал (свързан с дадено събитие), за сметка на
намаляване на индивидуалния риск, като в същото време се намалява и вероятността за възникване
на това събитие.
Рискът от голямомащабни бедствия, с малка вероятност за случване, може да е съзнателно
възприет, като в същото време се поддържа същата малка вероятност за случване и недопускане на
индивидуални щети, с цел извличане на печалби чрез икономии от мащаба (по-ниски разходи чрез
масово производство20), т.е. пътуването с влак вместо с личен автомобил е по-изгодно от икономическа гледна точка в условия за рентабилно използване на ресурсите и е по-безопасно от гледна
точка на вероятността за претърпяване на индивидуално пътнотранспортно произшествие30. Но в
случай на железопътен инцидент броят на жертвите и материалните щети са многократно повисоки, отколкото при пътно произшествие. При използването на атомната енергия тази връзка е
още по-силно изразена. Според редица автори повишаването на бедствения потенциал чрез намаляване същевременно на индивидуалния риск изисква колективно вземане на решения, за разлика от
личното решение „за” или „против” поемането на даден риск8,30,33.
Класификация на различните видове рискове
Както бе посочено по-горе, тук се занимаваме предимно с глобалните рискове, свързани с
промените в околната среда (природни, технологични, биологични и т.н.), като е представена класификация на различните видове рискове, разработена от Германския консултативен съвет за глобални промени към федералното правителството на Германия.
Класификацията е базирана на двата основни фактора (вероятност за възникване и потенциални щети), свързани с рисковите процеси и явления, които се развиват и протичат в т.нар. нормална област, преходна зона и забранена област.
Нормалната област се характеризира с:
• малка вероятност за възникване на даден рисков процес или явление;
• нисък разрушителен потенциал;
• ниски (вероятностни) щети;
• ниски нива на продължителност и разпределение в пространството;
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• висока обратимост на потенциалните щети – възможност за пълно възстановяване в кратки срокове;
• нисък потенциал за възникване на социални конфликти.
Разглежданият риск попада в нормалната област, ако двата основни фактора (вероятност за
възникване и потенциални щети) са сравнително ниски.
Преходната зона се характеризира със следните условия:
• висок разрушителен потенциал;
• висока вероятност за възникване, наближаваща 1;
• висока несигурност при определяне на вероятностното разпределяне на негативните последици;
• устойчивостта, пространственото разпределение и необратимостта са особено високи;
• висок потенциал за възникване на конфликт или мобилизация (миграция, протести и т.н.).
Ако двата основни компонента на риска – вероятност за случване и вероятностни щети приемат екстремни нива, рискът се намира в забранената област. В нея очакваните последици може
да се толкова тежки, че вземането на всички възможни мерки за намаляване на риска е абсолютно
задължително, дори чрез налагане на забрани или мораториуми.
Различните рискове са разделени на шест класа, носещи имената на персонажи от гръцката
митология9,11,14,15,30,35,40.

Клас „Дамокъл” – този рисков клас се състои от източници на риск, които имат много висок, катастрофален (разрушителен) потенциал, но вероятността за случване и проявяване на този
потенциал се смята за много ниска – атомни електроцентрали, химически съоръжения, големи язовирни стени са типични примери. Природни явления с огромен разрушител потенциал и много ниска вероятност за случване – например падане на метеорит, също попадат в този клас рискове. Основната му характеристика е комбинацията от ниска вероятност за случване с висока степен на увреждане (високи вероятности щети).
Според гръцката митология Дамокъл е поканен на богат пир от сиракузкия тиран Дионисий-старши. На масата трябвало да седи под остър меч, закачен над главата му на конски косъм.
Въпреки че не се казва дали се е скъсал и имало ли е фатални последици, изразът „дамоклев меч” е
останал като описващ надвиснала опасност, която би могла да има фатални последици.
Клас „Циклоп” – в този клас са включени рискове, за които вероятността за случване до голяма степен е неопределена, докато максималните щети е възможно да бъдат определени с някаква
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степен на сигурност. Редица природни явления като земетресения, вулкани, цунами и Ел Ниньо попадат в този клас, също както и появата на СПИН.
Древногръцката митология разказва за гигант, който въпреки огромната си сила е имал едно
кръгло око, с което само едната страна на реалността може да бъде видяна.
Клас „Пития” – включва рискове с висока степен на несигурност както при определяне на
вероятни последици, така и по отношение на вероятността за случване. В този клас влизат рискове,
за които е възможно разрушителният потенциал де бъде определен, но мащабът на вероятните щети
остава неизвестен.
Клас „Пития” включва рискове, свързани с теоретични и внезапни нелинейни промени в
климата – например риск за засилване на глобалното затопляне или нестабилност на западноантарктическата ледена покривка, които могат да имат далеч по-катастрофални последици от постепенно
настъпващи климатични изменения. В този клас се включват и рисковете, свързани с редица нови
технологии – например някои приложения на генното инженерство, за които нито точното ниво на
риск, нито вероятността за настъпване на негативни последици може да бъде определено към настоящия момент.
Най-известният делфийски оракул е сляпата гадателка Пития. Пророчествата Ӝ са винаги
неясни: те говорят за надвиснала голяма опасност, но никога не казват какво ще се случи. Пития
пророкувала на цар Крез, че ако нападне Персия, ще унищожи голяма империя. Воюващият Крез
така и не успява да осъзнае, че всъщност погубва собствената си империя.
Клас „Пандора” – тази категория включва рискове, които са устойчиви, трансгранични (обхващащи големи разстояния) и с необратими последици. Устойчивите органични замърсители
(УОЗ), които остават стабилни за дълги периоди в околната среда, са типичен пример. Често влиянието на тези рискове е все още неизвестно.
Древните гърци се обяснявали много беди с мита за „кутията на Пандора” – голям съд,
плътно затворен с тежък капак; никой не знаел какво има в него и никой не се решавал да го отвори,
тъй като на всички било известно, че това носи нещастия. Любопитната Пандора тайно махнала капака от съда и по цялата земя се разпръснали нещастията, които били затворени в него.
Клас „Касандра” – много щети и негативни последици могат да възникнат с висока степен
на сигурност, но в толкова далечно бъдеще, че за момента не сме склони да възприемем заплахата.
Това е митът за Касандра, жрица от Троя, предсказала падането на града, като предупреждавала троянците да не приемат подаръка на ахейците – Троянския кон, но никой не се вслушал в
думите Ӝ.
Клас „Касандра” крие парадокс: вероятността за случване и разрушителният потенциал са
известни, но тъй като последиците ще се случат след дълъг период от време, обществото не е
склонно да обърне необходимото внимание на дадената заплаха (опасност).
Рискове от клас „Касандра” са обект на интерес, ако вероятните негативни последици и вероятността от възникване са сравнително високи. Тази категория се намира в забранената зона. Тъй
като при този клас рискове съществува дълъг период между причина и последици, много лесно се
създава погрешно впечатление за сигурност. Типичен пример за такъв ефект са постепенните антропогенни промени на климата, което може да предизвика сериозни щети в най-уязвимите области – крайбрежни, планински области, мегаполиси и страни от Третия свят.
Клас „Медуза” – в класическата митология Медуза е най-страшната и единствена смъртна
от трите сестри горгони, които превръщали хората в камък. Някои нови феномени имат ефект върху
съвременните хора по начин, подобен на митологичните фигури, всяващи страх и ужас. Някои нововъведения могат да бъдат отхвърлени, дори и да не са оценени научно като заплаха. Според експертите рисковете от този тип са в рамките на нормалното пространство, но поради специфичните
характеристики, свързани с източниците на риска, те са особен създател на страх, което води до масово отхвърляне и отказ за приемане. Често много хора са засегнати от тези рискове, но наличието
на вредни последици не може да бъде доказано статистически. Този клас риск представлява интерес, ако е налице особено голяма разлика между възприемане на риска и експертни заключения,
свързани с оценяването му. Рисковете, свързани с въздействието на електромагнитните полета, са
типични представители за риск от този клас.
За част от рисковете – главно природни (наводнения, пожари, торнадо, лавини, свлачища,
суша, засушаване и т.н.), които са предимно локални или регионални и не попадат в гореописаните
класове, е създаден отделен допълнителен клас „Персефона”. Той е свързан с природни рискове
(бедствия), които могат да бъдат с ниска или висока вероятност за случване, с ниски или високи щети, да имат много висок разрушителен потенциал (например торнадо), но да са само локални. Веро-
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ятността им за случване може да бъде лесно определима (зимни бури, суша) или почти невъзможна
(цунами).
Рисковете в класове „Дамокъл” и „Циклоп” се характеризират с внезапна поява (т.е. бързо
настъпващи), докато рисковите класове „Медуза”, „Касандра” и „Пандора” включват постепенно
възникващите и развиващите се опасностите (т.е. бавно настъпващи).
Таблица 1
Класификация на рисковете
„Дамокъл”

„Циклоп”

Р – ниска (доближаваща 0)
Сигурност (надеждност) при определяне на
P – висока
E – високи (доближаване до безкрайност)
Сигурност при определяне на E – висока
P – неизвестна
Сигурност при определяне на P – неизвестна
E – високи
Сигурност при определяне на E – тенденция
да бъде висока

„Пития”

P – неизвестна
Сигурност при определяне на P – неизвестна
E – неизвестни (потенциално високи)
Сигурност при определяне на E – неизвестна

„Пандора”

P – неизвестна
Сигурност при определяне на P – неизвестна
E – неизвестни (само допускане)
Сигурност при определяне на E – неизвестна
P – тенденция да бъде висока
Сигурност при определяне на P – тенденция
да бъде ниска
E – тенденция да бъдат високи
Сигурност при определяне на E – тенденция
да бъде висока
P – тенденция да бъде ниска
Сигурност при определяне на P – тенденция
да бъде ниска
E – тенденция да бъдат ниски
Сигурност при определяне на E – тенденция
да бъде висока

„Касандра”

„Медуза”

„Персефона”

P – висока
Сигурност при определяне на P – тенденция
да бъде висока
E – тенденция да бъде висока
Сигурност при определяне на E – тенденция
да бъде висока

Ядрена енергия (аварии)
Химически аварии
Язовирни стени
Сблъсък с метеорит
Земетресения, цунами
Вулканични изригвания
СПИН
Оръжия да масово унищожение
Промени в термичната (термохалинната)
циркулация1
Внезапни, нелинейни климатични промени
Трансгенни растения (ГМО)
„Луда крава” (Creutzfeldt-Jakob)
Неустойчивост на антарктическата ледена
покривка
Устойчиви органични замърсители (POPs)
Ендокринни разрушители2
Постепенна промяна на климата вследствие
на човешка дейност (епидемии, хуманитарни
кризи)
Дестабилизация на екосистемите, предизвикана от промени в биогеохимическите цикли
Електромагнитно поле (замърсяване)
Нанотехнологии

Природни бедствия – предимно от хидрометеорологичен произход

Различните класове риск изискват различни подходи, начини, методи, средства и стратегии
за управление на риска от тях, които не са обект на тази публикация.
Изграждане топология на риска
За всеки риск може да бъде създадена типология, базирана на четири основни (вероятност
за възникване, вероятни щети, сигурност при определяне на вероятността за възникване, сигурност
при определяне на вероятните щети) и пет допълнителни квалификационни признака (критерия)30:
1

Термична (термохалинна) циркулация – вертикално преместване на водните маси. Извършва се под влияние на
различните плътности на водните слоеве. Повърхностният слой се изстудява от атмосферата, а поради изпарението
солеността му нараства. Така водните маси от повърхността стават по-тежки и започват да потъват, докато достигнат
дълбочина, на която плътността на водните маси е равна на тяхната. Обратно, към повърхността се издигат водни
маси с по-малка плътност. В океаните и моретата термичната (термохалинната циркулация) се извършва главно през
нощта, а в пресноводните басейни – през деня.
2
Вещества, смущаващи функционирането на ендокринната система.
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• Пространствено разпределение (обхват в пространството – локални, регионални, глобални).
• Устойчивост (продължителност) – описва продължителността във времето на разрушителния потенциал, свързан с дадения вид риск.
• Необратимост (щетите могат/не могат да бъдат възстановени) – възможност за възстановяване на последиците и щетите и връщането им и/или възстановяването им в устойчиво състояние. В
контекста на околната среда това е преди всичко въпрос, свързан с възможност за възстановяване на динамични процеси и промени – например залесяване, пречистване на водата и почвите и т.н.
• Забавяне на ефектите (последиците) – описва възможността за съществуването на голям
времеви интервал между причината (събитие, явление) и предизвиканите от нея последици. Забавянето
на ефектите може да бъде от физическо естество (климатични промени вследствие на вулканично изригване), от химически или биологичен характер (форми на рак, мутации, епидемии), но и да е резултат от
дълга верига променливи (например появяване на озонова дупка, разтопяване на част от антарктическите ледове или спиране на течението Гълфстрийм поради климатични промени).
• Мобилизиране (рисковете могат да доведат до конфликти, размирици и т.н.). Нарушаването на индивидуални, социални или културни интереси и ценности може да доведе до съответната
реакция от страна на засегнатите. Те могат да включват открит протест, оттегляне на доверие на
вземащите решения, скрити актове на саботаж или други форми на съпротива. Психосоматични
последици също могат да бъдат включени в тази категория.
Петте допълнителни елемента, описващи даден риск, дават по-пълно описание на съответните рискови класове12,13,23 и са изведени от изследванията, свързани с възприемането на риска. Те
се предложени (и вече са използват) като критерии за оценяване на риска в страни като Дания, Нидерландия и Швейцария.
На фиг. 1 и 2 е показана рискова топология за два вида рискове, произтичащи от земетресения и ядрена енергия.
Ниска

Тенденция да Тенденция да
бъде ниска бъде висока

Висока Неизвестна

Вероятност за случване – Р
Сигурност при определяне на Р
Размер на щетите – Е
Сигурност при определяне на Е
Пространствено разпределение
Устойчивост (продължителност)
Необратимост
Забавяне на ефектите (последиците)
Мобилизация
Фиг. 1. Рискова топология (рисков потенциал): клас „Циклоп”, земетресения
Ниска

Тенденция да
бъде ниска

Тенденция да
бъде висока

Висока Неизвестна

Вероятност за случване – Р
Сигурност при определяне на Р
Размер на щетите – Е
Сигурност при определяне на Е
Пространствено разпределение
Устойчивост (продължителност)
Необратимост
Забавяне на ефектите (последиците)
Мобилизация
Фиг. 2. Рискова топология (рисков потенциал): клас „Дамокъл”, ядрена енергия
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Първите четири характеристики (критерии) са в основата на оценката на риска, докато последните пет са свързани с анализа на риска. Оценката и анализът на риска са описани накратко понататък.
Всеки едни от критериите се изменя в граници от „нисък” до „висок”:
Неизвестна: означава, че наличните знания не позволяват оценка в граници от ниски до високи нива, нито оценка на доверителните интервали3 (например с вероятност от 90 % в периода
между Х и Y), свързани с методите на статистиката.
Вероятност за случване P:
Ниска – малко вероятно, невероятно (доближаваща 0).
Тенденция да бъде висока – „вероятен”.
Висока – „твърде вероятно” (стойности, достигащи 1).
Сигурността за определяне на вероятността за възникване и бъдещите щети и последици
може да се смята за висока, ако са налице много непротиворечиви данни, придобити пред дълъг период на наблюдение, и ако са налице данни от дълги периоди на наблюдение с кратки интервали
между причините и последиците и с висока повторяемост.
Пространствено разпределение:
Нисък – означава „локално”.
Тенденция да бъде ниско – „регионално”.
Тенденция да бъде високо – „трансгранично”.
Високо – „глобално”.
Устойчивост (продължителност):
Ниска – означава „краткосрочен” (0–1 година).
Тенденция да бъде ниска – „средносрочен” (1–15 години).
Тенденция да бъде висока – „дългосрочен” (15–30 години).
Висока – „няколко поколения” (над 30 години).
Необратимост (възстановимост на щетите):
Нисък означава „възстановим”.
Тенденция да бъде ниска – „до голяма степен възстановим”.
Тенденция да бъде висока – „частично възстановим”.
Висока – „невъзстановим”.
Забавяне на ефектите:
Нисък означава „мигновени” (минути,часове)
Тенденция да бъде ниска – „часове, дни, седмици”.
Тенденция да бъде висока – „месеци и години”.
Висока – „десетилетия”.
Оценка и анализ на риска
Оценка на риска
Оценката на риска е средство за информиране и основа за вземане на решения. На техническо равнище тя служи като база при разработването и/или усъвършенстването на различните видове планове, програми и стратегии, засягащи процеса за управление на риска като цяло.
Основната методология за оценка на риска от бедствия (приложима за природни, антропогенни, биологични и т.н.) е предложена и разработена от ООН в началото на 90-те години1,25,27,28,29.
Методологията е унифицирана и се използва в световен мащаб. На базата на нея са разработени и
други две – първата е на Интерамериканската банка за възстановяване и развитие (под ръководството на Herwig Hahn, Juan Carlos Villagrán de León, Ria Hidajat)19,20; втората е за целите на проекта
ESPON 1.3.1 (Европейска наблюдателна мрежа за пространствено планиране – Проект 1.3.1, „Пространствени ефекти и управление на природни и техногенни опасности (и във връзка с промяната на
климата)”, с начало през 2003 г.24 (колектив с ръководител Philipp Schmidt-Thome – Geologian
Survey of Finland), резултатите от който са представени за първи път на организираната от ООН све-

3

Подход в статистическото оценяване, който се състои в използване на точкова оценка за намиране на множество от
стойности, по-точно на интервал, за който с определен процент на увереност, можем да твърдим, че съдържа истинската, но неизвестна стойност на параметъра. Определянето на този интервал се нарича интервално оценяване и се
основава на вероятностен подход, а самият интервал се нарича доверителен интервал.
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товна конференция за намаляване на риска от природни бедствия, състояла се през януари 2005 г. в
Кобе, Япония.
Изброените по-горе методологии за оценяване на риска включват три основни групи дейности, показани на фиг. 3: анализ на опасността, анализ на уязвимостта и анализ на ресурсите за
противодействие, като използват еднакви (или близки) методи за анализ на риска, базирани на индикатори за оценяване на опасността, уязвимостта и ресурси за противодействие, както и теглови
коефициенти, привързани към всеки индикатор. Като допълнение към тях даден риск може да бъде
изразен и чрез „физическото излагане на опасност”, което описва хората (населението), сградите,
съоръженията, инфраструктурата и икономическата активност (икономиката), които са разположени
в опасните и застрашени райони и ще посрещнат дадената опасност. Като цяло изложението показва
каква част от населението и структурните обекти е разположена в застрашените от дадена опасност
райони10,25,26,32,34.

Рисково (опасно)
явление, процес,
събитие (изучаване,
наблюдение)

Анализ на
опасността

Анализ на
уязвимостта
Анализ на
ресурсите за
противодействие

Управление на риска
(превенция, подготовка,
ранно предупреждение)

Оценка/анализ
на риска

Неприемлив/недопустим

Приемлив/допустим

Фиг. 3. Методологична рамка за оценяване на риска

Опасност
Фактори
Икономически

Интензивност
Вероятност

Социални
Политически
Психологични

РИСК
Уязвимост
Население
“Елементи под риск”
Ресурси за противодействие

Фиг. 4. Схема на взаимните връзки между опасност, уязвимост и риск
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Анализ на риска
Анализът на риска е част от оценяването му и включва концепциите за възприемане на риска и концепцията за допустимост на риска, т.е. анализ на риска означава и „преценката” дали даден
риск е приемлив за определена група от обществото или за обществото като цяло (фиг. 3.1). Разглеждането на концепцията за допустимост на риска не е предмет на тази публикация.
Възприемането на риска, за разлика от оценката му, не се нуждае от строги определени критерии и методически основи. Психологическите и социологическите изследвания върху възприемането на риска през последните години подчертават нефизическотото му измерение, като показват,
че възприемането на риска се основава до голяма степен на личния опит, придобиване на информация чрез посредничество и интуитивни оценки, появили се в хода на биологичната, социалната и
културната еволюция, като проведените досега изследвания показват, че хората свързват риска не
само с физически щети и загуби, но и с разрушаване на социалните и културните ценности3,4,6,19,21,22,30,38.
Научно-техническият „поглед” върху риска (т.е. оценката на риска) до голяма степен изключва това негово измерение, като се ограничава основно до щетите, свързани с имущество, човешки живот и околна среда. Психологическите и социологическите изследвания на риска създават
база за изчерпателно характеризиране и широко обяснение на начините, по които обществото реагира спрямо различните видове рискове. Например познаването на нефизическите измерения и
свойства на риска позволява да разберем защо обществото реагира на потенциална възможност за
нефтено замърсяване чрез демонстрации, насочени срещу Shell по време на планирано потъване на
нефтен буй на компанията (Brent Spar) през 1995 г., а подобни реакции липсват, когато става въпрос
за изхвърляне на гориво от кораби (при товарене, разтоварване, измиване и т.н.), които замърсяват
моретата с около 10 млн. тона петрол всяка година16. Такива протести няма и при нефтения разлив в
Мексиканския залив, смятан за една от най-големите екологични катастрофи, причинени от изтичане на суров петрол след експлозията на нефтената платформа Deepwater Horizon на 20 април 2010 г.,
която убива 11 души, а пострадалите са 17.
Това, което обществото определя и възприема като риск, не е непременно в пряка връзка с
риска, определен чрез научните методи за оценяване (базиращи се на вероятната опасност и вероятните негативни последици), като в някои случаи научната оценка на риска се различава коренно от
това, което обществото възприема като риск. Този факт е от изключителна важност, поради което
всяка политика, свързана с управлението на риска, трябва да се взема предвид.
Поведението на хората се ръководи от техните вярвания, усещания и разбирания, а не от научни модели. Възприемането на риска не е независимо от „обекта” на риска в дългосрочен план, ще
надделеят само тези възприятия (свързани с риска), които съответстват на даден опит и/или са свързани с претърпени (изживени) реални последици.
В допълнение към разрушителния потенциал (определящ се от интензивността и магнитуда)
и вероятността хората реагират и на други характеристики на риска, отразяващи лични предпочитания и разбирания, които е необходимо да бъдат интегрирани в обща концептуална рамка и политика, свързана с риска39. Дали дадени последици са възстановими, или не, дали те могат да повлияят
на други хора, или върху бъдещите поколения, са характеристики, които са изключени от класическите оценки на риска.
Повечето хора не са безразлични към разпределянето на последиците във времето и пространството. Оценката на риска по дефиниция се базира на определянето на относителни честоти
(повторяемост), което означава, че средните стойности се формират в пространството и времето.
Въпреки това, според възприятията на повечето, изобщо не е едно и също нещо дали дадено събитие ще засегне (или убие) 1000 души едновременно, или 1000 души ще бъдат засегнати (убити) постепенно за дълъг период от време и не едновременно22,30.
Научно-техническите оценки на риска са необходими инструменти за провеждане на целенасочена и рационална политика, свързана с намаляването на риска. Само с помощта на тези инструменти рисковете могат да се сравняват, да се моделират, да се изчисляват и прогнозират евентуални бъдещи щети и жертви. Въпреки това не трябва да служат като единствена основа за управляване и намаляване на рисковете. Възприемането на риска трябва да бъде легитимен елемент от оценяването му и този процес е необходимо да се разглежда в съответствие с научните критерии за валидност и надеждност.
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Намаляване на бедствията
Контекст устойчиво развитие:
• социално и културно
• политика
• икономика
• екосистеми

Осведоменост
(за промяна на
поведението)

Развитие на:
• обучение и
тренировки;
• изследвания;
• информация

Рискови фактори
Уязвимост:
• социална;
• икономическа;
• физическа;
• околно среда

Анализ
на уязвимостта
Анализ
на ресурсите
за противодействие

Опасности:
• геоложки;
• хидрометеорологични;
• биологични;
• технологични;
• свързани с околната
среда

Оценка
и анализ
на риска

Анализ
и мониторинг
на опасността

Възстановяване

Бедствие
Реакция
Управление при
извънредни
ситуации

Подготовка

Система за ранно
предупреждение

Обществена
ангажираност:
• институционална рамка;
• политика;
• законодателство;
• обществена ангажираност

Приложение на
мерките за
намаляване на
риска:
• управление на
околната среда;
• икономически и
социални практики за
развитие;
• планиране на
земеползването;
• защита на критична
инфраструктура;
• партньорство и
контакти;
• финансови
инструменти

Фиг. 5. Концептуална рамка за намаляване на риска от бедствия
Ако е известно, че някои рискове (например пасивното пушене), могат да доведат до тежки
заболявания, може да се дефинира, че този риск не е приемлив, дори ако е налице липса на разбиране на проблема сред обществото. Много от рисковете, чиито неблагоприятни последици могат да
настъпят само в далечното неопределено бъдеще, са потиснати, защото е много трудно да бъдат
приети. Голяма част от хората се затрудняват да разберат или отказват да приемат, че са изложени
на дадена опасност или да възприемат степента Ӝ, дори когато са били изложени дълго на нея37.
Управлението на различните рискове налага изчерпателно познаване на създаващите ги
фактори и причини, поради което независимо от важността на оценката на риска, тя не бива да бъде
единствена основа за вземане на решения, а е необходимо нейното интегриране с интуитивното
възприемане на риска.
Необходимо е да се обърне внимание на факта, че концепцията за възприемане на риска се
отнася както до обществото като цяло, така и до отговорните лица, вземащи решения, свързани с
процеса за управление на риска на всички негови фази и етапи.
На фиг. 5 е показана концептуалната рамка за намаляване на риска от бедствия (природни/антропогенни), разработена от ООН26, където се вижда, че оценката и анализът на риска заемат
централно място в цялостния процес за управлението му.
Класификация и анализ на спътниковите методи и средства в процеса по управление на риска
Основните критерии при подбора на инструментална екипировка за (аеро)космическо наблюдение и изучаване на различните видове рискове могат да бъдат разделени на две главни групи31.
От една страна, това са физичните параметри на наблюдаваните процеси, явления и обекти в контекста на целите и задачите, а от друга, орбиталните, техническите и техникоексплоатационните
характеристики на (аеро)космическите летателни апарати, както и характеристиките на измервателната апаратура, която се експлоатира на борда на съответните летателни апарати. На фиг. 6. са показани различни типове сензори и апаратни средства, използвани за дистанционни изследвания и наблюдение на Земята.
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Начинът на използване и приложимостта на различните апаратури зависят от конкретните
цели и задачи, от физичните характеристики на наблюдаваните обекти, явления и процеси, както и
от деня, часа на денонощието и сезона през годината.
Критериите за избор при наблюдение на процеси, явление, събития и обекти зависят и от
това на кой етап от развитието съответният процес или явление и на кой етап от процеса за управление на риска ще бъдат използвани дистанционните данни – „преди”, „по време на” и „след”. При
различните фази и етапи от процеса по управлението на различните видове рискове е необходима
различна информация, което налага и използването на различни данни и информация, съответно
получавани от различна по тип апаратура31. Тъй като все още не съществува комплексна спътникова
платформа или комплекс, позволяваща получаването на всички необходими данни за наблюдение,
изучаване, прогнозиране, разузнаване и т.н., това налага получаване на данни от повече от един
спътник и/или инструмент, което предполага наличие на повече и достатъчна информация, необходима при процеса на управление на риска. Тази тенденция е определяща и в технологията, разработвана в момента от Глобалната система за наблюдение на околната среда и сигурността (Global
Monitoring for Environmental and Security – GMES), за която се планира да е бъдеща основа за наблюдение и управление на по-голяма част от съществуващите рискове.
Несъздаващи изображение
Несканиращи
Пасивни

Формиращи
изображение
Сканиращи

Апаратни
средства

Камерни системи
Телевизонна камера
Оптикомеханични скенерни системи
Оптикоелектронни скенерни системи
Микровълнов радиометър
Спектрорадиометър

Формиращи
изображение

Несканиращи

Алтиметър (радиолокационен висотометър)
Лидар
Алтиметър (лазарно-оптичен висотометър)
Лазер за дълбочинни изследвания
Скатерометър

Несъздаващи
изображение

Активни

Радиометър/фотометър
Спектрометър/спектрофотометър
Магнитометър
Гравиметър
Поляриметър

Сканиращи
Формиращи
изображение

Радарни системи
SAR (радар със синтезирана апертура)
SLAR (радар със страничен обзор)

Фиг. 6. Апаратни средства за дистанционно изследване на Земята
Това твърдение се базира на факта, че всяка апаратура работи в различни диапазони на
електромагнитния спектър и има предимства и недостатъци. Едни от най-важните критерии за избор
на техническа екипировка са спектралната, пространствената, радиометричната разделителна способност и разделителната способност по време, като в повечето случаи тези параметри определят
приложимостта на дадено устройство за дадени цели и задачи в процеса по управление на риска31.
На последно място, но може би най-важни са факторите, свързани с начините и възможностите за достъп и получаване на дистанционни данни31. Най-общо казано, дистанционните спътникови данни могат да се получават чрез: купуване на единични изображения, на абонаментен принцип
и получаване на данните в реално време, като тези начини зависят най-вече от наличните възможности и финансови ресурси. Най-ефективният, но и най-скъпият начин е прякото получаване на
данни от даден спътник или апаратура, работеща на борда му.
Най-силно ограничаващият фактор при използването и работата със спътникови данни и
информация е високата цена за тях, което стеснява изключително много кръга на хората, използва-
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щи тези данни (най-вече за България). Това се отнася както за научните, така и за търговските спътници, от които купуването на информация (ако е възможно) отнема много време. Друг ограничаващ
фактор за използване на дистанционните данни е факторът време, който е критичен при повечето от
възникнали извънредни ситуации. Поради тази причина купуването на единични спътникови изображения може да бъде полезно и приложимо при развиващи се и протичащи бавно явления или
процеси (природни, антропогенни), характеризиращи се с ниска динамика на протичане (наблюдение на растителната покривка, пустинообразуване, урбанизация на територии, плътност на застрояване и т.н.); за наблюдение на антропогенни обекти (например критична инфраструктура); при бавно променливи във времето процеси (топография на дадена област или район, заливни речни участъци и т.н.); при оценяване на последствията от дадено природно бедствие.
За повечето от останалите процеси и бедствени явления (за прогнозиране, следене и т.н.) е
необходимо получаване на информация в реално или близко до реалното време (и от различна по
вид апаратура), което се осъществява чрез изграждане на съответните центрове за получаване и обработване на аерокосмическа информация, като в повечето случаи комбинираното използване на
спътникови и въздухоплавателни средства (самолети, вертолети) е задължително за придобиване на
необходимата информация. Както бе казано по-горе, това е най-скъпият възможен вариант, но пък и
най-ефективният.
Като алтернатива на посочените по-горе варианти е третият: получаване на данни на абонаментен принцип от даден спътник и/или спътникова апаратура за определен период от време. Възможности за получаване на данни на абонаментен принцип има при повечето организации и компании, притежаващи търговски (а в някои случаи и научни) спътници, като информацията се доставя
след получаване на данните (във вид на необработени, „сурови” данни) или веднага след обработването им.
На фиг. 7 във вид на графики е показана приложимостта на дистанционните (аеро)космически данни и е дадена информация за практически цели за всеки един от етапите на процеса по управление на риска – „преди”, „по време на” и „след”, при управлението на риска от природни бедствени явления. Дефинирани са три нива на практическо приложение: ниско – 1, средно – 2, високо – 3,
които показват възможността за прилагане на дистанционните данни за практически цели, като
„ниско” означава ограничено приложение и полезност, а „средно” – могат да се използват при определени условия. Фиг. 8 показва приложимостта на дистанционните (аеро)космически данни и информация за практически цели за различните класове рискове.

Фиг. 7. Приложимост на дистанционните (аерокосмическите) данни в процеса по управление
на риска от природни бедствия: „преди” означава ранно предупреждение, подготовка – оценяване
на риска (включително моделиране); „по време на” – мониторинг и реагиране; „след” – оценяване
по последствията (включително моделиране); 1 – ниска приложимост; 2 – средна приложимост;
3 – висока приложимост
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Фиг. 8. Приложимост на дистанционните (аеро)космически данни и информация за практически
цели за различните класове рискове
Център за аерокосмическо наблюдение
Центърът за аерокосмическо наблюдение (ЦАН) е система за дистанционно изследване и
спътниково наблюдение на Земята от Космоса в реално време. Дейността на ЦАН е в две основни
направления – оперативна и научноприложна, като целите и задачите на Центъра са свързани с подпомагане на цялостния процес за управляване на риска от природни бедствия. Центърът работи 24
часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, извършвайки непрекъснато денонощно
наблюдение на развиващите се природни процеси и явления на територията на страната. Центърът е
първата и единствена структура, в която са внедрени над 10 различни системи и технологии, повечето от които са пуснати в експлоатация за първи път в страната.
В табл. 2 е показана техническата спецификация на спътниците, от които ЦАН получава
данни.
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Таблица 2
Техническа спецификация
Спътник

AQUA

TERRA

Страна
NASA (AMSR–
NASDA) (научен) EOS –
A-Train

(NASA, Канада, Япония –
Kyocera/MITA)
(научен)

Орбита
Слънчевосинхронна квазиполярна
височина – 705 km
Наклон – 980
Период – 99 min

Слънчевосинхронна квазиполярна
височина –705 km
Наклон – 98,20
Период – 99 min

Инструмент

BILSAT-1
NigeriaSat
UK-DMC,
Beijing-1

Турция

NOAA/PO
ES series

NOAA, NASA,
CSA, EumetSat,
Великобритания, CNES
(научен – метеорологичен)

Нигерия
Великобритания
Китай

Слънчевосинхронна квазиполярна
височина – 686 км
Наклон – 98º
Период – 98 мин

Квазиполярна височина – 804–854 км
Наклон – 98,70
Период – 102 min

Зона на
обзор
(km)
1650 km

0,4–1,0 µm (4 канала)
3,7–15,4 µm (2378 канала)

13,5 km
1 km (верт.)
2,3 x 2,3 km

AMSU-A

15 канала
15–90 GHz

40 km (надир)

1650 km

HSB

150 GHz
183 GHz

13,5 km (надир)

1650 km

AMSR-E

6,925 GHz
10,64 GHz
18,7 GHz
23,8 GHz
36,5 GHz
89 GHz

75 x 43 km
51 x 29 km
27 x 16 km
32 x 18 km
14 x 8 km
6 x 4 km

1445 km

MODIS

36 честотни диапазона

250 m, 500 m,
1000 m

2330 km

CERES

0,3–100 µm;
0,3–5 µm;
8–12 µm
0,52–0,86 µm
1,6–2,43 µm
8,125–11,65 µm
0,3–100 µm; 0,3–5 µm;
8–12 µm

20 km (надир)

Limb to
limb

15 m
30 m
90m
20 km

60 km
60 km
60 km

0,446, 0,558, 0,672,
0,867 µm (4 честотни
диапазона, 36 канала)

275 m
550 m
1,1 km

36 честотни диапазона
(21 между 0,4–3,0 µm;
1 – 3,0–14,5 µm)
0,62–0,876 µm
0,459–2,155 µm
0,405–14,385 µm

250 m
500 m
1 km

ASTER
CERES

MOPIT
SSTL (търговски) Алжир

Разделителна
способност

AIRS

MISR (9
камери; надир; 26,10;
45,60; 60,00;
70,50
MODIS

DMC:
AlSAT-1

Честота/честотен
диапазон

360 km

2330 km

0,405-14,385 µm
0,52–0,62 µm
0,63–0,69 µm
0,76–0.9 µm
0,52–0,9 µm
0,448–0,9 µm
0,375–1 µm
0,52–0,9 µm
0,52–0,9 µm
0,52–0,9 µm
0,52–0,9 µm Pan

22 x 22 km

616 km

32 m

600 km

12 m
26 m
120 m
32 m
32 m
32 m
4m

25 km
55(300)km
25(300)km
600 km
600 km
600 km
24 km

AVHRR/3

0,58–0,68 µm
0725–1,00 µm
1,58–1,64 µm
3,55–3.93 µm
10,30–11.30 µm
11,50–12,50 µm

1,1 km (надир)

2900 km

HIRS/3

0,69–14,95 µm

18 km (надир)

2160 km

AMSU-A

23,8–89 GHz

50 km (надир)

2052 km

AMSU-B

89,0–131 GHz

15 km (надир)

2052 km

ESIS
PanCam
MSIS
COBAN
ESIS
ESIS
ESIS
CMT
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MHS (NOAA
17)
SBUV/2
(Noaa-17)
SARSAT

89,0–190,31 GHz

16 km (надир)

0,252–0,339 µm

–

–

406,05 MHz (121,5, 243
MHz)

–

–

–

–

SEM/2
Feng-Yun-1
series
FY-1A
FY-1B
FY-1C
FY-1D

Китай
(China
Meteorological
Administration
(метеорологичен)

Слънчевосинхронна квазиполярна
височина – 900 km
Наклон – 98,90
Период – 102,86
min

MVISR,
HEPD
MVISR

5 спектрални диапазона – 0,43–12,5 µm
10 спектрални диапазона – 0,43–12,5 µm

2134 km

1 km

2800 km

1 km

2800 km

Таблица 2 служи за основа на табл. 3, която показва приложимостта на спътниковите данни
(от оптически сензори със средна и ниска разделителна способност – радиометри и спектрорадиометри), получавани в ЦАН в различните фази и етапи при управляване на риска от различни природни бедствени явления. Получаването на спътникови изображения от DMC е спряно през 2009 г.,
поради което този тип спътници не са включени в табл. 3.
Таблица 3
Приложимост на спътниковите данни, получавани в ЦАН
Спътник
TERRA
AQUA

Инструмент
MODIS
MODIS

Преди
1,(2),4,7*,8*,10*,16
1,(2),4,7*,8*,10*,16

По време
1,4,(5),6,8,9,(11),12*,13,14,(16)
1,4,(5),6,8,9,(11),12*,13,14,(16)

След
1,(3)8,9,10*,11*
1,(3)8,9,10*,11*

Feng-Yun
NOAA

MVISR
AVHRR/3

(1),(7),9,10*11,16*
(1),(7),9,10*11,16*

1,6,8,9,10,11*12,13
1,6,8,9,10,11*12,13,14

1*,8*
1*,8*

1 – вулкани; 2 – земетресения; 3 – цунами; 4 – изследване и моделиране на климатичните
промени в глобален мащаб; 5 – наблюдение на горски масиви; 6 – температура на морската повърхност (включително Ел Ниньо и Ла Ниня (ENSO); 7 – свлачища; 8 – горски пожари; 9 – суша и засушаване; 10 – бури, урагани (включително високи количества валежи, силни ветрове); 11 – наводнения (речни), бързи/внезапни/поройни наводнения; 12 – зимни бури; 13 – снежна и ледова покривка;
14 – земно покритие (динамика на растителна покривка, процеси на пустинообразуване), 15 –
снежна покривка; 16 – наводнения, вследствие на топене на снежна покривка; () – ниска приложимост, само в определени специфични случаи; * – средна приложимост, при определени условия
Както се вижда от таблицата, за повечето природни опасности и бедствени явления Центърът за аерокосмическо наблюдение има висока приложимост, докато за наблюдението на определени обекти, процеси, явления и събития той е неприложим.
Преодоляването на недостатъците, в посока към повишаване приложимостта на ЦАН за
наблюдение на обекти и процеси, се осъществява чрез включване на Центъра като краен потребител
на данни и информация по проекти, свързани с програма GMES (Глобален мониторинг на околната
среда и сигурност), разработвана съвместно от Европейската космическа агенция и Европейската
комисия. ЦАН е национална точка за контакт по проект SAFER (Emergency Response Core Services)
и контактно лице за проект G-MOSAIK G-MOSAIC (GMES Services for Management of Operations,
Situation Awareness and Intelligence for Regional Crises – услуги за управление на операциите, запознаване с обстановката и разузнаване при регионални кризи).
Апаратните средства за спътниково наблюдение, които използва програма GMES, са радар
със синтезирана апертура; оптически сензори със средна до ниска разделителна способност; оптически сензори със средна и висока разделителна способност; оптически сензори с много висока разделителна способност; радарен алтиметър; спектрометър.
До извеждането в орбита на спътникови мисии Sentinel (1,2,3,4 и 5), от които първите три
(Sentinel-1, Sentinel-2 и Sentinel-3) са в процес на разработване, като извеждане в орбита на Sentinel-1 е
планирано за 2012 г., програмата GMES ще използва:
• радарни мисии (SAR) – ERS-2, Envisat, COSMO-SkyMed, RADARSAT-2, TerraSAR-X,
TanDEM-X;
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• оптични мисии – Envisat, DMC, EnMAP, Eros-A/-B, Pléiades, RapidEye, SEOSATINGENIO, SPOT,TopSat;
• алтиметър – ERS, Envisat, Jason-1, Jason-2 (OSTM), Altika;
• атмосферни мисии – Meteosat Second Generation (MSG), MetOp.
Приложение на спътниковите данни
Приложението на Центъра за аерокосмическо наблюдение на различните етапи от процеса
за управляване на риска от природни бедствия е показано в табл. 3. Както бе посочено по-горе и
описано в т. 6, на този етап ЦАН е неприложим за наблюдаване на обекти и определени рискови
явления и процеси, като преодоляването на този недостатък до определена степен е възможно да
бъде решен чрез получаване на данни и услуги по проект GMES.
За целите на настоящата публикация е представено кратко описание на дейността, извършвана в ЦАН по време на изригването на исландския вулкан Ейяфятлайокутъл в средата на април
2010 г. Вулканичните изригвания спадат към рисков клас „Циклоп”, чиято рискова топология е показана на фиг. 9, и както се вижда от табл. 2 и 3 ЦАН има висока приложимост за наблюдение на
вулканични изригвания.
Ниска

Тенденция да
бъде ниска

Тенденция да Висока Неизвестна
бъде висока

Вероятност за случване – Р
Сигурност при определяне на Р
Размер на щетите – Е
Сигурност при определяне на Е
Пространствено разпределение
Устойчивост (продължителност)
Необратимост
Забавяне на ефектите (последиците)
Мобилизация
Фиг. 9. Рискова топология (рисков потенциал): клас „Циклоп”, вулканични изригвания
Основните данни, използвани при наблюдението на разпространяването на вулканичния облак над Европа вследствие на вулканичното изригване, са:
• МOD 14_L2 – AOT 0,55 µm – аерозолна оптична дебелина4;
• данни от MISR (табл. 2) от NASA Earth observatory за височина на вулканичния прахов
облак;
• данни от Forecast Model моделите на Air Resources Laboratory (ARL) – NOAA
(http://ready.arl.noaa.gov/READY_animations.php);
• метеорологична информация от метеорологична служба на ВВС;
• данни от Meteosat, публикувани в официалния сайт на EUMETSAT.
На фиг. 10 е показан продукт МOD 14_L2 – AOT 0,55 µm, получен от спътниково изображение от MODIS, а на фиг. 11 – класификация на аерозолите, базирана на AOT 0,55 µm.

4

Аерозолна оптични дебелина (АОТ) е мярка за прозрачността на атмосферата и изразява степента, до която съществуващите в атмосферата аерозоли отслабват интензивността на светлината при преминаването Ӝ през атмосферата.
АОТ (τ) се определя като коефициент на отслабване над атмосферен стълб за единица сечение. Коефициентът на
отслабване дава относителното отслабване на радиацията за единица път, като оптичната дебелина е мярка за количеството радиация, погълната или разсеяна по пътя през частично прозрачна среда.
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Фиг. 10. АОТ – 20 април 2010 г., 14,59 ч.
За онагледяване на резултатите и вида на информацията, подавана от ЦАН, по-долу е цитиран един от анализите във вида, в който е изпратен от ЦАН на Ситуационния център на Главна дирекция „Гражданска защита” (18 февруари 2010 г).
1. Имайки предвид вида и състоянието на облака вулканична пепел (плътност, размер на
частиците, физически характеристики, наличие на вулканични газове и т.н), можем да кажем, че не
представлява опасност за страната (за население, земеделие, селско стопанство и т.н.). Единствените негативни последици от вулканичното изригване на този етап остават нарушаването на въздушния трафик.
2. Вулканичните прахови частици, налични в момента в атмосферата, не падат на Земята.
Дъжд, примесен с вулканичен прах, също не представлява опасност за страната (за население, земеделие, селско стопанство и т.н.).
3. Според модела на NOAA (Air Resources Laboratory) за посока и скорост на вятърна на височина 300 mb (9000 m), 400 mb (7000 m) и 500 mb (5600 m), посока на вятъра над територията на
страната за следващите 12 часа – югоизток.
4. Спътниковите данни, получени около 12 ч., не показват замърсяване на атмосферата на
територията на страната с вулканична пепел.
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Фиг. 11. Класификация на аерозолите, базирана на AOT 0,55 µm – 20 април 2010 г., 14,59 ч.
Разгледахме различните видове риск, оценката, анализа на риска и използването на спътниковите технологии за управляване на видовете риск. Направихме класификация, която илюстрира
приложимостта на спътниковите технологии в процеса на управление на рисковете. За някои от тях
спътниковите технологии имат висока приложимост, докато за други са неприложими без комбинирано използване на наземни и аерокосмически данни и информация. Показахме предимствата и недостатъците на спътниковите системи и технологии, като посочихме и начините за преодоляване на
тези недостатъци. Обърнахме специално внимание на анализа на риска и на процеса, включващ
концепцията за „възприемане на риска”.
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Майор д-р Георги Георгиев, д-р Любосвет Стоев

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ОПЕРАЦИИ В ОТГОВОР НА БЕДСТВИЯ
Анализирани са съвременните проблеми на управлението при операции в отговор на бедствия. Разгледани са компонентите, принципите, целите и задачите, които следва да се решават и
оказват съществено влияние върху 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.
Кризата е промяна на националната, регионалната или международната обстановка, характеризираща се с увеличена интензивност на разрушителни и агресивни процеси, при които са
застрашени основни ценности, интереси и цели на обществото и се създава висока степен на заплаха за живота, здравето и имуществото на големи групи от хора, за унищожаване на съществуващи
материални и природни ресурси и за функционирането на икономиката.
Кризите като обществено явление повече или по-малко, пряко или косвено са свързани с
необходимост от защита на стабилността и сигурността на държавата или на отделни области на
обществения живот. Те биват природни, екологични, технологични, икономически, социалнополитически, военни и други. По обхват се делят на локални, областни, национални, регионални или
международни.
Кризите се предизвикат от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни
замърсявания, епидемии, етно-религиозни противоречия, гражданско неподчинение с масови прояви на насилие, засилена дейност на местни и транснационални престъпни структури, терористични
организации, агресивни военни действия на друга страна, масови бежански потоци и други. Като
правило съчетават различни видове кризисни ситуации, но с определен централен елемент.
Управлението при операции в отговор на бедствия е съвкупност от принципни решения и
мероприятия с различен характер, които се свеждат до:
• наблюдаване на рискови фактори за сигурността;
• анализиране и ранно предупреждение;
• определяне целите на управлението в конкретната ситуация;
• разработване на планиращи документи за използване на националните сили и средства и
за взаимодействие с международни институции;
• подготвяне на решения, организиране и ръководене на действия и контрол над резултатите от управлението в хода на бедствието;
• подготвяне и осъществяване на стратегия (програма) за възстановяване след приключване
на бедствието;
• анализиране на бедствието и ефективността на мерките, предприети от институциите и
органите;
• планиране на националната система за управление при операции в отговор на бедствия,
предприемане на мерки за подобряването Ӝ и други.
Националната система за управление при бедствия (НСУБ) следва да гарантира:
• подготовка на страната, населението и националното стопанство за защита при възникване на природни бедствия с различен характер;
• запазване и оптимизиране съществуващите елементи на системата за управление;
• разработване на механизми за дейност на органите за управление в интегрираната система за управление;
• осигуряване на съвместимост с механизмите за управление при кризи в НАТО и ЕС.
Управлението при бедствия в страната е способността на правителството, държавната и
местната администрация чрез създадената ефективна управленска структура за планиране и координиране да изпълняват функционалните си задължения, като ръководят дейността на държавните
органи и средства за управление при бедствия и насочват и координират действията на неправителствените органи и организации в областта на управление при бедствия.
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Във всяко ведомство се формира административно звено от ръководни и експертни кадри,
за които подготовката и участието в управлението при бедствия е основно функционално задължение. Подготовката на органите за управление при бедствия се извършва по единен замисъл от национални, ведомствени, областни, общински и обектни планове.
Основните цели на управлението при бедствия са:
• повишаване на способностите за превенция, въздействие върху възникващото напрежение и предотвратяване на възможни негативни последствия от бедствието;
• ефективно управление при възникнало природно бедствие;
• разработване на планове, механизми и мероприятия за намаляване въздействието на бедствието и преодоляване на последствията от него;
• своевременна гражданска и военна подготовка за провеждане на операции в отговор на
бедствия;
• поддържане на способности за поставяне на бедствието под контрол и управляване на
процесите за връщане към състояние на стабилност.
Тези цели се постигат, чрез създаване на система от органи, механизми, сили и средства, насочени към решаването на следните задачи:
• предварителна подготовка на държавата и системата за действие в бедствена обстановки,
т.е. „превенция”;
• неутрализиране или намаляване на рисковите фактори, т.е. „корекция”;
• овладяване на ескалацията и разпространяването на бедствието, т.е. „противодействие”;
• намаляване интензивността на бедствието, т.е. „редукция”;
• ликвидиране на последствията, планиране и провеждане на мероприятия за предотвратяване на нови бедствия, т.е. „реконструкция”.
Прилаганите процедури, материалната, комуникационната и информационната база и органите,
които ги осигуряват и използват, както и силите и ресурсите формират механизма за провеждане на операциите в отговор на природни бедствия. Ефективността на механизма зависи от организацията за провеждане на незабавен и непрекъснат процес на координиране както между компетентните държавни
ведомства и органи, така и с НАТО, ЕС, ООН и нейните агенции, с отделни държави.
Проблемът за ефективността на механизма може да се реши, ако се намери отговор на три
основни въпроса: как да се създаде организацията в рамките на териториалните единици (области,
общини и кметства); как да се изгради надеждна и сигурна система; как да се поддържа режимът на
работа. Нормативната база в България не дава отговор на тези въпроси. Проблемите са много, но
биха могли да се решават единствено при ясна и точна координация между всички структури, които
са елемент от Националната система за управление при бедствия.
Основните изпълнители са министерствата на вътрешните работи и на отбраната с техните
структури.
Управлението при операции в отговор на бедствия е сложен процес с много компоненти и
затова ще се спрем на някои особености, които са в основата на постигането по-голяма ефективност
на тази дейност.
• Комуникационно-информационни технологии. Управлението при операции в отговор на
бедствия зависи както от своевременното, надеждно, защитено и всестранно управление на информационните източници, потоци и потребители, така и от степента на свобода за достъп и ползване
на информацията. Тези две зависимости са противоположни, затова единството им е въпрос на решение и качествено осъществяване от ръководителя на провеждащата се операция в отговор на
природно бедствие.
Комуникационно-информационната система се изгражда на базата на мрежите на далекосъобщителните оператори и на обособените мрежи на Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на другите държавни агенции и комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, имащи функции за осъществяване на изпълнителната власт. Основна нейна задача е обмен на информация между центровете за управление при бедствия в рамките на НСУБ.
За наблюдаване, анализиране и оценяване на риска и потенциално опасните обекти и дейности в органите за управление се изграждат и поддържат системи за ранно предупреждение, които
осъщестявват информационен обмен с колективните системи за управление при бедствия и ранно
оповестяване на партньорите от НАТО и ЕС. За целта те са обединени в единна Национална система
за ранно предупреждение.
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За оповестяване се използват Националната система за оповестяване, която е подсистема на
КИС, както и изградените комуникационни мрежи за спешни повиквания (телефон 112), средствата
за масово осведомяване и други системи за пренос на данни и информация.
Анализите на актуалното техническо и технологично състояние на използваните в страната
информационни системи и системите за ранно предупреждение и оповестяване на национално и
местно равнище показват, че от гледна точка на възможностите за привеждане в съответствие със
съвременното ниво на информационните технологии е необходимо интегриране в единна комуникационно-информационна система за ранно предупреждение и оповестяване – Система за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване (СНРПО).
С интегрирането на системите за ранно предупреждение и оповестяване и създаването на
единна информационна картина при бедствия се появяват възможности за:
• координиране действията на всички министерства, техни структури, организации, ведомства и фирми за превантивни и възстановителни мерки при събития с такъв характер;
• оперативно взаимодействие с аналогичните системи на съседни страни;
• своевременно, ясно, еднозначно и точно уведомяване на населението за произтекли събития и процеси;
• съкращаване на времето и разходите при превенция и преодоляване на последици от възникнали събития;
• предотвратяване разрастването на последствия от събития с нежелан характер, опазване
на населението и намаляване на човешките и материалните загуби от произтекли събития и други.
Изходите от критичните ситуации и фази са внезапни, а ефективното управление изисква
пълен контрол, информация и достатъчно време за реагиране.
Вътрешните трудности са недостатък на волята, характера, некомпетентното умение да се
налагат отношения и да се управляват сили и средства.
Външни трудности са съпротива на хора и обстоятелства, конкуренция, страх от предстоящи трудности и други.
Управлението в операции в отговор на бедствия изисква ясно представена и страстно желана цел и готовност да се преодолеят всякакви трудности, защото няма безизходни ситуации и неразрешими задачи.
• Инструменти за управление при операции в отговор на бедствия. Основни белези при
бедствията са комплексност, уникален характер, отражение върху множество елементи на средата,
развитие с голяма бързина, висока степен на непредсказуемост и висока степен на риск.
Управлението в операции в отговор на бедствия се базира на следните подходи: комплексен, процесно ориентиран и централизиран.
Елементите на управлението в операции в отговор на бедствия включват:
• осигуряване на навременна и точна информация за същността и обхвата на ситуацията;
• информация за статуса на наличните ресурси;
• консолидиране на информацията;
• координиране действията на структурите на национално равнище;
• координиране на действията на наднационално равнище при природни бедствия с трансграничен характер;
• осигуряване на комуникацията.
Етапите са:
• мониторинг;
• идентифициране на опасността;
• управляване и овладяване на бедствената ситуация;
• заключителни действия.
Приоритетите са, на първо място, запазване живота, здравето и сигурността на хората, след
което се минимизират вредните последствия от природното бедствие.
Ключовите фактори се групират в областите ресурси, инфраструктура, време, информационно превъзходство.
Гледните точки за работа са в съответствие с организацията и процесите.
Аспектите, които следва да се отчитат, са оперативен анализ, структуриране, планиране, изпълняване, приключване, обобщаване, стратегически анализ.
Организационните структури, участващи в операции в отговор на бедствия, се отличават по
субординацията си, областите на компетентност и вътрешната структура на организационните единици.
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Основните данни, които се използват при разчетите, са свързани със стандартни ресурси,
организационни структури, планове, мрежови графици, етапи и текстове.
Чрез компютърни симулации на базата на стратегически анализ и на оперативно ниво могат
да се получат добри предварителни резултати за подготовката на елементите от системата.
Планирането, което се извършва, е предварително – свързано с превантивните мерки; в реално време, когато се прилага в практическа ситуация, задължително в диалогов и/или графичен
режим.
Обектите на планиране са време, ресурси и капацитети. Съществен елемент от планирането
е балансирането на капацитетите.
Планирането на времето е целесъобразно да става по видовете данни, поддържани от системата: твърди (фиксирани), прогнозни (планови), актуални (реални), автоматични (детерминирани).
Видовете капацитети са нива (количества) за материалното осигуряване на процесите, капацитети на техническите и помощните средства, човешки ресурс.
Планирането на капацитетите е на база дейност, на база ресурс и на база график. Балансирането им се постига по три способа: оценяване на ситуацията в реално време, оптимизиране на
изискванията, симулативно проиграване и инкорпориране на вариантите.
При планиране на ресурсите се различават следните видове: суровини, продукти, услуги
(труд), технически средства, човешки ресурс, финансови средства и други.
Обхватът и дълбочината на планирането са в зависимост от обхвата и степента на интегрираност на системите и включва основен запис за всеки вид ресурс; присъединяване на ресурси; блокиране на ресурси; поддържане на неснижаем остатък от ресурси.
Информационната система извежда следните видове данни и справки:
¾ исторически (архивни) данни;
¾ предварително дефинирани справки, отчети, анализи;
¾ разрез и детайлност, съобразени с правата и нуждите на потребителя;
¾ различни видове представяния на данните (табличен, графичен);
¾ вградени инструменти за създаване на справки без писане на код;
¾ дефиниране на правата за достъп до информацията и висока степен на защита;
¾ връзка с външни системи;
¾ система за алармиране;
¾ персонифициране на информацията.
• Подготовка на ръководителя (лидера) в управленския процес. Един от основните въпроси
в операциите в отговор на бедствия е цялостната подготовка на ръководителя (лидера) в управленския процес при овладяване на бедствената ситуация.
Етапите, през които се преминава в управлението на операциите в отговор на бедствия, са
пряко свързани с управленските умения на лидера. По-долу е направен анализ на лидерските умения, необходими за всеки етап от управлението при бедствия.
Етап 1 – „Наблюдение на рисковите фактори, ранно предупреждение и предварително
прогнозиране на развитието на бедствието”. Обхваща дейностите за събиране, обработване, обобщаване и сравняване на получената информация, както и подготвяне на предварителна прогноза за
развитие на бедствието.
Все повече е наложително още на този етап да се извърши оценяване на риска от развитие
на бедствието и възможните последици от неговото действие.
Всяко стабилно състояние може да бъде дестабилизирано от съществуващите предизвикателства, рискове и заплахи. Дестабилизирането започва, когато от дадено предизвикателство, поради неефективно въздействие, се стигне до активиране и то се превърне в риск и заплаха. Лидерските
умения се изразяват в запазване на стабилността.
Етап 2 – „Оценяване на ситуацията и възможните алтернативи за реагиране”. Този етап е
ключов за процеса на управление при операции в отговор на бедствия. Характерни дейности са провеждане на експертен анализ на ситуацията, изготвяне на възможни прогнози за развитие на обстановката, политико-военна (гражданско-аварийна) оценка на ситуацията, набелязване на варианти за
реагиране, сравняване и оценяване на различните алтернативи, избиране и утвърждаване на вариант
за реагиране, издаване на постановление (директива, заповед) за начало на планиране на операция
за реагиране в отговор на природно бедствие.
От значение през тази фаза е да се привлекат колкото може повече експерти в отделните области, които да подпомогнат лидера и органите за управление за изготвяне на реалистична оценка
на ситуацията и най-приемливия вариант за реагиране. Например могат да се привличат експерти не
само от МО, МВР, ДА „Гражданска защита”, институтите, изследващи сигурността, и други, но и от
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областта на науката и технологиите, специалисти по социология, психология, екология, дипломати,
финансисти, метеоролози, политолози и т.н.
Гледната точка на ръководителя е, че това е вземане на решение при извънредни обстоятелства, които могат да имат съдбоносни последствия за обществото.
Етап 3 – „Подготовка и утвърждаване на плановете за реагиране на бедствието”, може да
протече различно, в зависимост доколко ситуацията отговаря на предварително изготвените планове за реагиране. Във всички случаи обаче тук се включват дейностите дефиниране на мисията (мисиите) на операцията; анализиране на текущите способности за нейната реализация; планиране осигуряването на мисията; планиране на спомагателни мисии.
Плановете за реагиране на бедствието се обобщават в концепция за операцията за реагиране
на природното бедствие и/или оперативен план/планове.
Във всички органи и нива на управление в хода на предварителното планиране, на основата
на възможните сценарии и на способностите, следва да се разработят планове за реагиране на всички възможни бедствени ситуации. Ето защо в случаите, когато естеството на бедствието изисква
незабавна реакция, близка до тази в предварително изготвените планове, се прави само кратък анализ на варианта за действие и корекция в плана за реагиране при необходимост, след което се прилагат мерките или се провежда операция за реагиране в отговор на природното бедствие. Във всички случаи незабавно се пристъпва към провеждане на всички посочени по-горе дейности като непосредствено планиране за реагиране на бедствието. Така се съвместяват двете фази на планиране и
на реагиране в отговор на бедствие.
Организационният подход при управлението изисква изграждане на рамка на правомощия,
установяване на връзки между центровете за вземане на решения, създаване на група за критична
информация, създаване на правила и проиграване на практика.
Изграждането на рамка на правомощия означава да се постигне съгласувана дефиниция на
процеса на управление при бедствия, както и ясно очертани правомощия и задължения (за предпочитане в писмен вид) и връзки между центровете за вземане на решение, да се изградят система и
мрежи за ефективно сътрудничество и да се развие готовност за мобилизация на силите за една обща кауза.
Превенцията се свързва с предвиждане на потенциални бедствени ситуации, поддържане на
пълна осведоменост за потенциалните природни бедствия, обективен анализ на информацията за
развитието на събития, които биха могли да доведат до криза, и конструктивна намеса в предкризисни ситуации.
Реагирането е основният елемент от дейността на лидера и обхваща следните елементи:
• осмисляне на ситуацията;
• преодоляване на първоначалния шок;
• избягване загубата на доверие;
• активиране на мрежите и групите за критична информация;
• формулиране на позиция;
• разработване на план за действие;
• мобилизиране на вземащите решения.
Преодоляването на първоначалния шок се базира на някои основни правила, които следва
да се отчетат:
• системите за предупреждение са уязвими;
• скоростта на събитията може да попречи на разбирането на същността и на начина на
действие;
• бедствието може да е масирано и унищожително;
• лицата и организациите може да са стресирани;
• бедствието може да се окаже в непозната област;
• системата може да се върне към практики от миналото, а настоящата система да изисква
изменения.
Избягване загубата на доверие означава да не се вземат прибързани решения и да не се стига до необмислени заключения, което да доведе до объркване в началните контакти със средствата
за масово осведомяване и надценяване или подценяване сериозността на бедствието за обществото.
Формулирането на позиция означава лидерът да дефинира проблема, да му даде име, да
направи първоначална преценка за сроковете и графиците и да реши какъв ще бъде основният фокус.
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Етап 4 – „Провеждане на операция за реагиране в отговор на бедствие”. Това е найпродължителният етап и е свързан с изразходване на големи количества ресурси. Възможно е да се
изпълнява паралелно с предходния етап на планиране, което е практика в колективната система за
реагиране при кризи. Това, макар и в по-редки случаи, може да се случи и в национален мащаб, особено при крупни промишлени аварии, опустошителни бедствия или при непредвидена ситуация.
Разрешаването на последствията от бедствието е свързано с координиране осведомеността
на обществото. То се постига със средствата за масово осведомяване, като се определи говорител,
търси се възможност той пръв да дава информация, да казва истината, без да се правят коментари.
Управлението на системата включва отделяне на управлението при бедствия от всекидневните дейности; контрол над вътрешните комуникации; пренастройване на екипите за посрещане на
събитията; гарантиране за наличие на овластени структури за вземане на решения; организиране на
действията и използване на експертите.
Необходимо е да се създаде мрежа за взаимодействие между експертите, като се отделят от
мястото за вземане на решенията и се следят публичните им коментари. Трябва да се прояви реализъм относно техните способности, които допринасят за вземане на решенията.
Етап 5 – „Връщане към състоянието на стабилност”. Този етап също е продължителен и е
свързан с разход на ресурси. Протича в условия на прекратено въздействие на бедствието и невъзможност за нова ескалация. Етапът може да включва стабилизиране на политическите, социалните,
икономическите, етническите, природните и други условия и възстановяване сигурността на обществото и неговите граждани.
На този етап фокусът е в изпълнение на решенията и връщане към нормално състояние. При
възстановяването се управлява процесът до самия край, като справянето с последствията означава
да се управлява системата, да се координира осведомеността на обществото (средства за масово осведомяване и слухове) и да се използват по подходящ начин консултиращите експерти.
Основните дилеми пред лидера при управление при операции в отговор на бедствия са
свързани със следното:
• минимизиране на провокацията;
• съхраняване опциите на опонентите;
• манипулиране параметрите на риска за опонентите;
• максимизиране броя на въвлечените сили и средства за разрешаване на бедствието;
• „победа” или „избягване на риска”;
• поемане на задължения;
• коректност.
Изискванията към процеса на вземане на решения в операциите в отговор на бедствия се
свързват с информационно осигуряване, използване на алтернативи, завършеност, навременност,
осъществимост, контролируемост, гъвкавост и перспективност.
Стратегическият лидер се изправя пред дилемите стратегическо (оперативно) мислене, материални (емоционални) интереси, ненамеса (държа събитието в ръцете си), висока/ниска обществена реакция, кратък/дълъг срок на решаване на проблема, да го направи добре/да изглежда добре.
Проблемите на лидера се класифицират най-общо в следните направления: лидер липсва:
физически или духовно; раздвоен лидер: разделена система за управление; съперничество: политическо управление; изолация на лидера: активна намеса отгоре; стрес и умора на лидера: пренатоварване; нерешителност: вероятни пропуски.
Грешките, които трябва да се избягват от лидера, са отричане (това не може да се случи
тук); подценяване на бедствието; технократизъм; микроуправления (решенията вземам аз); да „огрея” навсякъде.
За осъществяването на ефективно управление могат да се дефинират следните приоритети:
• създаване на оперативни способности на национално и регионално равнище (готови за
действие обучени мобилни екипи с интердициплинарен характер);
• бързо идентифициране на рисковите фактори и прогноза на конкретните очаквани действия;
• вземане на правилни решения в реално време за ликвидиране на последствията (информационни и комуникационни системи, експертни решения, базирани на изкуствения интелект, анализи, методи за ограничаване на разпространението, за обезвреждане и депониране на опасните вещества и/или отпадъци, евакуация, първа медицинска помощ и социална помощ и лечение);
• осигуряване на подходящата информация за лицата, вземащи решения.
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При разпределянето на нивата на способност между отделните власти трябва да се реши как
да се определят отговорностите за разработване и поддържане на способностите между отделните
нива на управлението, между отделните юрисдикции.
Нивата на риска и ресурсното осигуряване са на различно равнище в отделните юрисдикции
на територията на страната.
Необходимо е всички равнища на властта да поддържат съществуващите компоненти от
системата за реагиране при бедствия и успоредно да ги развиват в съответствие с националните
приоритети за повишаване на дадена способност, за координиране между всички системи и други.
За изпълнението на изброените приоритетни дейности по всяка вероятност ще се наложат
промени в законодателството на България.
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НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ –
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Засегнати са планирането на защитата при бедствия и аварии, действията на съответните власти, организации и служби, както и ефективността и недостатъците на планираните
мероприятия.
Едно от най-важните условия за успех на защитата на нацията и населението при бедствия е
правилното осъществяване на превантивната дейност. Тя включва комплекс от мероприятия, чието
изпълнение значително снижава възможността за настъпване на извънредни ситуации или ако това
се случи, намаляват последствията от бедствията. Залог за тяхната ефективност е планирането им.
Планирането на защитата при бедствия е фрагмент от превантивната дейност при бедствия,
с изключителна тежест за цялостната дейност в сферата на защита при бедствия. То се извършва на
национално, областно и общинско (местно) равнище. Планирането на защитата при бедствия на национално равнище е организиране цялостната дейност на нацията в сектора на защита при бедствия –
както в областта на превенцията, така и при реакцията и възстановяването, намаляване и ликвидиране на последствията след бедствията.
В областта на превенцията включва ясно очертаване на всички мероприятия за осигуряване
оцеляването на населението и изпълнението на други превантивни мерки.
При реакцията и оперативната намеса за предотвратяване на различните бедствия и намаляване и ликвидиране на последствията от тях планирането обхваща и ясното очертаване на изключително широк спектър от различни дейности: осигуряване на ресурс за извършване на спасителни и
възстановителни дейности, изготвяне на програми и планове за обучението на спасители, техните
структурни единици, ръководителите им и др.
Законът за защита при бедствия изисква разработването на три основни документа на планиране на защитата при бедствия на национално равнище – Национална програма за защита при
бедствия, Национален план за защита при бедствия и Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Националната програма за защита при бедствия и годишният План за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия се изготвят в изпълнение на чл. 6, т. 5 и чл. 18 от Закона за
защита при бедствия (ЗЗБ). Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и задачите в тази област за срок от 5 години. Тя е основен документ за намеренията на
държавното ръководство за дейността в областта на предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последици от бедствия и аварии и е насочена към създаване на ефективна, ресурсно и технически
осигурена национална интегрирана система за превенция, своевременно реагиране и възстановяване
при извънредни ситуации за период от 5 години.
Програмата и годишните планове за нейното изпълнение отразяват степента на развитие на
цялостната политика и практика на защитата от бедствия и научните постижения в тази област на
национално равнище. Тези документи са показател за важното значение, което отдават изпълнителната власт и цялото общество на проблемите, свързани със защитата от бедствия. Националната
програма за защита при бедствия (2009–2013) и Планът за изпълнение на Националната програма за
защита при бедствия (2009 г.) са разработени от Междуведомствена работна група (МРГ), създадена
със Заповед № 1338 от 10 декември 2008 г. на заместник министър-председателя и министър на извънредните ситуации. Те са приети на заседание на Министерския съвет на Република България с
Протокол 21 от 28 май 2009 г. Към настоящия момент от МРГ в изпълнение на Заповед № Р-79 от
28 май 2010 г. на министър-председателя на Република България са разработени и приети с Решение
№ 714 от 1 октомври 2010 г. на Министерския съвет План за изпълнение на Националната програма
за защита при бедствия за 2010 г. и План за изпълнение на Националната програма за защита при
бедствия за 2011 г.
Изпълнението на мероприятията, предвидени в Програмата и годишните планове за нейното
изпълнение, ще спомогне в значителна степен за предотвратяване появата и развитието на възможни бедствия или ако това на настоящия етап не е възможно, да се предотвратят, овладеят и създадат
предпоставки за преодоляване на последиците от бедствия и аварии, като по такъв начин се осигури
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защита на живота, здравето и имуществото на населението, опазване на околната среда, културните
и материалните ценности и гарантиране на необходимите условия за устойчиво социално-икономическо развитие на страната. Поради това основен акцент на Националната програма за защита при
бедствия е превантивната дейност, целяща да предотврати възникването на извънредни ситуации.
В Националната програма за защита при бедствия е извършен задълбочен анализ на състоянието на защитата при бедствия в страната, определени са основните насоки за научноизследователска дейност и основните насоки за съдържанието на образователните програми, неотложните
мерки за изпълнение с цел намаляване на въздействието на различните бедствия, приоритетите за
развитие и всестранно осигуряване на единната спасителна система. На базата на всичко това са
посочени основните дейности за защита от бедствия за предстоящия петгодишен период, чието финансиране и изпълнение ще доведе до постигане целта на Националната програма.
В резултат на реализацията на програмата се предвижда да се постигнат и конкретни резултати – понижаване на загубите от извънредни ситуации, повишаване ефективността и усъвършенстване на информационното осигуряване, системите за мониторинг и прогнозиране на извънредните
ситуации, създаване на национална комплексна система за информиране и оповестяване за извънредни ситуации на населените места и местата с масово пребиваване на хора, развиване на инфраструктурата за информационно осигуряване и ситуационен анализ на рисковете от извънредни ситуации и усъвършенстване на техническите средства и технологиите за повишаване защитата на
населението и териториите от опасности, обуславящи възникването на извънредни ситуации, както
и на тези за ликвидиране на последици от бедствия.
Това ще консолидира финансовите средства от републиканския бюджет, отпусканите средства от Европейския съюз и бюджетите на останалите икономически субекти за защита при бедствия
и ще даде възможност при изпълнение на предвидените програмни дейности „Гражданска защита”
да обедини усилията на юридическите лица, неправителствените организации и гражданите и с подкрепата на останалите органи на изпълнителната власт да успее да създаде унифициран модел за
действие при бедствия чрез повишаване знанията и уменията, постигане на ефективна комуникация
и координиране и засилване на тяхната резултатност.
Националният план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи е специализиран планиращ документ, предназначен само за съставните части на единната
спасителна система*. Планът организира тяхното взаимодействие и поетапното им включване в
спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи за нарастване на усилията при продължаващо развитие във възходяща градация на извънредната ситуация или няколко едновременно
действащи или застъпващи се във времето извънредни ситуации.
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ – ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ
Националният план за защита при бедствия определя организацията на цялостната дейност
за защита от бедствия в България. Той е основен документ на държавното ръководство, планиращ
дейността в областта на предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия и
аварии, насочени към създаване на ефективна, ресурсно и технически осигурена национална интегрирана система за превенция, своевременно реагиране и възстановяване при извънредни ситуации.
Националният план за защита при бедствия трябва да осигури организирани и координирани действия за предотвратяване или намаляване на последици от възможни бедствия, както и да организира
осигуряване на първа медицинска помощ, временно снабдяване с питейна вода, храна, временен
подслон и други необходими на населението средства от засегнатите от бедствия територии.
Структурата на Националния план за защита при бедствия е посочена в чл. 9, ал. 4 на ЗЗБ и
включва:
• анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях;
• мерки за предотвратяване или намаляване на последици от бедствията;
• мерки за защита на населението;
• разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки;
* Според Закона за защита при бедствия единната спасителна система представлява организация, координация и
ръководство на действията на всички звена, служби и структури от публичния сектор, частния сектор и
неправителствните организации при подготовката за реакция на възникващо бедствие и реакция на възникнало
бедствие при запазване на институционалната и организационната принадлежност и определените им функции или
предмет на дейност.
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• средства и ресурси, предвидени за ликвидиране на последици от бедствия;
• начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт;
• ред за навременно уведомяване на органите на изпълнителната власт и населението при
заплаха или възникване на бедствия.
Националният план за защита при бедствия е разработен от МРГ, определена със Заповед
№ Р-79 от 28 май 2010 г. на министър-председателя на Република България и съдържа:
• основание за разработване на плана;
• цел на плана;
• основни задачи на плана;
• анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях;
• мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствията;
• мерки за защита на населението;
• разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на мерките за
защита на населението;
• средства и ресурси, предвидени за ликвидиране на последиците от бедствия;
• начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и ред за навременно
уведомяване при бедствия.
Изготвеният план съдържа и 62 приложения с информационен и оперативно-служебен характер, както и списък на използваните съкращения.
В първите три кратки уводни раздела са разгледани законовите основания за изготвянето
на Националния план за защита при бедствия: чл. 6, т. 3 и чл. 9, във връзка с чл. 62, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия. Посочена е и целта на Националния план за защита при бедствия –
извършване на анализи и оценки за риск от възникване на бедствия на територията на България и
набелязване на превантивни мерки за намаляване на неблагоприятните последици в резултат от бедствия, организиране и координиране на действията за предотвратяване или намаляване на последици от бедствия. Формулирани са и основните задачи на плана:
• анализиране на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от тях;
• 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 начина на взаимодействие между органите на изпълнителната власт;
• определяне на реда за навременно уведомяване на органите на изпълнителната власт и
населението при заплаха или възникване на бедствие.
В уводните раздели са разгледани и два случая за въвеждане на плана в действие от министър-председателя:
• при обявяване на бедствено положение на територията на повече от една област;
• 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 четвърти раздел на разглеждания национален план са направени подробен анализ на
възможните бедствия и прогноза за последиците от тях. Първоначално е посочено определението на
термина „бедствие”, съгласно чл. 2 от Закона за защита при бедствия – събитие или поредица от
събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната
среда в размери, които изискват предприемане на мерки или участие на специални сили или използването на специални ресурси. Направена е и констатацията, че през последното десетилетие статистиката показва увеличаване на бедствията, предизвикани от природни явления, които имат отрицателни последици за населението, инфраструктурата и икономиката на страната.
В този раздел е направена и класификация на очакваните бедствия за нашата страна:
• предизвикани от природни явления – земетресения, наводнения, горски и полски пожари,
снежни бури, свлачища и срутища, обледявания, бурни ветрове;
• вследствие на епидемии и пандемии по хора, животни и растения;
• вследствие на крупни производствени аварии и пожари в обекти, работещи с ядрени,
взривоопасни и пожароопасни материали, промишлени отровни вещества и токсични газове;
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• вследствие на транспортни инциденти – авиационни, железопътни, пътни, морски и речни.
По-нататък в същия раздел подробно са анализирани следните бедствия:
• земетресения;
• наводнения;
• радиоактивно замърсяване (разгледани са трите основни случая, при които може да се
предизвика радиоактивно замърсяване – възможна авария в АЕЦ „Козлодуй”, възможни радиационни последствия от трансграничен пренос на радиоактивни вещества при авария в АЕЦ „Черна вода”
и инциденти с транспортни средства – автомобили, железопътни вагони, плавателни средства и самолети, превозващи радиоактивни материали);
• промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни вещества;
• биологично заразяване;
• свлачища;
• суша;
• заплаха от голям пожар;
• силни ветрове и смерч;
• обилни снеговалежи, снежни бури и заледявания;
• бедствия вследствие на инциденти с плавателни съдове;
• автомобилни, железопътни и авиационни катастрофи;
• терористични актове;
• невзривени боеприпаси.
В пети раздел на плана са разгледани мерките за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия, като това е направено за всички основни видове бедствия:
• мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия при земетресения;
• мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от наводнения;
• мерки за предотвратяване или намаляване на последиците при радиационна авария;
• мерки за предотвратяване или намаляване на последиците при авария с опасни вещества;
• мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от биологично заразяване;
• мерки за предотвратяване или намаляване на свлачищен риск и защита от свлачища;
• мерки за предотвратяване и намаляване на големи пожари (като тук подробно са разгледани тези мерки за защита на населението, за обекти от промишлеността и критичната инфраструктура, за горски масиви и за земеделски масиви);
• мерки за намаляване на последиците при обилни снеговалежи, снежни бури и заледяване;
• мерки за предотвратяване или намаляване на последиците при бедствия вследствие на
инциденти с плавателни съдове;
• мерки за предотвратяване на терористични актове.
В шести раздел на плана са посочени мерките за защита на населението, като разделът е в
две части: организационни мерки; ред за искане или оказване на международна помощ при бедствия
(като подразделът е разработен в следните основни компоненти на проблема: нотификационни съобщения – ред за искане и оказване на международна помощ, и ситуационни доклади).
В седми раздел на плана са посочени разпределянето на задълженията и отговорните органи
и лица за изпълнение на предвидените мерки в сферата на защита при бедствия, като това е направено по ведомства.
Осми раздел съвсем накратко разглежда средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране
на последиците от бедствия. Посочено е, че източниците за финансиране на мероприятията, заложени в Националния план за защита при бедствия, са републиканският бюджет, общинските бюджети,
структурните фондове на Европейския съюз и други международни организации. Планът е съобразен с наличните сили и ресурси на Единната спасителна система. При необходимост допълнителни
сили и ресурси се осигуряват поетапно от отговорните за превенцията и провеждането на СНАВР
ведомства и организации. В извънредни ситуации, при възможност, може да бъдат включени сили и
ресурси и на Министерството на отбраната. При бедствия, при които България изпитва трудности
да се справи само със собствения си технически и ресурсен капацитет, може да се обърне към други
държави с молба за помощ.
В девети раздел също съвсем накратко са засегнати последните два задължителни елемента
според ЗЗБ – начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и ред за навременно уведомяване органите на изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на
бедствия.
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Независимо че не е отделен в специален раздел, разглежданият национален план съдържа
заключителна част. В нея е посочено, че Националният план за защита при бедствия е задължителен за всички органи на изпълнителната власт, за юридическите, физическите лица и едноличните
търговци при възникване на бедствия. Разгледани са и условията, при които планът се актуализира –
поне веднъж на три години или при нова нормативна уредба на страната или Европейския съюз,
отнасяща се до или свързана с изменение на регламентацията и организацията на дейностите за защита от бедствия. При промени, които не засягат задачите на разглеждания план, корекциите се извършват в съответствие с постъпилите искания на съответната компетентна структура.
Изключително голям е броят на приложенията на Националния план за защита при бедствия – 62, като те представляват самостоятелни документи с информационен, оперативен и административен характер, които поради различни причини (излишно обременяване текста на съответните
раздели, отнасящи се до различни раздели, не са намерили място в основната част на плана.
От приложенията с информационен характер правят впечатление:
• характеристика на скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник за определяне интензивността на земетресенията;
• технически характеристики на реактори тип ВВЕР и CANDU;
• публичен регистър на издадените разрешителни по чл. 104 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях;
• разпределение на свлачищата по административни области;
• справка за обозначенията на сеизмологичните станции и център на НОТССИ при ГФИ –
БАН;
• язовири, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, с центровете за управление при
бедствие;
• списък на потенциално опасните язовири I, II и III категория, стопанисвани от
„Напоителни системи” ЕАД София;
• анализ на риск от авария в ПХРАО – Нови хан;
• видове атомни централи в света;
• атомни централи близо до България (до 600 км);
• разчет за необходимите количества калиев йодид за йодна профилактика на населението
на територията на България, намиращо се на разстояние 100 км от АЕЦ „Черна вода”;
• проектни мерки на безопасност на АЕЦ „Черна вода”;
• типове бойни отровни вещества, въздействие и антидоти.
От приложенията с оперативен характер интерес представляват:
• схема на оповестяване при авария в АЕЦ „Черна вода” в Румъния;
• процедура за действие при възникване на радиационно аварийно събитие с безстопанствен радиоактивен източник;
• процедура за искане и приемане на модул за гасене на горски пожари с използване на
въздухоплавателни средства – чрез общностния механизъм за гражданска защита на Европейския
съюз и други държави;
• официални съобщения, искания и предлагане на помощ, рапорти до механизма за гражданска защита на Европейския съюз;
• съобщения за възникнало земетресение;
• язовири, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, с центровете за управление при
бедствие;
• схеми за оповестяване и взаимодействие на органите на изпълнителната власт;
• пунктове за управление на оперативните групи за провеждане на СНАВР при наводнение;
• процедура за действие при нелегален трафик и незаконно преместване на ядрен материал
и/или радиоактивни вещества;
• процедура за аварийно реагиране при разкриване на незаконен пренос на радиоактивни
материали в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове на България;
• таблица за изграждане на преките телефонни връзки за нуждите на Националния щаб за
координация, ситуиран в Ситуационния център на Главна дирекция „Гражданска защита” – МВР.
От приложенията с административен характер могат да се отбележат:
• зони на отговорност на мобилните лаборатории на МОСВ в случай на аварии в националните обекти, работещи и съхраняващи промишлени отровни вещества;
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• заповед за въвеждане в действие на Националния план за защита при бедствия и за създаване на Национален щаб за координация и контрол;
• задачи, които изпълняват основните структури на Министерството на вътрешните работи
при бедствие вследствие на силно земетресение.
Специализираните формирования на Министерството на околната среда и водите при силни
земетресения са:
• екипи за оказване на спешна медицинска помощ и направление за евакуация и лечение на
пострадалите при земетресения по райони;
• сили и средства на БЧК за работа в бедствена ситуация;
• специализирани формирования на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с телефонни номера за връзка с язовирните райони и ремонтни бази в системата на
предприятие „Язовири и каскади” от НЕК ЕАД към МИЕТ;
• специализирани формирования на АЯР при авария;
• сили и средства (лаборатории) на Министерството на земеделието и храните при ядрена и
радиационна авария;
• специализирани формирования на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, списък на основните аварийни групи от системата на енергетиката, включени в плановете за
действия при бедствия;
• дежурни длъжностни лица в министерства и ведомства;
• разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки в Националния план за защита при бедствия.
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ –
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Националният план за защита при бедствия, разработен през 2010 г. от МРГ, не е „последната дума” в областта на защитата при бедствия. Напротив, като пръв национален документ в условията на действащия ЗЗБ той предоставя изключително много възможности за усъвършенстване и
развитие.
Първото, което може да се посочи в тази насока още при разглеждане структурата на плана,
е, че липсва увод, а неговите функции в документа се изпълняват от трите кратки уводни раздела.
Тук може те да се обединят в увод на плана, в който да се посочат какво представлява Националният план за защита при бедствия, законовото основание за неговото разработване, целта и неговите
задачи. Необходимо е също правилно да се формулира целта на плана. Желателно е кратката заключителна част на плана да се отдели в самостоятелно заключение, където да се посочи периодът, за
който е в сила документа: че той е постоянно действащ, периодът, в който задължително се актуализира, и в какви случаи се извършва актуализация, преди да изтече този период какви са очакваните резултати от изпълнението на плана и предвидените в него мерки и мероприятия, както и какви
са основните компоненти на плана (Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй”).
Една от най-важните корекции, които трябва да се направи още при първата актуализация
на плана, е неговият девети раздел да се раздели на два раздела: „Начин на взаимодействие между
органите на изпълнителната власт” и „Ред за навременно уведомяване на органите на изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на бедствия”. По такъв начин на първо място
ще се изпълнят изискванията на ЗЗБ по отношение на структурата на Националния план за защита
при бедствия. Тези раздели трябва и да се разширят, като ясно се посочат взаимодействието между
органите на изпълнителната власт в периода на превенцията преди бедствието, реакцията на самото
бедствие и възстановяването и подпомагането на засегнатите структури и население след бедствието. Значително по-подробно трябва да се разгледа и редът за навременно уведомяване органите на
изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на бедствия. Необходимо е също
така да се съгласува раздел „Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт” с
приложение 22 на плана: в раздела става дума за Щаб за координация и контрол, а в приложението – за
Национален щаб за координация и контрол (НЩКК), в неговата трета точка, а щабове за координация и контрол към съответните ведомства се посочват в седма точка. Общо взето, това може да се
определи като вътрешно логическо противоречие между плана и приложението, което може да се
преодолее, като проблемът със съществуването на НЩКК се реши ясно в ЗЗБ. Трябва да се посочи
също, че с приемането на плана се отменя Решение № 544 на Министерския съвет от 25 август 2008 г. за
създаване на координационен щаб към министъра на извънредните ситуации.
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Необходима е и корекция в приложения № 21 и 22, където е записано, че дежурният на
Главна дирекция „Гражданска защита” уведомява за земетресение министъра и главния секретар, но
той няма пряка връзка с тях. Дежурният може да уведоми само директора и оперативния дежурен на
МВР, а той е длъжен да уведоми министъра и главния секретар на МВР.
Част от посочените насоки за усъвършенстване на плана могат да станат след развитите
докрай положения в ЗЗБ в това отношение и особено, че в него не е предвидено създаване на
НЩКК. Независимо от това именно тук са най-съществените слабости на плана и те трябва бързо да
се коригират, тъй като от тях в най-голяма степен зависи реакцията на страната ни при по-значимо
бедствие.
Посочвайки тези слабости на Националния план за защита при бедствия, не бива да подценяваме нито изключителния труд, положен от членовете на МРГ и групата за нейното подпомагане
от Главна дирекция „Гражданска защита”, нито като цяло да омаловажаваме стойността на изготвения документ. Напротив, може да се твърди, че двете групи успешно са се справили с основното
предизвикателство пред тях – разработване на този основен документ в системата на защитата при
бедствия. А най-голямото предизвикателство, което предстои, е изпълнението на Националния план
за защита при бедствия.
ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН НА АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА „КОЗЛОДУЙ”
Интегрален компонент на Националния план за защита при бедствия е Външният авариен
план на Атомна електроцентрала „Козлодуй” (АЕЦ). Той е разработен през 2008 г. и актуализиран
от МРГ в началото на 2010 г. в изпълнение на заповед на министър-председателя на Република България № Р–115 от 16 ноември 2009 г. и приет с РМС на заседание на Министерския съвет от 12 март
2010 г. При тази актуализация той е ситуиран в системата от документи на планирането при бедствия като част ІІІ на Националния план за защита при бедствия*.
Външният авариен план на АЕЦ „Козлодуй” е разработен в изпълнение и на основание на
Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ бр. 63 от 28 юни 2002 г.), Наредбата
за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (обн., ДВ, бр. 71 от
13 август 2004 г.), Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г.), Наредба
№ 28 за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай
на радиационна авария, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ бр. 84 от 17 октомври
2006 г.) и други нормативни актове.
При разработването на плана са използвани препоръките на Международната агенция по
атомна енергия, Европейския съюз, собственият и чуждестранният опит и е отчетен опитът от авариите в АЕЦ „Тримайл Айлънд” в САЩ и АЕЦ „Чернобил” в Украйна.
Планът за действие при авария в АЕЦ „Козлодуй” определя:
• организационните, локализационните, защитните, радиационно-хигиенните, лечебнопрофилактичните и други мероприятия за защита на населението, материалните и културните ценности, храните, водите, животните, селскостопанската продукция и околната среда;
• зоните за аварийно планиране на АЕЦ при възникване на ядрена или радиационна авария.
Областните управители и кметовете на общини, разположени в зоната за аварийно планиране на АЕЦ „Козлодуй”, разработват съответно областен и общински външен авариен план за изпълнение на възложените им с този план задачи.
Основни задачи, които външният авариен план на АЕЦ „Козлодуй” решава, са:
• поддържане на система за оповестяване и управление на силите и средствата за изясняване на обстановката при авария в АЕЦ;
• създаване на групировка от сили и средства (аварийни екипи) за провеждане на СНАВР в
зоните за аварийно планиране и на територията на страната и ред за тяхното уведомяване и управление;
• информиране на населението при авария;
• осигуряване на средства за защита на силите, предвидени за действие в зоната за неотложни защитни мерки (аварийните екипи); система за защита на населението и гарантиране на живота му;

* Освен основната част от Националния план за защита при бедствия, който се предвижда да бъде изготвен съгласно
структурата, дадена в чл. 9 (4) на ЗЗБ, трябва да има още три части, третиращи трите основни бедствия, които могат
да ни сполетят: земетресение, наводнение и авария в АЕЦ „Козлодуй”.
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• намаляване на риска за населението и околната среда и ограничаване и ликвидиране на
радиационните последствия от аварията.
Външният авариен план на АЕЦ „Козлодуй” обхваща защита и провеждане на СНАВР при
авария. Въз основа на него във ведомствата, областите, общините и юридическите лица се разработват конкретни аварийни планове за действие при ликвидиране на последствия от авария в АЕЦ.
Външният авариен план (ВАП) на АЕЦ „Козлодуй” съдържа следните основни раздели:
• общи положения, включващи основания за разработване, цели на аварийния план, основни задачи и обхват;
• основни изходни данни за разработване на аварийния план, които включват кратка характеристика на съоръженията, площадката и района на АЕЦ „Козлодуй”, анализ на възможните аварии с изхвърляния на радиоактивни вещества в околната среда, изводи от анализа на възможните
сценарии и определяне на зоните за аварийно планиране;
• организация на аварийното реагиране, където са разгледани организация на единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на СНАВР при обявяване на обща авария в АЕЦ „Козлодуй”,
отговорности на съставните части на ЕСС, съставни части на ЕСС на национално равнище за провеждане на СНАВР при авария в АЕЦ „Козлодуй” – електронен формат и организация на управлението и взаимодействието;
• дейности за защитата на населението, където подробно са посочени критерии за въвеждане в действие на външния авариен план, ред за въвеждане в действие на външния авариен план,
първоначална оценка на аварията, оповестяване и информиране, уведомяване на специализираните
международни организации и/или други държави, дипломатическия корпус в страната и представителствата на България в други страни, мерки за защита на населението, критерии за прекратяване на
аварийните дейности и прекратяване на действието на Външния авариен план;
• видове осигурявания – този задължителен елемент на всеки план за защита при бедствия
разглежда почти всички аспекти на всестранното осигуряване на плана, без финансовото (самостоятелен раздел на плана), и по-конкретно събиране, обработване и оценяване на данните от индивидуалния и общия радиационен мониторинг и прогнозиране развитието на радиационната обстановка,
метеорологично осигуряване, индивидуален дозиметричен контрол на аварийните екипи, медицинско осигуряване, инженерно-техническо осигуряване, противопожарно осигуряване, осигуряване на
обществения ред, логистично осигуряване, транспортно осигуряване, осигуряване на електронно
съобщителни мрежи и/или услуги и програмно-техническо осигуряване;
• усвояване на плана, където са разгледани поддържане на аварийна готовност и мероприятия за усвояване и поддържане на плана, мероприятия за усвояване и поддържане на плановете за
провеждане на СНАВР;
• финансово осигуряване на плана;
• формирования на Единната спасителна система и времеви график за изпълнение на дейностите по Външния авариен план.
Освен това в структурата на ВАП на АЕЦ „Козлодуй” е включен и кратък научен апарат,
съдържащ съкращения и определения.
Изключително голям е и броят на приложенията на ВАП на АЕЦ „Козлодуй” – 41, като някои са:
• Приложение № 1. Иницииращо събитие: Разкъсване на главен циркулационен тръбопровод Dу850 и байпас на херметичния обем;
• Приложение № 2. Зони за аварийно планиране;
• Приложение № 3. Специализирани формирования на АЯР при авария;
• Приложение № 4. Специализирани формирования на МОСВ при ядрена или радиационна
авария;
• Приложение № 5. Сили и средства (лаборатории) на Министерството на земеделието и
храните при ядрена и радиационна авария;
• Приложение № 6. Бланка за официално уведомление за събитие към ЕС;
• Приложение № 14. Дозови критерии за вземане на решение за защита на населението;
• Приложение № 15. Заповед за въвеждане в действие на Външен авариен план за АЕЦ
„Козлодуй”;
• Приложение № 16. Схема за оповестяване при авария в АЕЦ „Козлодуй”;
• Приложение № 29. Сили и средства от Министерството на отбраната, предвидени за участие в ликвидиране на последствията от авария в АЕЦ „Козлодуй”;
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• Приложение № 30. Заповед за прекратяване действието на Външния авариен план за АЕЦ
„Козлодуй”;
• Приложение № 32. Сили и средства на МЗ;
• Приложение № 40. Времеви график за изпълнение на дейностите по Външния авариен
план;
• Приложение № 41. Акредитирани лаборатории на територията на Република България,
както и приложения, свързани с йодната профилактика, евакуацията и всестранното осигуряване на
ВАП на АЕЦ „Козлодуй”.
Планирането на защитата при бедствия е отговорен процес, представляващ фрагмент от
превантивната дейност на извънредните ситуации, с изключителна тежест за цялостната дейност в
сферата на защита при бедствия. Затова усъвършенстването на този процес на национално равнище
е от изключителна важност.

Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй” (приет с ПМС № 678/29.10.2008 г.). С., 2008.
М и л у ш е в, Л. Методически аспекти на планирането на действията при кризи и действия. Втора национална научнопрактическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението. С., 9 ноември 2007 г.
Национален план за защита при бедствия (проект). С., 2010.
Национален план за защита при бедствия. Ч. 3. Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй” (приет с ПМС на
12 март 2010 г.). С., 2010.
Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. С., 2006.
Национална програма за защита при бедствия 2009–2013 г. (приета с Решение на Министерския съвет от
28 май 2009 г.). С., 2009.
План за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009 г. (приет с Решение на Министерския съвет от 28 май 2009 г.). С., 2009.
Програма за превантивната дейност и ограничаване на последствията от стихийни бедствия и производствени аварии за периода 1997–2002 г. С., 1997.
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Майор д-р Калин Градев

АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕТОД
ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА ИМ
Изхождайки от факта, че една от основните задачи в НАТО и ЕС е защитата на
стратегически обекти, и приетите основни ръководни документи „Единна перспектива
2010” и „Приоритетна цел 2010” разглеждат отбраната и защитата им. Следвайки примера на коалиционните ни партньори, за основна заплаха за България е определено въздействието върху националните стратегически обекти. Ролята, която имат тези обекти за
националната сигурност, изисква по-задълбочено разглеждане на въпросите за планиране и
осъществяване на надеждната им защита.
В националното законодателство на България единственото определение на „стратегически
обекти и дейности” е представено в Закона за МВР и Правилника за прилагането му: „Стратегическите обекти и дейности са тези с общонационално значение, чието изваждане от строя или нарушаване на нормалния им режим на съществуване и работа би застрашило в изключително висока степен живота, здравето, спокойствието и собствеността на гражданите, както и обществения ред, националната сигурност и управлението на страната”1,2.
В специализирани български поднормативни актове също се срещат определения на
„стратегически обект”, които са свързани главно с използване във военното дело. Министерството на отбраната – бившето направление „Военнопромишлен комплекс”, определя като
„стратегически обекти” такива, „...които са от значение за националната сигурност, чието
изваждане от действие временно или безвъзвратно уврежда икономическото и стопанското
състояние на страната, а води и до отслабване на нейната сигурност”.
Определения за обекти със стратегическо значение се срещат и във военните терминологични речници и енциклопедии на редица държави. В едни от тях 9 понятието се използва за представяне на военната стратегия като наука и изкуство за развръщане на националните въоръжени сили за защита на обектите с национално значение, за противопоставяне на
войски или заплаха, а в други10,11 те се представят като обекти, имащи важно стратегическо
значение, и може да бъдат: ядрени средства, големи войскови групировки, авиация, флот,
военнопромишлени, административно-политически и икономически центрове, големи пристанища, военновъздушни и морски бази, енергийни системи и др.
Във Военния терминологичен речник 13 стратегическите обекти са представени като
система от стационарни обекти и отделни съоръжения на ТВД и комплекс от предприятия,
съоръжения и мероприятия, които осигуряват функциониране на икономиката, промишлеността и селското стопанство и служат като основа за развръщане на въоръжените сили за
водене на военни действия за гарантиране националната сигурност на страната.
В други източници 14 се среща като обособена стратегически важна част от ТВД с разположените в него въоръжени сили, военнопромишлени, административни, политически и
икономически центрове и обекти.
В терминологичния речник на НАТО се използват objektive – обект, и objektive area –
район на целта, но те се разглеждат по-скоро като обект за завземане и задържане от въоръжените сили, който е от значение за плана на командира, докато понятието цел (target) – географски
район, комплекс или съоръжение, планирано за превземане или разрушаване от въоръжените
сили, е най-близко по съдържание до обект със стратегическо предназначение 15 .
От представените определения може да се приеме, че най-общо стратегическият
обект е такъв, който може да бъде големи политически, административни и икономически
центрове, големи пристанища, военновъздушни и морски бази, планински масиви и вериги,
водни прегради, пътни възли или други комуникации, планински проходи и превали и т.н.,
чието овладяване или унищожаване води до отслабване на националната сигурност или се
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постига решително влияние върху хода на отбранителната операция, като при определени
ситуации може да служи като основа за развръщане на въоръжените сили за водене на военни действия.
В Разпореждане на началника на Генералния щаб на Българската армия № 007 от 14
януари 1992 г. се посочват стратегически и оперативни обекти на територията на страната –
политически, икономически и административни центрове, планински масиви и вериги, водни
прегради и др., след което с Постановление № 210 от 5 октомври 1994 г. на Министерския
съвет се утвърждава списък със стратегически обекти в сектора на отбраната, вътрешната
сигурност и икономиката. Той до голяма степен има субективен характер, тъй като в него се
описват обектите, без методологията и критериите за подбора им. Този списък представлява
класифицирана информация и се актуализира периодично.
В Постановление № 324 от 1994 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за
дейността на Националната служба за сигурност, за осигуряване защитата на стратегически
обекти в чл. 2 е посочено: „...Стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност, се определят от Министерския съвет по предложение на съответния
министър или ръководител на ведомство, съгласувано с директора на Националната служба
за сигурност”.
Като стратегически обекти с национално значение за Министерството на икономиката
и енергетиката се определят онези, от които зависи работата на един от основните сектори в
икономиката – електроенергетика и газоснабдяване, като с Постановление № 775 от 21 септември 2004 г. на Министерския съвет се утвърждават стратегическите обекти от национално
значение в енергетиката 12 .
За Министерството на отбраната са определени обекти от първо, второ и трето ниво
на военновременната система за управление 8 на държавните органи, като е уточнено, че
всички включени обекти представляват стратегически или особено важни обекти по смисъла
на чл. 107, ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните
работи.
В посочените законови и подзаконови актове 1,12 е отбелязано, че се изготвят „единен
списък на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност по предложение на съответните министри или ръководители на ведомства”, „Регистър в
министерствата на обектите и системите от критичната инфраструктура в ръководената от
тях сфера” и „Списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката”,
които се обновяват ежегодно. Вижда се, че използваните термини се отнасят за обектите и
системите с национално значение, като се предоставя възможност на другите министерства
да определят обекти за ръководената от тях сфера. Този факт дава възможност до голяма
степен списъците и регистъра на обекти да придобиват субективен характер, като e налице и
използването на неединна терминология.
По мнението на експерти въведеният в българското законодателство през 2005 г. термин „критична инфраструктура” препокрива частично или напълно по значение съществуващите към момента термини като „потенциално опасен обект и потенциално опасна дейност”,
„стратегически обекти и дейности”, „национално стопанство” и „техническа инфраструктура”, като те настояват за уеднаквяване на терминологията. Тези техни твърдения са обективни, тъй като през последните години основното внимание на САЩ и ЕС е насочено към създаване на системи от мероприятия, свързани със защитата на определени обекти от критичната инфраструктура.
В САЩ след 11 септември 2001 г. е създадено Министерство на вътрешната сигурност (Department of Homeland Security) и изготвен Закон за вътрешната сигурност (Homeland
Security Act) на САЩ, чието предназначение е да координират на национално равнище дейностите за защита на критичната инфраструктура при терористични атаки. Във връзка с това
за периода 2002–2004 г. дирекция „Анализ на информацията и защита на инфраструктурата”
изготвя списък с 33 000 елемента от критичната инфраструктура, който след прецизен анализ
е намален до 1700 елемента, смятани за най-критични. В подготвената от комитета на началниците на щабове на САЩ „Единна перспектива 2010”, включваща основните насоки за водене на въоръжена борба, тясно се свързват понятията „всеобща отбрана” и „защита на всички стратегически обекти”. Те включват дълбоко ешелонирана въздушно-космическа отбранителна система (противокосмическа, противоракетна, противовъздушна и сухопътна), основаваща се на най-новите технологии, разработени в съответните сфери.
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Идентичен е случаят и в Европа, където при определяне на възможния характер на
бъдещите операции, необходимите оперативни способности и формите за използване на
войските и силите, като съгласно „Приоритетна цел 2010 г.” (Headline goal 2010) Европейският съюз трябва да е в състояние да провежда няколко военни операции с различна интензивност, са разработени пет сценария, разкриващи потенциалните мисии и оперативните допускания и явяващи се инструмент за осъществяване на отбранителното планиране в ЕС. При
разглеждане на тези сценарии, наред с широкомащабните операции за поддържане на мира и
регионални войни в защита на европейските отбранителни интереси, е приет и сценарий за
отбрана на страните от Европейския съюз, който предвижда защита на четири най-големи
летища, две най-големи пристанища, десет най-ключови енергийни съоръжения и капитала
на страните членки, включително седалището на Европейския съюз в Брюксел.
Определянето на стратегическите обекти и дейности в България става с приемането
на Постановление № 181 на Министерския съвет от 20 юли 2009 г. (обн., ДВ. бр. 59 от 28
юли 2009 г.)4 , в което се посочват стратегическите обекти и дейности, които са от значение
за националната сигурност. Обособяват се 15 основни сектора, в които са включени 40 стратегически дейности и над 120 стратегически обекта, като са изключени предоставените за
управление и възложени за осъществяване на Министерството на отбраната, Министерството
на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба и Държавна агенция „Национална сигурност”, които се определят със заповед на ръководителя на съответното ведомство. В постановлението на Министерския съвет изрично е упоменато, че стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на България, са част от
критичната инфраструктура.
В представените примери се акцентира върху вътрешната сигурност, като мерките,
които са предприети, са насочени главно срещу терористичната дейност спрямо определени
обекти, като е важно да не се смесва терминологията за мирно и военно време. Участието в
антитерористична операция на територията на страната се посочва като задача на въоръжените сили в мисия „Отбранителна”, която попада в юрисдикцията на ЗОВС, докато задачата
„Участие в защита на критична инфраструктура” е поставена в мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”, попадаща в юрисдикцията на Закона за управление при
кризи.
Мисия „Отбранителна” ще се осъществява при обявяване на режим „Положение на
война”, „Военно положение” или „Извънредно положение” по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
За взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи е уточнено, че при обявяване на режими „Извънредно положение”, „Военно
положение” и „Положение на война” 16 организирането на охраната и защитата на стратегическите обекти се осъществява от структурните звена на Министерството на вътрешните работи, във взаимодействие с войските за териториална отбрана и разузнавателните органи от
въоръжените сили, които водят наблюдението, организират охраната и защитата на стратегическите и особено важните обекти, включително пунктовете за управление на Върховното
главно командване.
Представители на въоръжените сили и Главна дирекция „Жандармерия” съвместно
уточняват реда за охрана и защита на стратегически и особено важни обекти на територията
на страната. Конкретните задачи и съставът на силите и средствата за защита и охрана се определят в оперативните планове, плановете за териториална отбрана и потенциални кризисни
ситуации за съответните зони и райони и плановете за оперативно-бойно използване на
структурните звена на Министерството на вътрешните работи 16 .
От представените подзаконови и междуведомствени актове става ясно, че организирането и провеждането на операции за охрана и отбрана на стратегически обекти основно се
разглежда извън зоната на военните действия. Обекти, попаднали в зоната на военните операции, които оказват постоянна, значителна и пряка поддръжка на военните операции, ще се
смятат за военни цели и охраната и отбраната им е необходимо да бъдат организирани от сили и средства на Сухопътните войски (СВ) във взаимодействие със сили и средства на Военновъздушните сили (ВВС) и Военноморските сили (ВМС) и структури на други министерства, агенции и ведомства.
Проблемът със защитата на обектите, попаднали в зоната на военните операции, е
разглеждан на оперативен сбор на началника на Генералния щаб на Българската армия през
2006 г.7 , където за основа на разработването на постоянните отбранителни планове е уточне-
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но да се определят стратегическите цели на противника. След анализи е уточнено, че с мирновременния си състав Сухопътните войски са в състояние да прикрият до едно оперативно
направление в зоната на операцията и да осигурят охраната и отбраната на един-два стратегически обекта със значение за националната сигурност.
С развръщането до щатовете за военно време възможностите за прикритие нарастват
на едно-две оперативни направления и за охрана и отбрана на два-три обекта със значение за
националната сигурност17 .
Формированията, които ще са необходими за провеждане на операции за охрана и отбрана на обекти с национално значение, са формулирани като „групировки за изпълнение на
други задачи”8 .
В мирно време и при конфликти с невоенен характер всички стратегически обекти ще
се охраняват от сили и средства на МВР, като при необходимост (както е записано в ЗОВС)
„въоръжените сили могат да вземат участие в охраната на стратегически обекти, на обектите
и системите от критичната инфраструктура и в операции за пресичане на терористични действия”.
При анализиране на представените дотук термини се наблюдава тенденцията обектите с национално значение да се назовават с термини, отразяващи тясноведомствен подход
при използването им и се отнасят предимно за мирно време, а за обектите с национално значение, попаднали в зоната на военните действия (полосата на Съвместните оперативни сили),
няма наименование, с което да бъдат назовавани.
Както от юридическа, така и от военна гледна точка е необходим единен понятиен
апарат, приложим за всички актове, което би трябвало да консолидира нормативната база, да
спомогне за преодоляване на противоречията в нея и да улесни правоприлагането. Съществуващото частично или пълно дублиране на понятията както в сферата на кризи с невоенен
характер, така и за конфликти с военен характер неминуемо води до дублиране правомощия
и функции на различните институции и не би било целесъобразно да се използва един и същ
термин.
Необходимо е да се отбележи, че част от стратегическите обекти, попаднали в зоната
на военните действия, няма да има пряко отношение по воденето на бойните действия, което
налага да се разгледа тяхната охрана и защита съгласно Женевските конвенции от 12 август
1949 г. и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., където се третира защитата на гражданските обекти, които не са военни цели, необходими са за оцеляване
на населението и са съоръжения и инсталации, съдържащи опасни сили, като язовири, бентове, ядрени електроцентрали, ако не се използват за постоянна, значителна и пряка поддръжка
на военните операции6 .
В случай на попадане на стратегически обекти в зоната на военните действия, в зависимост от разположението и вида им, е необходимо да се определят тези, които не се използват за постоянна, значителна и пряка поддръжка на военните операции, т.е. не са военни цели, а са съоръжения и инсталации, съдържащи опасни сили, и са необходими за оцеляване на
населението. Тези стратегически обекти, за да се ползват със статут на защитени граждански
обекти, съгласно Женевските конвенции, е необходимо да бъдат обявени и обозначени като
защитени граждански обекти. Охраната им не трябва да се осъществява от сили и средства на
въоръжените сили, участващи или участвали във воденето на бойни действия. За тяхната охрана и защита трябва да бъдат определени сили и средства от други министерства, агенции,
ведомства или специализирани структури на органите на местно самоуправление и местна
администрация, или от лица, осъществяващи дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност. Трябва да се вземе под внимание, че много страни, включително САЩ, не са
подписали „Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (Протокол 1)”, което означава, че той не е общовалиден документ5 .
Анализът на дадените дотук определения дава възможност да се откроят няколко общи извода, свързани с използването на терминологията, характеризираща обектите с национално значение, попадащи в зоната на военните действия като „обекти със стратегическо
предназначение”. Необходимо е разработване на регистър на стратегическите обекти, на базата на уточнените с Постановление № 181 на Министерския съвет от 20 юли 2009 г., като се
включат и предоставените за управление и възложени за осъществяване на Министерството
на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба и Държавна агенция „Национална сигурност”, които при обявяване на режим „Положение
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на война”, „Военно положение” или „Извънредно положение” могат да попаднат в зона на
военни действия.
Този регистър не бива да бъде просто списък на обекти с определени качествени и
количествени характеристики или с включени всички обекти, определени като критична инфраструктура, а е необходимо чрез задълбочен експертен анализ да се извърши класификация на обектите по различни критерии; на възможностите за въздействия върху обектите;
предварително оценяване на създадените национални и ведомствени системи за сигурност;
отчитане на вероятните поражения и загуби при неосигуряване на охрана и отбрана; отразяване на взаимовръзките между обектите при определени външни въздействия; даване на
предложения за начина за действие и определяне на необходимите сили и средства за осигуряване на охраната и отбраната и др. Обобщените данни ще подпомогнат компетентните органи в усилията им за повишаване готовността на страната за действие при военнополитически кризи и военни конфликти и разработването на постоянните отбранителни планове.
При опасност от въвличането ни в конфликт, в зависимост от условията на обстановката,
всеки от посочените стратегически обекти може да попадне в зоната на провежданата отбранителна операция, което изисква охраната и отбраната му да бъдат поверени на въоръжените
сили.
Осигуряването на посочената информация за тези обекти ще дава възможност за своевременни и компетентни решения относно определяне приоритета на мерките за охрана и
отбрана на обектите със специално предназначение при кризисното планиране и разработването на военновременните отбранителни планове.
Поради тази причина е целесъобразно в мирно време за всички обекти с национално
значение да се използва терминът „стратегически обекти”. При обявяване на режими „Положение на война”, „Военно положение” или „Извънредно положение” със същия термин да се
обозначават обектите, попадащи извън зоната на военните действия, а терминът „обекти със
стратегическо предназначение” да бъде използван за обектите, попадащи в зоната на военните действия.
Предлага се под обект със стратегическо предназначение да се разбира „обект или
система от територията на страната, както и техни съставни части, публична или частна държавна и общинска собственост * , попаднали в зоната на военните действия, при обявяване на
режими „Извънредно положение”, „Военно положение” или „Положение на война”, както и
планински масиви, проходи, превали и др., като с овладяването или унищожаването на техни
съставни части се застрашава осъществяването на основни обществени функции, включително сигурността и икономическото състояние на определена част от страната, и се постига
решително влияние върху хода на военната операция”.
Представеното определение е достатъчно конкретно, обхващащо обектите, представляващи
рискови сектори на сигурността, и не противоречи на други законови и нормативни актове. То е
подходящ инструмент в ръцете на компетентните военни органи, свързан с планирането и подготовката за изпълнение на една от основните мисии на Българската армия – мисия „Отбранителна”.
Като важно допълнение е необходимо да се спомене, че в хода на провеждането на отбранителна операция на съвместни оперативни сили, в зависимост от интересите на противниковите сили
и промяната на военнополитическата обстановка, значението на определени обекти със специално
предназначение може да се изменя.
Класификацията на обектите със специално предназначение и определянето на основните
фактори, оказващи влияние върху защитата им, дават възможност събраната информация да се
обобщи и чрез различни теоретични и емпирично-теоретични методи (композиция и формализация)
да се систематизира и да се използва за повишаване ефективността на работата на щабовете при
планирането на операции.
Във въоръжените сили, в стремежа за осъществяване на оперативна съвместимост, е необходимо да се установи близка до тези на НАТО процедура за определяне на наименованията на
обектите със специално предназначение. С приемането на Постановление № 181 на Министерския съвет от 20 юли 2009 г.4, с което се определят стратегическите обекти и дейности (обединяващо
понятията „критична инфраструктура”, „стратегически обекти и дейности”, „стратегически обекти с
национално значение”, „потенциално опасен обект и потенциално опасна дейност”, „национално
стопанство” или „техническа инфраструктура”, „национално значим обект” и др.), които са от зна-

*

Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост.
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чение за националната сигурност, необходимостта от определяне на стратегическите обекти и дейности отпадна и за целите на изследването са приети представените в постановлението.
На територията на България са разположени 129 стратегически обекта, които не включват
тези на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция
„Национална сигурност” и Националната разузнавателна служба. Една от целите на изследването е
декомпозиране (разделяне) територията на България на райони (зони), определяне броя и вида на
стратегическите обекти и събиране на възможно най-много данни за тях. За декомпозирането на
територията на страната най-целесъобразно беше да се приемат оперативните райони (Тунджански,
Родопски, Мизийски и Добруджански) от театрите на военните действия3, тъй като изследването се
провеждаше за целите на въоръжените сили и определянето на стратегическите обекти, които при
обявяване на „Военно положение” и „Положение на война” биха попаднали в зоната на провеждането на операцията на СОС. Разпределението на стратегическите обекти по оперативни райони е
показано на фиг. 1.
Брой и разположение на стратегическите обекти

25

Тунджански оперативен
район

17

Родопски оперативен
район
Мизийски оперативен
район

16
71

Добруджански
оперативен район

Фиг. 1. Брой и разпределение на стратегическите обекти
От фигурата се вижда, че 71 от обектите са в Родопския оперативен район, което е 56 % от
общия за страната брой обекти, като 47 от тях са на територията на столицата и съставляват 36 % от
общата част стратегически обекти на територията на страната. В Тунджанския оперативен район се
намират 17 обекта, в Мизийския са 16, а в Добруджанския са 25 обекта, представляващи съответно
13 %, 12 % и 19 % от общата част стратегически обекти на територията на страната. Необходимо е
да се отбележи, че във връзка с икономическото развитие на България, сключените международни
договори и договорености за изграждане на петролопроводи, газопроводи, електропроводи и съставящите ги елементи, както и с развитието на национални проекти броят им ще нараства.
За всеки от представените потенциални ОСН се събира информация от база данни (база
данни – „терен”, база данни – „метеорологични условия” и база данни „противник”), в която е необходимо да се включат относително непроменливи данни като точни географски координати на
обекта, точни размери, проходимост, климатична, хидрографска, географска и метрологична оценка
на зоната, в която се намират обекти със специално предназначение, наличие и състояние на комуникациите, пряка и косвена връзка на обектите със специално предназначение с други подобни, състав и възможности на противниковите сили и т.н. Базата данни е необходимо да се състави с
еднаква степен на подробност, като данните се анализират поотделно за всеки от потенциалните
обекти със специално предназначение по сектори и отрасли, по оперативните райони и общо за
страната.
За улесняване на идентифицирането и ползването им в постоянните отбранителни планове,
плановете за извънредни ситуации и оперативните планове за всеки от стратегическите обекти се
съставя система от комбиниран цифрово-буквен код, който образува идентификационния номер на
обектите със стратегическо назначение. Този номер трябва най-малкото да дава възможност за бърза ориентация на използващите го за местоположението, вида и големината на обекта.
Освен познатите технически индикатори, включени в базата данни, всеки обект се описва
със собствен номер (фиг. 2), съставен по система, която описва съдържанието на комбинирания
цифрово-буквен код.
Процедурата за определяне на идентификационния номер на обектите със специално
предназначение е следната: първите две от четирите главни букви от латинската азбука в началото
на идентификационния номер дават възможност да се покаже, че обектът е на територията на Бъл-
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гария (ISO код на България – BG), а третата (третата или четвъртата) определят областта от териториално деление на страната, в която се намира обект със специално предназначение.
BGХХ-1- 0 -chem-01- 001

ISO код на
България и
буквено
означение
на областта

Оперативна зона
(1–4)

Големина на
обекта (1–4)

Наименование
на обекта

Код
на подотрасъла
(1–10)

Код на обекта
(1–100)

Фиг. 2. Съдържание на комбинирания цифрово-буквен код
Областта на териториално деление съвпада с административното деление на България на
области. Всичките 28 области са наименувани на областния си център, като столицата София образува отделна област. За целта се използват само общи букви за кирилица и латиница – А, В, С, Е, Н,
К, М, О, Р, Т, Х и У. В случаите, когато буквата за обозначаване на областта е само една, между ISO
код на България и нея се поставя главната буква „Х” (BGХА...). Така създадената буквена комбинация дава възможност за определяне на фактори като етнически състав, основна религия и т.н. Следва цифра, която определя оперативната зона, в която попада обектът със специално предназначение, дава насоки за определяне на вероятните противникови сили и метеорологични и териториални
особености в зоната на провеждане на операцията.
Следващата цифра определя големината на обекта със специално предназначение, която
е основен фактор за определяне на необходимите сили и средства, които да бъдат ангажирани с неговата защита. Шестбуквеното означение с малки латински букви дава възможност за ориентация за
основния вид дейност и естеството на рисковете, свързани със защитата на личния състав и цивилното население.
Следващото двуцифрено число, определящо отрасъла, в който попада обектът със специално предназначение, дава възможност за изразяване на значимостта му „за”, зависимостта му „от”
и връзките му с други обекти на територията на страната или зоната за провеждане на операция на
СОС. Последното трицифрено означение предоставя възможност за точно определяне на обекта.
Системата за определяне на идентификационния номер на обектите със специално предназначение е разработена така, че да осигурява възможност да се използва както на територията на
страната, така и за изпълнение на мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” при участие на български контингенти в мисии извън границите на България.
Предложеният идентификационен номер на обектите със стратегическо предназначение
може да послужи при определяне на състав, организация, въоръжение и възможности на силите и
средствата за защита и планиране на основните направления за тяхната модернизация и доизграждане. Също така е удобен инструмент за оперативно планиране, като позволява да се извлече информация и едновременно покрива изискванията за скрито управление на войските.
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Анета Мануилова

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ПРЕВЕНЦИЯТА
НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Равнището на престъпността е сред показателите за стабилността в дадена страна.
Борбата с нея е определяща, а превенцията играе много важна роля в това отношение.
Общата превенция като функция на наказателното право се осъществява предимно от правоприлагащите институции – МВР и органите на съдебната власт. Системата на наказателното правораздаване възприема като основна стъпка предотвратяването и намаляването на престъпленията.
Действията за превенция целят снижаване първоначалното извършване на престъпления, за да се
пресече възможността за други. Полицията във всички държави има задължението да охранява закона чрез намеса в случващи се или предстоящи престъпления и чрез отговор на вече извършени
престъпни деяния.
В чл. 7, т. 4 от ЗМВР (в сила от 1 май 2006 г.; посл. изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г.)
превантивната дейност е посочена след основните дейности на МВР. В правоохранителната система
предотвратяването на престъпления означава по-малко осъдени, по-малко разходи за тяхното разкриване и за цялата наказателна процедура, от което печели обществото. Превенцията е не само законово регламентирана, но и неизменно присъства сред приоритетите на МВР.
Превенция означава възпиране на престъпни дейности и намаляване както на потенциала за
извършване на престъпления, така и на причините за престъпността (Решение № 902/09 на Съвета
на ЕС, което конституира Европейска мрежа по превенция на престъпността).
Друго определение, предложено от ЕС, гласи, че превенцията е въздействие върху причините за престъпни действия с цел да се намали рискът от тяхното възникване и потенциалните им сериозни въздействия.
В обобщение към проблематиката за понятийния апарат може още веднъж да се обърнем
към европейското определение за превенция на престъпността: всички предприемани качествени и
количествени мерки, които целят да намалят или да допринесат за намаляване на престъпността и
на чувството за несигурност у гражданите. Този резултат може да бъде постиган както чрез пряко
предотвратяване на криминални действия, така и с помощта на политики и на действия, насочени
към ограничаване на криминогенните фактори и причините на престъпността.
Превенцията на престъпността развива всички мерки, които водят до намаляване на престъпността и увеличаване на чувството за сигурност на гражданите – чрез пряко възпиране на криминалните прояви или чрез политики и действия, които намаляват потенциала и условията за извършване на престъпления. Такова определение за превенция излиза далеч извън функциите на наказателното право и цели широк комплекс от политики за превенция на престъпността.
Повечето престъпления и свързаните с тях проблеми не са само обекти на контрол и репресия. Днес вече е официално прието разбирането, че корените на престъпността и начините на противодействие срещу нея са дълбоко социални и обхващат най-различни дейности.
Съвременната философия на превенцията излиза извън традиционните правоохранителни
мерки. Разбирането е, че превенцията на престъпността следва да включва широк кръг участници –
гражданското общество, представено от неправителствения сектор, представители на бизнеса и др.
Също така решението на проблема на престъпността може да произтича от решаването на други
обществени проблеми.
Естественият път на мислене е да се предотвратява настъпването на отрицателни събития
или процеси вместо да се отстраняват и да се преодоляват последиците от тях.
Сравнителният анализ на състоянието на превантивната дейност в страните от ЕС показва,
че у нас нейните аспекти не са разгърнати в целия им обем. Невинаги можем да констатираме приоритетно предсъбитийно вместо следсъбитийно реагиране. Приобщаването на България към Шенгенското пространство изисква извеждане на превантивната дейност на ниво на планиране, системност и мащабност, които да я изместят от следсъбитийното реагиране.
Обемът на превантивната дейност изисква обединяване усилията на държавните органи,
местната власт, частния сектор и доброволните организации за качествена превантивна дейност и
реализиране на политика за превенция на престъпността на европейско, национално и местно рав-
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нище. Представителите на бизнеса и на неправителствения сектор могат да дадат своя принос за
намаляване числеността на лицата от рисковите групи чрез включването им в различни проекти и
програми за заетост.
Шенгенското пространство е свобода на движение и право на установяване. Но то изисква и
засилено полицейско сътрудничество, особено в контекста на борбата с организираната престъпност, както и въвеждане на съвременни подходи за превенция на престъпността. Дефицитът на сигурност, който може да настъпи след отпадане на контрола на вътрешните граници, при спазване на
принципа за свободно движение на хора, стоки и капитали, налага изпълняване на необходимите
компенсаторни мерки за неговото преодоляване. Нивото на сигурност в Общото европейско и Шенгенско пространство е задължение и пряка функция от усилията на националните правоохранителни
органи.
Актуалността на въпроса за съвременните аспекти на превенцията на престъпността се поставя с особена острота днес, когато усилено се говори за необходимост от съкращения на администрация и полиция, а в същото време гражданите очакват услугата „сигурност” от оправомощените
държавни органи. Щатната численост на МВР показва относително голям брой полицейски служители спрямо някои други европейски страни. Но не отчитаме, че определени функции за превенция,
които в отделни страни са поети от общински, граждански или други организации на широката общественост, у нас са оставени на полицията и МВР.
Като пример могат да се посочат социални услуги, изразяващи се в специализирана работа
за превенция на асоциалното поведение и престъпления, извършвани от деца или от определени целеви групи, включително лишени от свобода и др.
Важен инструмент за справяне с престъпността са превантивните действия. Публичночастният подход трябва да е водещ в изграждането на превантивната политика на държавата.
Партньорството като средство е договореност между институциите, чиято основна цел е да
преодолее недостатъците на разделението на труда при справянето с редица социални и други проблеми, където дейностите на тези институции се пресичат. При партньорството компетенциите за
въздействие върху отделен проблем се преразпределят или се създават нови взаимовръзки.
Развиването на дейностите за превенция на престъпността в България е подчинено на различните аспекти на тази дейност на европейско ниво, в съответствие с Европейската стратегия за
превенция на престъпността. Моделът на децентрализация в областта на сигурността се прилага в
някои европейски страни – например Германия, и дава много добри резултати в осъществяване на
превантивната дейност.
Задачата и ролята на академичните среди при планиране и оценяване успешността на политиките за превенция е да се анализират и разкриват причините за появата на различните форми на
престъпност, както и да се оценяват успешни проекти, да се предлагат модели и утвърждават добри
практики за превенция на престъпността.
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Д-р Лъчезар Милушев

МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОДГОТОВКАТА
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ НА УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ КАТО ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА НА СТРАНАТА
В статията е обърнато внимание, че тази дейност е съществена част от превенцията, в
подготовката за посрещане на рисковете и заплахите в името на спасяването на най-младото
население на България.
Съвременната среда за сигурност се определя от динамични заплахи и рискове за живота,
здравето, собствеността на хората и обществените отношения. Глобализацията и климатичните
промени продължават устойчиво да изменят спецификата на различни рискови ситуации. Най-често
те добиват характер на кризисни поради внезапното им възникване; необходимостта от бързо реагиране, задължително изискващо добра предварителна подготовка; наличие на паника и стрес; необходимост от добра координация и управление.
Същността на съвременните заплахи за сигурността на хората определя превантивната дейност и подготовката за рационално реагиране при възникване на кризисни ситуации като приоритет
в дейността на органите на държавната власт, физическите и юридическите лица. Ефективността на
превенцията се определя от качеството на оценяване на риска, дефиниране на критичните обекти и
дейности, целенасоченост и последователност при прилагане на мерките. Отговорностите са както
на държавните институции така и на длъжностните лица – за живота, здравето и сигурността на отделни групи граждани.
Спецификата на възможностите за реагиране при кризисни ситуации дефинира сферите на
обществения живот и съответните организации, в които е необходимо изграждане на такива способности. Критерият за определянето им са отговорностите за опазване на живота и здравето на
много граждани, както и недопускане възникване и развитие на инциденти, свързани с рискове за
нормалното съществуване. Като такива организации могат да бъдат определени:
• органи на държавната власт, които изграждат и поддържат сили за реагиране при кризисни ситуации;
• в сферата на образованието – училища, детски градини и помощни звена с масово пребиваване на хора;
• в масовия транспорт;
• юридически лица, стопанисващи сгради с масово пребиваване на хора;
• физически и юридически лица, експлоатиращи съоръжения с общоопасни вещества и материали.
Анализът на извършените през последните години посегателства срещу такива обекти показва устойчива тенденция към стремеж за осъществяване на различна престъпна дейност по отношение на училища и детски градини. Терористичният акт срещу училището в Беслан в Руската федерация, посегателствата срещу деца в училища и детски градини в Германия, Белгия, скандинавските страни и САЩ са доказателство за това.
Училищата и детските градини са примамлив обект за посегателство от терористи, тъй като
представляват т.нар. мека цел – със слаба физическа защита; наличие на много хора, които не могат
да окажат съпротива; чувствителност на обществото и средствата за масово осведомяване при посегателства върху деца. Спецификата на тези обекти ги определя и като цели за изява на психически
нестабилни хора, търсещи популярност чрез насилие, или на такива, които се стремят да привлекат
медийното внимание. Това могат да бъдат и лица от типа „масов убиец”, целящи причиняване на
смърт или тежки наранявания чрез различни смъртоносни средства – огнестрелни или хладни оръжия, смъртоносни газове, запалителни или взривни вещества.
Наличието на много деца увеличава и риска при възникване на различни екстремни природни явления, които могат да доведат до бедствие – земетресения, наводнения, бури, свлачища и др.
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Значими рискове може да има и при пожари, катастрофи и замърсявания с токсични вещества или
радиационно замърсяване.
Основната отговорност за осъшествяване на действия за овладяване на кризисна ситуация е
на директорите на училища и детски градини. В техните задължения са организацията и управлението на учениците и персонала, като повечето директори нямат специализирана подготовка и ресурси
за това. В основата на реагирането при възникване на такива ситуации е предприемането на отговарящи на заплахата действия, които обаче са изключително различни при в зависимост от ситуацията – от бързо извеждане от сградата при пожари например до укриване и дори барикадиране при
влизане на „масов убиец”. От друга страна, директорите разполагат с изключително ограничен ресурс за ефективно реагиране, който обективно може да се сведе само до организация и непосредствено управление при възникване на кризисни ситуации. Поради това от съществено значение е
предварителната подготовка за реагиране, в чиято среда съответният ръководител може да си осигури така необходимия ресурс и да дефинира стабилни организации партньорки, които да го подпомогнат ефективно – структури на Министерството на вътрешните работи (полиция, пожарна, аварийни екипи), „Бърза помощ”, психолози и др. При състоянието на съвременните рискове на средата е нерационално да се разчита на подготовка при възникнала вече кризисна ситуация, в хода на
която да се натрупа определен ресурс за справяне с нея. Съществуват заплахи – например наводнения, някои видове престъпна дейност, снегонавявания и др., при които от системите за ранно предупреждение може да постъпи информация за наличие на рискове за възникване на извънредни ситуации. Тук има реална възможност за непосредствено планиране на действията, което предполага
наличие на управленска технология за бързо адаптиране на предварителните планове към обстановката, а когато това е невъзможно, изготвяне на нови. Това по-скоро е изключение, поради което е от
съществено значение качеството на предварителната подготовка.
Необходимо е предварителната подготовка да се осъществява по единна методика, която да
подпомогне директорите и да съдейства за ефективността на този процес. Предварителната подготовка е целенасочен процес, ръководен от директорите за изграждане на способности в училището
(детската градина) за ефективно реагиране при възникване на кризисни ситуации. В този процес
могат да се дефинират два основни етапа: планиране на действията при възникване на кризисни ситуации; подготовка на персонала и учениците за такива действия.
Предварителното планиране е съществен етап от подготовката, което е целенасочен процес
за организиране изпълнението на определено управленско решение и разпределяне на ресурсите за
неговото реализиране. Дейността се осъществява в условията на нормално функциониране на организацията, като ефективността Ӝ се определя както от подготовката и практическия опит на персонала, ангажиран с изготвяне на плана, така и от възможностите за привличане при необходимост на
външни експерти. Процесът на планиране преминава през няколко основни етапа:
• анализиране на рисковете и заплахите;
• изготвяне на прогнозни модели за възникване и развитие на кризисни ситуации;
• изготвяне и приемане на стратегии за поведение и действие при различни групи кризисни
ситуации;
• разработване на план за действие при кризисни ситуации;
• съгласуване на плана с всички организации партньорки, с които се налагат координация и
взаимодействие;
• поддържане на плана в актуално състояние.
Оценката на рисковете и заплахите за възникване на кризисни ситуации в училища и детски
градини следва да бъде разработена от национални компетентни органи. В основата Ӝ трябва рационално да се заложи критерият за опазване живота и здравето на учениците и персонала. За постигане на единно разбиране и по-добра координация е целесъобразно оценката да отговаря на заложената в общинските планове за реагиране при извънредни ситуации. Анализът на заплахите следва да
очертае кръга от специфични за конкретното училище рискови фактори, които могат при определени обстоятелства да предизвикат възникване на кризисни ситуации.
Изготвянето на прогнозни модели за възникване и развитие на различни кризисни ситуации
е метод, който се прилага, за да се опрости очаквана сложна ситуация. Целта е да се идентифицират
специфичните характеристики на средата, които определят основните параметри на дейността за
овладяване на кризисната ситуация. Стремежът е моделите да бъдат максимално приближени до
очакваните ситуации, което да способства за по-качественото планиране и да позволява рационално
разпределяне на задачите. Целесъобразно е при разработването на моделите да се отчитат опитът от
подобни ситуации, съществуващите добри практики, както и изводите от проведени учения и тренировки.
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Същността на стратегията за поведение и действие е да се определят най-общо онези приоритетни действия, които в дадената конкретна ситуация биха способствали в най-голяма степен за
запазване живота и здравето на учениците и персонала. Например могат да бъдат дефинирани три
основни поведенчески модела – извеждане на всички от сградата при пожар; укриване и по възможност барикадиране в учебните стаи при „масов убиец”; оставане в класните стаи с уплътняване на
прозорци и врати при замърсяване с токсични вещества или радиоактивност. Приложимостта на
стратегията се определя от гъвкавостта и адаптивността Ӝ. Това изискване следва да се реализира
при изготвянето на плана посредством съчетаване на различни варианти и подходи за реагиране,
както и гъвкаво използване на ресурсите.
Планът за действия при извънредни ситуации е организационен документ, който се разработва с цел определяне на начините и реда за изпълнение на задачите от персонала на училището. В
хода на планирането се дефинират и организациите партньорки, които са необходими за ефективно
осъществяване на действията за защита на живота и здравето на учениците и персонала. Планирането е творчески процес, в чиято основа е взетото от директора решение за действие при очаквани
кризисни ситуации, опосредстван от моделите за възникване и развитие на различни ситуации и
възприетите стратегии за поведение и действие.
Целесъобразно е планът да се разработи на хартия – най-малко в два екземпляра, които да
не се съхраняват на едно и също място. Рационално е копие от плана да се пази в електронен вид и
да се архивира на подходящ и надежден носител. Установените добри практики в областта на кризисното планиране изискват планът да се разработи в обща част и отделени части, в които се разписват задачите, отговорностите и действията при реализиране на различните стратегии за поведение и действие.
От наблюденията върху качеството на плановете за действие при бедствия в училищата може да се направи изводът, че в по-голямата си част са формални, което от своя страна създава отрицателно отношение на директорите към тази дейност. От друга страна, голяма част от тях, както и
учителите споделят тревогата си, че не са достатъчно добре подготвени за някои съвременни рискове, свързани преди всичко с престъпна дейност. Основният акцент при работата тук следва да бъде
върху формирането на разбиране, че планът не е формален документ, а е възможност за обмисляне
на решения в извънкризисен период, т.е. когато има време за експериментиране, за консултации и за
организиране изпълнението на взетото решение за действие при определена кризисна ситуация.
Опитът показва, че в по-голямата част от възможните кризисни ситуации няма възможност планът
да се чете. Той само се прилага, ако е усвоен в процеса на подготовката.
При разработването на план за действие в кризисни ситуации е целесъобразно да намерят
решение няколко основни проблема.
Стратегия и задачи. Посочва се конкретна стратегия на поведение и действие при конкретната ситуация и задачите, които следва да изпълнят отделните категории участници в действията –
персонал, ученици, охрана и т.н. Рационално е задачите да бъдат колкото е възможно по-детайлно
разпределени.
Сили и средства за изпълнение на задачите. Необходимо е да се направи конкретен разчет
на силите и средствата, като е целесъобразно те да се разделят според етапите на възникване на кризисна ситуация – реагиране, овладяване на основни рискове на средата, последващи действия.
Оповестяване и информиране. Посочват се процедури и схеми за оповестяване при настъпване на кризисно събитие, като се отчита, че оповестяването е дейност, извършвана най-често по
предварително организирани комуникационни канали и процедури в рамките на училището. Информирането е дейност, свързана с предаване на информация на външни организации, родители и
т.н. Целесъобразно е като приложение към плана да има указател с всички възможни средства за
комуникация с персонал, родители, община и др.
Управление. При планиране на дейността за управление на действията задължително се отчитат правомощията съгласно изискванията на нормативните актове. Управлението на действията
се осъществява от директора на училището, като е целесъобразно да има заместник, който да поеме
управлението в негово отсъствие. Като се отчита фактът, че управлението в условия на кризисни
ситуации е специфична дейност, свързана със значителна отговорност, е необходимо делегирането
на правомощия да става с писмена заповед на директора.
Осигуряване на управлението и действията. В съответствие с изведените параметри на
кризисната ситуация и рисковете на средата се планират дейностите за осигуряване с човешки ресурси; защита на персонала и учениците от токсични вещества, болестотворни микроорганизми или
техни токсини, от източници на йонизиращи лъчения; медицинско осигуряване на действията; пси-
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хологическо подпомагане; комуникационно осигуряване; материално-техническо и финансово осигуряване; правно-нормативно осигуряване.
Действия, извършвани от персонала, учениците, охраната и др. Необходимо е да се определи редът за изпълнение на конкретни последователни действия от персонала и учениците, които в
определени моменти се извършват паралелно. Поради това е целесъобразно те да се разработят в
табличен вид, като за начало („Н”) на действията се смята получаването на достоверна информация
за възникване на дадено събитие. Рационален подход е планираните действия да бъдат проверени в
хода на тренировки и учения. Като приложения могат да бъдат изведени процедури за поведение и
действие, които по подходящ начин да бъдат предоставени за ползване от учениците и персонала.
Взаимодействие и координация. Необходимо е да се определи редът за взаимодействие и
координация с другите организации партньорки: МВР, РИО, община, болници, неправителствени
организации и т.н. В приложения се извеждат телефонни указатели, списъци с електронни адреси и
други данни, необходими за осъществяване на тази дейност.
Усвояване на плана и поддържането му в актуално състояние. За актуализиране на залегналите в плана данни е целесъобразно да се определи конкретен служител от персонала, който да
отговаря за тази дейност. Необходимо е да се определи и периодичността на провеждане на дейностите за усвояване на плана – запознаване със задачите, учения и тренировки.
След изготвянето му планът се съгласува с всички субекти с отношение към неговото изпълнение и се утвърждава от директора на училището. Съществуващата към момента практика плановете да се утвърждават от кметове на общини или други субекти е наследена от начина на планирането в строго йерархични системи, каквато е например армията. С оглед на разпределянето на
отговорностите е целесъобразно планът да се утвърждава от този, който отговаря за неговото изпълнение, т.е. от директора на училището, а всички останали субекти с отношение към неговото
изпълнение го съгласуват.
Съществен етап от подготовката за действие при кризисни ситуации е усвояването на плана
и създаването на трайни знания и умения у персонала и учениците за начините на действие при различни ситуации. Ефективните форми за постигане на тези цели са тренировките и ученията. В зависимост от поставените цели тренировките могат да бъдат за усвояване на отделни умения от персонала и учениците за действие в условия на възникнала кризисна ситуация и тренировки на персонала за оповестяване и управление. Ученията могат да се класифицират като експериментални, частични и пълномащабни. Експерименталните учения е целесъобразно да се провеждат при разработване на нов план за действие или усвояване на нови процедури за поведение и действие. В частичните учения се усвояват само отделни части от плана за действие – например само оповестяване или
само извеждане от училището по предварително определени маршрути. Пълномащабните учения
следва да се провеждат след значително подготовка, като стремежът е те да поставят обучаемите в
условия максимално близки до очакваните. Целесъобразно е в тези учения да се експериментират
отделни части от плана за действие при кризисни ситуации.
Най-често целите на учението могат да бъдат:
• усвояване на управленски процедури от персонала;
• експериментиране и усвояване на планове за действие при кризисни ситуации;
• тренировка на персонала и учениците;
• експериментиране на нови модели за поведение и действие.
Основните принципи, които е необходимо да се спазват при организиране и провеждане на
учения и тренировки, са:
• безопасност;
• целенасоченост;
• ефективност;
• рационалност;
• достатъчност на използваните ресурси;
• натрупване на опита;
• анализ и приложимост в практиката.
За подобряване качеството на подготовката и провеждането на учения и тренировки е целесъобразно да се привличат експерти по отделните задачи и подробно да се разработват спецификацията на учението и отделните планове за организирането и осъществяването му. Практиката показва, че умелото използване на изненада и имитиране на учебни ситуации, близки до реално очакваните, дава изключително добри резултати. От друга страна, провеждането на самоцелни и слабо
подготвени учения и тренировки не само че не води до положителни резултати, но съществува риск
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да се формират у обучаемите погрешни модели на поведение, които при реални ситуации да застрашат техния живот и здраве или да доведат до нарушаване на законовите норми.
Могат да бъдат дефинирани няколко основни положения, чието спазване да допринесе за
постигане целите на учението:
• да се дефинират точно и рационално темата, целите и задачите, като те се съобразят непременно с нивото на подготовка на обучаемите;
• концепцията за провеждане да съчетава различни методи на обучение, като способства за
постигане на поставените цели;
• сценарият да бъде основан на моделите за възникване и развитие на определен тип кризи
и предварителните планове за действие, като съдържа учебни ситуации, даващи възможност за различни решения;
• силите и средствата да бъдат разчетени така, че да се формират групи за имитация на
учебните ситуации, група за оценка и анализ на постигнатите резултати и група за осигуряване;
• участниците в учението да изпълняват задачите си в нормални условия на всекидневна
дейност, съответстващи на обичайното им състояние;
• критичните точки в учението следва да са дефинирани ясно и групата за оценка и анализ
да е запозната с тях;
• следва да са ясно посочени критериите за успех на различни етапи от учението или при
решаване на различни учебни ситуации;
• да има точен разчет на необходимите финансови и материално-технически ресурси;
• да са формулирани мерките за безопасност, медицинското осигуряване и условията, при
които може да бъде прекратено учението.
За организиране на учения, особено ако са пълномащабни, е необходимо те да бъдат подготвени чрез административни и организационни документи:
• заповед на директора на училището за организиране и провеждане на учение;
• спецификация на учението, в която се разписват темата, целите, задачите; ръководителите
на учението и отделните групи; концепцията; стартовата ситуация и сценарият за провеждане; критичните точки; критериите за успех; необходимите ресурси и видовете осигурявания;
• план-график за подготовка на учението;
• план на учебните ситуации.
Подготовката на училищата за реагиране при кризисни ситуации е същностна част от процеса на превенция както за защита при бедствия, така и за противодействие на престъпността. Увеличаването на рисковете и заплахите от възникване на различни кризисни ситуации на територията
на страната поставя все по-категорично въпросите за ефективността на подготовката на национално,
институционално, областно и обектово равнище. Решаването на този въпрос изисква интегриран
подход, който е възможно да бъде реализиран чрез законови и последващи организационни мерки,
осъществявани от органите на централната и местната изпълнителна власт. В основата на подхода е
рационално да бъдат заложени правно-нормативни изисквания за обучение на директорите на училища и детски градини – в качеството им на ръководители на обекти от критичната инфраструктура
за управление при кризисни ситуации, както и мерки за планиране, подготовка и контрол.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА
ПОЛИТИКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА И
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ С ПРИРОДЕН И
ТЕХНОГЕНЕН ХАРАКТЕР
Статията е насочена към изключително отговорен момент от държавната политика,
защото бездействието в такава област крие рискове да се превърне в огромна трагедия с дълготрайни последици.
Настъпилите промени в рисковата среда за населението и инфраструктурата са свързани
както с развитието на природните процеси, специфичните реформи на прехода в икономиката, политическото устройство, новите отношения със съседните държави, интеграцията ни в НАТО и ЕС,
така и с разрастването на международния тероризъм и организираната престъпност.
Немалко промени настъпиха и в самата система за защита на населението и инфраструктурата при бедствия, аварии и катастрофи. Новите форми на взаимодействие между структури на централната и местната власт, сътрудничеството с неправителствени организации и евроатлантическото коопериране в новата рискова среда налагат задълбочен преглед на съществуващата
система за защита на населението и инфраструктурата с цел определяне на приоритетите за развитието Ӝ.
Нарасналите изисквания на обществото към ефективността в работата на държавната власт
налагат формиране на държавна политика за защита на населението и националното стопанство,
както и уреждане на обществените отношения, свързани с осигуряване защитата на живота, здравето и имуществото на населението, околната среда, културните и материалните ценности при бедствия и аварии.
Според Закона за защита при бедствия основна държавна задача е разработването и формулирането на основите на единна държавна политика в областта на гражданската защита, предотвратяването и ликвидирането на бедствия и аварии. Под политика за осигуряване защитата на населението и териториите при възникване на бедствия и аварии се разбира дейността на органите на държавната власт и управление, в чиито правомощия влиза решаването на въпросите за защита на населението и териториите от бедствия и аварии.
Политиката за предотвратяване на бедствия и аварии може да бъде разгледана в две направления (фиг. 1). Първото направление е свързано с провеждане на политика, насочена към намаляване на риска от източниците на бедствия и аварии (източник–ориентирана политика), която се изразява в идентифициране и оценяване на рисковете; управляване на риска с цел неговото свеждане до
равнище, което е постижимо с оглед на социалните изисквания и икономическите възможности;
изграждане на мониторингова система за източниците на бедствия и аварии, включваща дългосрочни, средносрочни и краткосрочни прогнози и оценка на последствията от тях.
Второто направление е ориентирано към предотвратяване на бедствия и аварии и намаляване на
последствията от тях върху хора и територия (въздействие–ориентирана политика). То включва планиране земеползването на териториите с източници на аварии при строго спазване на изискванията за този
вид дейност; разработване на аварийни планове за реагиране и ликвидиране на последствията и осведомяване на населението за рисковете; изграждане на мониторингова система и наблюдение на остатъчния
риск от източниците на бедствия и аварии, включително на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни
прогнози за реализирането им, както и на оценка на последствията от тях.
Целта на политиката за предотвратяване на бедствия и аварии (източник–ориентирана политика) е намаляване потенциалните източници на бедствия и аварии чрез внедряване на инженерни системи
за безопасност и на мерки с организационен характер. При това се предполага, че не се предприема дейност за повишаване равнището на защита на населението и на териториите в рамките въздействие–
ориентирана политика. При тези условия индикатори на равнището на безопасност са степента на надеждност и ефективност на инженерните системи и мерките с организационен характер, прилагани в
процеса на стопанската дейност, както и равнището на подготовка на персонала.
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Фиг. 1. Концептуална схема на държавната политика за намаляване на риска и последствията
от бедствия и аварии
Финансовата и юридическата отговорност за осигуряване безопасността на персонала и населението, живеещо и временно пребиваващо на територия до източници на опасност, носи организацията, чиято дейност представлява източник на опасност. Органът, който я реализира, извършва
контрол на равнището на риск (например експлоатация на обект на националното стопанство, представляващ потенциален източник на бедствия и аварии). При това регулиращият орган допуска експлоатиране на потенциалния източник на аварии, но при условие, че рискът, причинен от този източник, е по-нисък от определеното от тази организация пределно допустимо равнище (ПДР) на
риск. Внедряване в практиката на дейности, подлагащи живота на индивида на висок риск, е възможно, ако са предприети технически или организационни мерки, позволяващи да се намали равнището на разглеждания риск до величината на ПДР.
Основен елемент на тази политика е механизмът за управляване на риска, в чиито рамки регулиращият орган предявява искания пред експлоатиращата организация постоянно да се стреми
към намаляване на риска до ниско равнище, което е разумно и постижимо. От юридическа гледна
точка това означава, че експлоатиращата организация трябва да извършва разходи за намаляване на
риска, докато достигнатото му равнище стане оптимално от икономическа и социална гледна точка.
Целта на въздействие–ориентирана политика е своевременно намаляване на последствията
от евентуални бедствия и аварии с помощта на планирано земеползване на територията, където са
разположени източниците, разработване на аварийни планове за оперативно реагиране и ликвидиране на последствията, издигане нивото на информираност на населението и мерките за тяхното
намаляване.
При тези условия индикатор на равнището на безопасност са показателите за здравословното състояние на населението и качеството на природната и социалната среда в района, където са
разположени източниците на бедствия и аварии.
Управлението на риска с цел намаляване на последствията се отнася към процеса на снижаване на риска за населението, обусловен от техногенни, природни и природно-техногенни източни-

252

ци на бедствия и аварии или от евентуалното използване на съвременни средства за поразяване от
страна на терористични елементи.
Реализирането на целта „намаляване на последствията от бедствия и аварии” е насочено към
осигуряване безопасно развитие на земеползването в района, където са разположени изброените
източници, или в района, в който могат да възникнат бедствия и аварии.
Държавната политика за намаляване на риска и последствията от бедствия и аварии с природен и техногенен характер включва комплекс от мероприятия по шест стратегически направления.
Първото е свързано с разработване и реализиране на система от мерки за откриване на
опасностите и комплексен анализ на риска. Това включва различни мероприятия.
Едно от тях е насочено към организиране и провеждане на приложни научни изследвания,
опитно-конструкторски, изпитателни и проектни дейности за идентифициране на опасните фактори с
техногенен и природен риск, тяхното класифициране, систематизиране на потенциално опасните обекти,
производства, технологии и материали, разработване на сценарии на бедствията и авариите, анализиране
на технологичното състояние и инвентаризиране на потенциално опасните обекти.
Второто мероприятие е свързано с обобщаване и развиване на научнометодологичната база
за оценяване на вероятността за поява на бедствия и аварии, включително аварийно изпускане на
газ от газопроводи, намиращи се дълго в експлоатация, аварии на предприятия от топлоенергийните
комплекси, въз основа на статистически данни за технологични нарушения. Могат да бъдат разработени нови методи за оценяване на вероятността за настъпване на крупни аварии в сложни технически системи с апробация на химически опасни обекти, оценяване на вероятността за прояви на
природни фактори на територията на България и разработване на група методи за оценяване на вероятностите за възникване на биосоциални фактори на риск.
На следващо място се осъществява по-нататъшно развитие на научнометодологичната
база за оценяване на екологичните, социалните и икономическите последствия от бедствия и аварии, на риска за здравето на населението от замърсяване на въздуха, почвата, питейната вода и хранителните продукти. Свързано е с разработване на методи за извършване на социологични изследвания за възприемане на риска за количествена оценка на социалните последствия, методика на
оценката на икономическите загуби. Могат да бъдат отработени и апробирани методи за количествена оценка на екологичните, социалните и икономическите последствия от бедствия и аварии в
предприятията на топлоенергийния комплекс, включително на каменовъглената промишленост.
Друго мероприятие е насочено към развиване на възможности за оценка и комплексен анализ на риска. То предполага разработване на система от интегрални показатели на риска за извършване на комплексен анализ и сумиране на рисковете с различен произход и различни последствия, с
внедряване на методите на комплексния анализ на техногенния, транспортния и природния риск за
предприятията и железопътните участъци, предприятията от топлоенергийния комплекс и военнопромишлените обекти. Определят се зоните на допустим и приемлив риск за интегралния риск и
неговите съставки. Приложение получават и методите за анализ на вероятностите от екстремни събития за оценяване на риска от крупни техногенни аварии и природни катастрофи.
Не на последно място е определянето на система от необходими мерки за откриване на
опасностите и оценяване на риска от бедствия и аварии и за намаляване техногенните въздействия
на промишлените обекти върху околната среда, оценяване равнището на природния и техногенния
риск на територията на България.
Второто направление за изграждане на политика за намаляване на риска и последствията от
бедствия и аварии е насочено към разработване и реализиране на система от мерки за прогнозиране и мониторинг на риска от бедствия и аварии. В рамките на това направление се разработва система от мерки за прогнозиране на риска с висока надеждност, с използване на комплексни методи
за прогнозиране на риска от техногенни аварии и катастрофи, от опасни природни процеси и явления, с прилагане на съвременните постижения на теорията на вероятностите. Възможно е внедряване на методи за прогнозиране на аварии и природни рискове, реализиране на мероприятия за повишаване надеждността на прогнозиране и оперативно предупреждаване за стихийни и хидрометеорологични явления.
Друго мероприятие е усъвършенстването и развитието на единна държавна автоматизирана система за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за бедствия и аварии и последствията от тях, интегрирането Ӝ с аналогични системи, функциониращи на територията на други
страни.
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Следващо мероприятие е модернизация на системата за аерокосмически мониторинг и разузнаване районите на бедствия и аварии, геоекологичен мониторинг в зоните с повишен карстов
характер, екологичен мониторинг на територии с повишено равнище на замърсявания.
Мероприятие с голямо значение в рамките на това направление е създаване и развиване на
мрежа от областни центрове за мониторинг и прогнозиране на базата на националните и областните
звена на „Гражданска защита”, модернизиране на областните мониторингови системи и прогнозиране на
опасността от горски пожари, въз основа на прилагането на съвременни информационни технологии,
космически системи на събиране и предаване на данни; усъвършенстване на мониторинговите системи
на опасни природни и техногенни процеси в населените места с използване силите на специализирани
териториални изследователски организации, създаване на система от пунктове за непрекъснато наблюдение на територията на България, интегрирани в международна мрежа.
Третото направление е ориентирано към развиване на комплексна система за информационно осигуряване на управлението на риска от бедствия и аварии. В рамките на това направление
могат да бъдат проведени мероприятия, насочени към разработване и усъвършенстване на информационно осигуряване и на автоматизирани информационно-управляващи системи. Това намира израз в
техническо и организационно осигуряване на информационното взаимодействие в МВР с информационно-управляващите системи в министерствата (ведомствата), областните центрове, а също и на останалите субекти в страната.
На следващо място е развитие на системата за управление и на силите за ликвидиране на
бедствия и аварии, включително завършване на работата за създаване на автоматизирана информационно-управляваща система на всички равнища на управление. Това осигурява развитие на автоматизирани системи за връзка и съобщение с централизирано използване на държавните и търговските
мрежи за радиовръзка, реализиране на схеми за телевизионни и радиопредавания, с цел оповестяване и
информиране на населението от резервни пунктове за управление на администрацията, осигуряване
връзка на органите на изпълнителната власт, осъществяващи ръководството за ликвидирането на последствия.
От особено значение за политиката за намаляване на риска и последствията е развитието
на геоинформационните технологии, създаването на карти на риска от опасни природно-техногенни
процеси и явления за отделните региони, на рисковете от възникване на особено опасни заболявания, създаване на методологични основи на оперативното реагиране на последствията от разрушителни земетресения с използване на цифрови технологии на геоинформационните системи и комплексни прогнози.
В тази насока е залегнало и техническо и организационно осигуряване функционирането на национално и териториално равнище на системата на застрахователните фондове, за аварийни комплекти
документация на обектите с повишен риск и на системите с жизненоважни обекти за населението.
Разработването и въвеждането в действие на система за държавно регулиране в областта
на намаляване на рисковете и намаляване на последствията е четвъртото направление, в чиито рамки се разработва държавна стратегия за намаляване на рисковете и последствията, на проекти на
закони и постановления по правното регулиране на намаляването на рисковете и последствията от
бедствия и аварии. Тук е включено и разработването на концепция за управляване на комплексни
рискове на регионално равнище, включително на концепция за безопасен живот на населението в
райони с високо равнище на риск и нормативно-правно регулиране, намаляване на риска и последствията в регионите и различните отрасли.
Държавното икономическо регулиране на намаляването на риска и последствията от бедствия и аварии с природен и техногенен характер предвижда развитие на правната и нормативнометодичната база, свързана с:
• определяне на икономическите загуби от въздействието върху околната среда и здравето
на населението, усъвършенстване на системата за регулиране изплащането на помощ на лица, пострадали от бедствия и аварии;
• определяне икономическата ефективност на инвестициите с цел предотвратяване, намаляване на риска и последствията от бедствия и аварии, определяне размера на резерва от средства за
ликвидиране на тези последствия;
• застраховане и презастраховане срещу материални щети и отговорност на трети лица
при бедствия, техногенни аварии и катастрофи;
• организиране на държавно регулиране на риска от стихийни бедствия, крупни техногенни
аварии и катастрофи, с използване на механизмите на фондовия пазар на ценни книжа;
• създаване на икономически механизми за стимулиране дейността на предприятията за намаляване на рисковете и последствията от бедствия и аварии.
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Петото направление в държавната политика е разработване и реализиране на система от
мерки за намаляване на рисковете и последствията от бедствия и аварии и за защита на населението и териториите. В рамките му могат да бъдат създадени инженерни съоръжения, геофизичен
комплекс за експресни изследвания при ликвидирането на последствията, защитно облекло за персонала, технологии и оборудване за ликвидиране на аварийни разливи, да се внедри комплекс от
безвредни средства за извличане на радиоактивни и токсични вещества от човешкия организъм, ново поколение сорбционни филтри. Съществуват възможности за разработване и реализиране на
комплекс от мерки за осигуряване на безопасно и поетапно извеждане от производствения процес
на амортизирано оборудване, намаляване на експлоатационните параметри (натоварвания), скъсяване на междуремонтните периоди, както и мерки за реконструкция на жилищния фонд, сградите с
производствено и обществено предназначение в райони, подложени на въздействието на опасни
природни процеси и явления.
Следващото важно мероприятие в това направление е свързано с развитие на системата за
осигуряване безопасността на населението, което живее близо до радиационни и химически опасни
обекти. Намира израз в усъвършенстване на системата за гражданска отбрана, разработване на концепция за организиране на медицинската помощ за населението със специално предназначение,
осигуряването му с медикаменти, средства за индивидуална защита и др.
От съществено значение за осъществяване на държавната политика в това направление е внедряването на съвременни системи и средства за контрол и оценка на обстановката при аварии на потенциално опасни обекти, системи за контрол при транспортирането на опасни товари, както и на уреди за
търсене и откриване на пострадали, създаване на средства за лабораторен контрол за измервания, индикации, идентификации на вредни фактори с физически, химически и биологичен характер, на система за
контрол и сигнализация за предаварийни състояния на технически обекти и др.
Необходимо е техническо преоборудване на силите за ликвидиране на последствия, внедряване на система от мобилни робототехнически средства и комплекси за действия по време на бедствия и аварии, внедряване на аварийно-спасителна техника. Нужни са укрепване на материалнотехническата база на областните специализирани отряди за гасене на големи пожари, разработване
на средства за гасене на пожари, развитие на силите и средствата за изпълнение на издирвателни и
аварийно-спасителни работи в морските и вътрешните водни басейни на България.
Разработването и реализирането на система от мерки за подготовка на населението и на
специалистите за действия е последното направление в държавната политика за намаляване на
риска и последствията от бедствия и аварии. То е насочено към реализиране на система от мерки
за подготовка на населението за действия в условия на бедствия и аварии. Тази система включва
организиране на обучението му за самозащита и взаимопомощ, правилата на поведение в екстремни
условия на базата на нови съвременни форми и технически средства за обучение, усъвършенстване
на учебните програми и пособия за всички категории население.
Следващият акцент в това направление е развитие на системата за подготовка на кадри,
за повишаване квалификацията и преподготовката на специалисти от единната спасителна система
(ЕСС). Необходимо е създаване на учебно-методически комплекс за подготовка на специалисти по
управление на риска (риск мениджъри), развитие на учебно-методическата и материалнотехническата база за преподготовка и преквалификация като риск мениджъри на излизащи в резерва
военнослужещи. Нужно е създаване на система за професионална подготовка на ръководни кадри
на органите за управление и на спасители за действия, включително създаване и осигуряване функционирането на специализирани областни учебни центрове.

Закон за защита при бедствия, обн., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 61 от 6 август 2010 г.
(http://lex.bg/laws/ldoc).
Анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации. Бяла книга по гражданска защита на Република България. Научен проект. БАН, С., 2004.
Анализ на съществуващите информационни системи, включени в Националната система за наблюдение,
ранно предупреждение и оповестяване, 2007 (http://www.mdpba.government.bg/prescenter).
Н е д е в с к и, Д. Насоки за развитие на националните способности за мониторинг и ранно предупреждение при бедствия и аварии. – Наука, 2010, № 1.
Н и з а м с к а, М., Т. Попова, И. Николов. Използване на Система за ранно предупреждение в случай на ядрена авария от Агенцията за ядрено регулиране по време на учения. Агенция за ядрено регулиране. С., 2005.
Национална програма за защита при бедствия, приета с Протокол № 21.16 на заседание на Министерския
съвет на 28 май 2009 г. (http://www.strategy.bg/StrategicDocuments).
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ВЛИЯНИЕ НА ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ВЪРХУ ВЪЗНИКВАНЕТО
И РАЗВИТИЕТО НА РАДИАЦИОННА И ХИМИЧЕСКА
ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
Ядрената енергетика е едно от най-големите блага на съвремието, но и една от найголемите опасности за живота и здравето на хората. Същото се отнася и за химическата промишленост и свързаните с нея производства. Необходими са предварителни мерки за снижаване
на опасността от възникване на аварии, на което е посветена и тази статия.
Мнението на специалистите е, че ядрената енергетика е един от „най-чистите” отрасли на
производството. Успоредно с това проблемът за осигуряване на радиационна безопасност е много
актуален, защото последствията от радиационни аварии са изключително опасни.
Оценяването на радиационната опасност за населението е сложна, трудоемка и многостранна задача. Въпросът е, че опасността от всяка технология трябва да се разглежда в съвкупност и в
сравняване с други видове опасности. От техническа гледна точка безопасността на всеки радиационен обект е достижима до зададеното ниво, като основна мярка е икономическата загуба. Значително по-сложно е да се оцени безопасността, свързана с човешкия фактор. Точно той е определящ
за катастрофите в АЕЦ в Тримайл Айлънд (САЩ) и в Чернобил (Украйна). Възможните причини за
възникване на повишена радиационна опасност могат да бъдат много. Те обикновено са свързани с
нарушаване на технологичния режим, неизпълняване на едни или други нормативи и т.н.
Най-опасни за персонала, а и за населението са атомните електроцентрали. Независимо от
строгите конструктивни и организационно-технически мерки за осигуряване безопасността на ядрените реактори радиационният риск за персонала на обектите с ядрени реактори, за населението и
екосистемите е реалност.
Основната потенциална опасност на ядрените реактори е свързана с натрупването на големи
количества „парчета” от деленето на урана в активната зона. Дори при незначителни дефекти на
облицовката газообразни и летливи изотопи на ксенон-133, йод-131 и йод-132 проникват в топлоносителя или в графитовия съединител на реактора и по-нататък във вентилационните и канализационните системи. При нормална работа на ядрения реактор, когато в активната зона се обезпечава
топлообмен, до 98 % от „парчетата” на деленето се задържат в горивните пръти. Останалите 2 %
могат да бъдат изхвърлени в околната среда, така че при наличието на дефекти и повреди в системите, обезпечаващи работата на реактора, се създава определена опасност за персонала на АЕЦ и за
населението.
При експлоатация на АЕЦ в нормален режим и при висока херметичност на първия контур
на реактора радиоактивните продукти се локализират в реактивната установка и в системите на специалните газоoчистки и водоoчистки. Дори при експлоатация на АЕЦ в безавариен режим винаги
съществуват дефекти в системата на тръбопровода, в резултат на което възниква изтичане на топлоносител както във втория контур, така и във външната среда.
При изпарението на топлоносителя във въздушната среда постъпват газообразни и аерозолни радиоактивни вещества. Замърсеният въздух в помещенията чрез системата на вентилацията се
изхвърля в околната среда. Тези емисии се състоят основно от благородни радиоактивни газове
(БРГ), но съдържат и известно количество други продукти. Концентрацията на радиоактивните продукти при нормален експлоатационен режим на АЕЦ в границите на санитарно-защитената зона
обикновено е по-ниска от глобалното ниво. Годишната сумарна радиоактивност на емисии за АЕЦ с
реактори тип ВВЕР е 3–6 MCi\MW (мегакюри на мегават), а за АЕЦ с реактори РБМК – 30–300
MCi\MW, което е нормализирана активност на единица произведена енергия.
В аварийни ситуации радиоактивният облак съдържа голямо количество продукти от деленето на урана и представлява извънредно голяма опасност.
Най-лошият сценарий при възможни аварии е прекъсване на първия контур на реактора с
изтичане на значителна част или на целия топлоносител. В случай на дехидратация на първия кон-
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тур активната зона може да прегрее и да се разтопи под действието на остатъчното топлоотделяне.
При такава авария топлоносителят влиза в контакт с прегретия контур, минава в парообразно състояние и заедно с газообразните продукти от деленето на ядреното гориво предизвиква повишаване на
налягането. В резултат се разрушава защитната бариера и радиоактивните продукти излизат в околната среда.
Безопасността на обектите с ядрени съоръжения се осигурява, като се строят с отчитане на
факта, че вероятността за авария на обекта не може да бъде намалена до нула. Затова се предвиждат
мерки, гарантиращи, че последствията от всяка радиационно опасна авария ще бъдат ограничени.
Имайки предвид световния опит в експлоатацията на АЕЦ, свидетелстващ, че проблемът с тяхната
безопасност е свързан с малко вероятни аварии, причинени от отказ на технически системи, грешки
на персонала и външни въздействия, основното внимание при изграждането на системите за безопасност е върху предупреждението за възможни аварии и катастрофи и провеждането на защитни
мероприятия.
Модел за опасен обект в радиоактивно отношение е АЕЦ. Затова в повечето случаи аварии
на радиационно опасни обекти, съпроводени с изхвърляне на радиоактивни вещества и формиране
на радиационно поле, се разглеждат за АЕЦ.
Към факторите и явленията, обуславящи формирането на радиационна обстановка и предизвикващи риск за населението и територията при аварийно изхвърляне на радиоактивни вещества
в атмосферата, се отнасят и:
• образуване и разпространение в атмосферата на аерозолен радиоактивен облак;
• радиоактивно замърсяване на територията за сметка на утаяване на радиоактивни продукти от облака;
• радиоактивно замърсяване на открити участъци на кожата и облеклото;
• радиоактивно замърсяване на открити водоеми и източници за водоснабдяване;
• радиоактивно замърсяване на хранителни продукти;
• радиоактивно замърсяване на селскостопански земи и гори.
Всеки от тези фактори на радиационната обстановка се характеризира със съвкупност от
измерими или изчислени параметри, с чиято помощ може да се оцени еквивалентната доза на облъчване, получена от персонала на АЕЦ и населението.
Радиоактивни вещества, попаднали в атмосферата, се разпространяват под въздействие на
турбулентна дифузия. По пътя на пренасянето им в приземния слой на атмосферата се получава
външно облъчване на хора, попадащи в зоната на разпространение на радионуклиди, вследствие на
бета- и гама-излъчвания, както и вътрешно облъчване, ако радиоактивното вещество попадне в организма чрез инхалация или перорално (чрез храната).
Радиоактивното замърсяване на територия, открити водоеми, източници за водоснабдяване,
селскостопанска земя и хора се получава от радиоактивни утайки под действието на тежестта им,
при съприкосновение с капки, при наличие на валежи. Това са допълнителни начини за пренос на
радионуклиди в човешкия организъм. Радиоактивни вещества, попаднали във водна среда, се разнасят от течението. Те могат да бъдат в йонна, молекулярна форма, в колоидно състояние и да участват в химически и физикохимически процеси във водната среда. В частност, радиоактивните вещества могат да се абсорбират в утайките. Основните параметри, по които се оценяват радиационните
щети, т.е. степента на снижаване жизнеността и здравето на хората, е еквивалентна ефективна доза
на облъчване (индивидуална, колективна). Този параметър се определя чрез измерими или изчислими величини и в интегрална форма характеризира степента на въздействие на йонизиращите излъчвания върху човека. Тези величини (мощност на дозата, концентрация на радиоактивните вещества
и др.) по аналогия с термина „производствени нива на намеса за защита на населението”, които се
приемат от МААЕ, могат да бъдат наречени производни параметри на радиационната обстановка.
За територията на България функционирането на АЕЦ „Козлодуй”, евентуалното построяване и въвеждане в експлоатация на АЕЦ „Белене”, както и намиращата се в непосредствена близост до североизточната ни граница АЕЦ „Черна вода” обуславят риска от възникване и последващо
развитие на сложна радиационна обстановка. Както беше споменато, авариите в атомни електроцентрали е възможно да бъдат предизвикани от неизправности в технологичното оборудване и техническите системи или на недостатъци в проектните разработки на защитните системи. При криза с
невоенен характер на територията на страната причина за авария може да бъде повреда на определени защитни системи на централата, както и възникване на стихийни бедствия или външна авария
в близост до нея.
При нарушаване на условията за безопасна експлоатация и разрушаване на защитните бариери в АЕЦ „Козлодуй” е възможно изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда, при ко-
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ето ще се създадат радиоактивно заразени зони от местността, а това може да доведе до външно и
вътрешно облъчване на населението с дози от 5 сGy до 5000 сGy за година.
При средни и устойчиви метеорологични условия: скорост на вятъра – 3 m/s, категория на
устойчивост на атмосферата – конвекция, изхвърляне на радиоактивни продукти – до 50 %, радиоактивно замърсената площ може да достигне 38 400 km2, което е приблизително една трета от територията на страната. Като се отчете преобладаващата посока на пренос на въздушни маси от запад и
северозапад, площта на радиоактивното замърсяване ще пресече територията на България и ще бъде
ориентирана в направление Козлодуй–Бургас.
Радиационна обстановка може да се създаде и от трансграничен пренос на радиоактивни
продукти при авария в АЕЦ извън територията на страната. Най-близо до България е АЕЦ „Черна
вода”. Реакторите Ӝ са тип „CANDU” с мощност 0,650 GW, а като забавител се използва тежка вода.
Характеризират се с повишени емисии на тритий в околната среда, а сравнен с леководните реактори (например ВВЕР), този показател е няколкостотин пъти по-висок.
Определените граници на средноденонощна обемна активност за органични съединения и пари
са 3.103 Bq/m3, а за тритирана вода – 6,9.103 Bq/m3.3 Това показва, че при най-неблагоприятни условия
тези стойности са по-високи от предвидените с 104 пъти (за най-често срещаната форма на тритий – пари
на тритирана вода). Отчитайки различните пътища, по които се реализира облъчването на организма
(инхалиране и поглъщане), индивидуалните дози на облъчване на разстояние 50 km могат бъдат 7,7.104
µSv, а на 100 km – 4.4.104 µSv, като стойностите са няколкократно по-високи от допустимите.
Тези резултати показват необходимостта от своевременно констатиране началото на аварията и ранно предупреждение и оповестяване на населението в потенциално опасните зони.
Изследвайки вероятността от създаване на радиационна обстановка, не трябва да се изключва възможността това да стане и от трансграничен пренос на радиоактивни нуклиди от аварии
в страни, с които България не граничи.
При оперативно управление на радиационния риск чрез разчети се определят границите
на зоната, в която той надвишава определени нива, които са критерий за вземане на управленски решения по мерките за радиационна защита, осигуряваща намаляване на риска.
Стратегията и организацията за провеждане на предвидените мерки за радиационна защита
са такива, че новото ниво на риск да е приемливо с отчитането на всички фактори, взети под внимание при изчисляване на риска, включително цената на изпълнение на защитните мероприятия.
Към зоните на повишен радиационен риск, въз основа на препоръките на МААЕ по мерките
за защита, се отнасят:
• зони, в които за намаляване на риска е необходимо да се укрие населението в сгради и
защитни съоръжения;
• зони, в които понижаването на нивото на риск може да бъде постигнато с въвеждане на
стабилен йод за населението;
• зони, от които следва да се евакуира населението в места с приемлив риск;
• зони, където понижаването на риска може да се постигне с провеждане на дезактивация.
При толкова голям брой зони графоаналитичният метод за оценяване на радиационната обстановка е свързан с определени трудности.
По-удобно е да се използват обобщени понятия за зоните на повишен риск. Вземайки предвид установените в нашата страна нормативи и критерии за вземане на управленски решения и поглед върху планираните мероприятия за защита на населението в случай на аварии в АЕЦ, могат да
се използват следните зони на повишен радиационен риск:
• първа зона на повишен радиационен риск за населението (зона на риск за провеждане на
екстремни мерки за защита) – територия, в чиито предели дозата на облъчване на тялото на човек по
време на формиране на радиоактивна следа или дозата на вътрешно облъчване на отделни органи
може да превиши горния предел на дозата, установен за евакуация;
• втора зона на повишен радиационен риск (зона на риск за провеждане на предупредителни
мерки за защита) – територия, в чиито предели дозата на облъчване на човешкото тяло по време на формиране на радиоактивна следа или дозата на вътрешно облъчване на отделни органи може да превиши
горния предел на дозата, установен за укриване на населението и провеждане на йодна профилактика;
• трета зона на повишен радиационен риск (зона на риск, въвеждаща ограничителни мерки
на радиационна защита) – територия, на която дозата на облъчване на човешкото тяло или отделни
органи за 1 година може да превиши по-ниския предел за потребление на хранителни продукти.
По правило границите на зоната на повишен риск за всеки радиационно опасен обект трябва
да се определят предварително, с отчитане на възможна обща радиационна авария или на всички
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възможни аварии, при които се получава разпространение на радиоактивни продукти извън санитарно-защитната зона.
В зоните с повишен радиационен риск могат да бъдат включени и други зони. В частност,
тези, в чиито предели са възможни радиационни поражения върху хора, включително смъртни случаи. Разглеждането на такива зони може да се окаже полезно при решаване на задачи, свързани с
оценяване санитарните загуби на персонала на аварийния обект и на населението, и да се планират
мерки за оказване медицинска помощ на пострадалите при радиационна авария.
За определяне границите на зоната на радиационни загуби на персонала и населението е необходимо да се направят разчети с отчитане характера на радиационните поражения, както и на
възможните близки и отдалечени последствия, възникващи при една или друга доза радиация.
Основните параметри, по които се оценяват антропогенната доза радиация и влиянието на
радиационните фактори върху здравето и жизнеността на хората, е индивидуалната доза (за едни
или други групи от населението) на облъчване. Този параметър в интегрална форма характеризира
размера на въздействие на радиоактивните излъчвания от всякакъв вид върху човека, т.е. натоварването от радиационния фактор.
В случай на изхвърляне на радиоактивни вещества в атмосферата радиационното натоварване върху човека и другите популации на екосистемата се състои от:
• доза външни гама-облъчвания в облака от радиоактивни вещества;
• доза външни бета-облъчвания в облака от радиоактивни вещества;
• доза вътрешни бета–гама облъчвания при вдишване на въздух, замърсен с радиоактивни
вещества;
• доза външни бета–гама облъчвания от замърсени с радиоактивни вещества участъци от
кожата и дрехите;
• доза външни бета–гама облъчвания от замърсени с радиоактивни вещества земни повърхности, сгради, съоръжения и др.;
• доза вътрешни бета–гама облъчвания вследствие на употребени вода и хранителни продукти,
замърсени с радиоактивни вещества.
Както бе споменато, в процеса на развитие на аварията, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в атмосферата, обикновено се отбелязват четири времеви фази: начална, ранна,
междинна и късна (възстановителна).
Всяка от тези фази при изчисления на антропологичните натоварвания има особености, които намират отражение в приетите съотношения, свързващи величините на дозата с нивото на полето
и концентрацията. Всеки от посочените начини на облъчване, освен дозата от гама-излъчвания от
облака, може да бъде свързан в проста зависимост с радионуклида във въздуха.
Мощността на дозата гама-излъчване на облака зависи от формата и височината му, интензивността на изхвърляне на радиоактивни вещества и други фактори.
При екологичното нормиране на радиационното въздействие се използва разбирането за
предели на дозата. Значението на тези граници за хората се обосновава на основата на медикобиологични изследвания. При това се отчитат не само соматичните ефекти на въздействието на радиоактивните излъчвания на човешкия организъм, но и наследствеността. За съжаление, екологичното регулиране на радиационните фактори все още не е напълно разработено за други популации и
абиотични компоненти на екосистемата.
Следва да се отбележи, че обоснованото допустимо радиационно въздействие е диференцирано за различните категории хора, в зависимост от степента на техните участия в производствената
дейност, свързани с използваните ядрени и радиоактивни материали. При това се смята, че част от
населението, участващо в посочената дейност, може да бъде подложено на по-високо облъчване без
риск от въздействие на това облъчване върху наследствеността на популацията като цяло.
Една от важните особености на радиационната опасност, възникваща при техногенни аварии на радиационно опасни обекти, е нейният дългосрочен характер. Това е обусловено от факта, че
радиоактивните вещества, замърсяващи околната среда, съхраняват своите свойства независимо
каква химическа формула и агрегатно състояние придобиват в процеса на разпространение и асимилация в средата. Единствената мярка за продължителността на тяхното съществуване е периодът на
радиоактивен полуразпад.
Като пример може да се посочи дългосрочният характер на радиационните последствия
след чернобилската катастрофа. Колективната доза облъчване на населението от радиоактивни вещества, намиращи се в природата, постоянно нараства.
Втората особеност е в това, че поразяващите фактори на радиацията може да се разглеждат
едновременно като фактори на техногенния риск и екологичния или радиоекологичния риск. На-
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пример радиоактивните излъчвания от аерозолния радиоактивен облак, формиращ се в много случаи при авария на ядрените реактори на АЕЦ и други обекти, предизвикват поражения върху човека, фауната и флората, които при определени дози могат да започнат да се проявяват през сравнително кратък период от време. В този случай е прието да се говори за радиационни последствия от
непосредственото въздействие на съответните поразяващи фактори, появяващи се при авария.
Радиационните последици както при големи, така и при малки дози облъчване имат и дългосрочен характер. Диапазонът на признаците на проявяване на тези последствия е доста голям.
Важно е да се отбележи, че значителна част от дългосрочните последици на въздействие на
обектите на биосферата – както излъчвания от радиоактивен облак, така и разпространение на радиоактивни вещества при аварии, е свързана с екологични изменения, произтичащи в природните и
природно-антропогенните образувания и екосистеми.
От друга страна, спирането на ядрените блокове в АЕЦ „Козлодуй” предизвика намаляване
с 22 % на дела на атомната енергетика в енергопроизводството на страната. Производството на тези
количества електроенергия е компенсирано чрез натоварване на топлоцентралите (ТЕЦ), които към
края на 2003 г. дават около 34 % от общото потребление на енергия в България2. Атмосферните изхвърляния при работата на ТЕЦ могат да въздействат чрез „техногенно усилен” радиационен фон.
Той е резултат от процеса на извличане на земната повърхност на материали с естествени радиоактивни елементи и тяхното преразпределяне в биосферата*. Това налага тези въздействия върху населението, живеещо в близост до такива райони, да се отчитат, да се създават способности за мониторинг на този вид радиоактивно заразяване. Обобщени резултати от изследванията на радиологичните показатели в хода на технологичния процес на ТЕЦ „Марица-изток” са показани в табл. 1.
Таблица 1
Радиологични показатели от технологичния процес на ТЕЦ „Марица-изток”

Средно
съдържание за
света
(Bq/kg)
20,0

Средно
съдържание за България
(Bq/kg)
58,8

Средно съдържание за България (Bq/kg)

Летящи фракции (пепел от
филтри)
Средно съдържание за България (Bq/kg)

142,6

135,6

176,0

20,0
20,0
50,0
51,0

29,0
24,5
76,6
69,0

95,7
50,8
205,2
182,7

117,7
60,0
233,4
219,7

253,0
84,0
290,0
370,0

Радионуклид

Естествен
уран
Радий-226
Торий-232
Калий-40
Ra(екв.)*

Подови фракции
(шлака, пепел)

Въглища

Изхвърлена в атмосферата пепел
Средно съдържание за България
(Bq/kg)

* Радиев еквивалент – обобщен показател, отчитащ специфичната активност.

Видимо е, че всички депозирани в околната среда вторични фракции от работата на ТЕЦ
повишават фоновата повърхностна радиоактивност, а така и средното съдържание за света. Основните фактори на радиационно въздействие на изхвърлянията от ТЕЦ върху организма са инхалиране
на радионуклиди от газо-аерозолни замърсявания на атмосферата – 68 %, вътрешно облъчване – 28 %,
външно облъчване от активност от земната повърхност – 4 %, като около 50 % от общото фоново облъчване на организма се дължи на радона и дъщерните му продукти във въздуха. За определяне на
тяхната концентрация и влиянието им е необходимо да бъдат използвани преносими аерозолногазови радиометри. Отчитайки това въздействие, е целесъобразно да се организират следните зони
за контрол на радиационната обстановка в районите на ТЕЦ:
• санитарно защитена зона – с радиус 3 km (площ около 30 km2), в която постовете за радиационен мониторинг трябва да са с най-голяма плътност;

* Изхвърляния на пепел, чиято радиоактивност е няколко пъти по-висока от тази на изходния продукт
(въглища)
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• контролирана зона – с радиус 12 km (площ около 500 km2), в която е разположена цялата
система за радиационен контрол (включва и санитарно защитената зона), като обект за наблюдение
трябва да са радиационните параметри на околната среда, влияещи непосредствено върху личния
състав.
От промишлените обекти потенциално опасни за възникване на интоксикации на територията на страната са предприятията на химическата, нефтопреработвателната, козметичната, текстилната, металургичната, фармацевтичната, багрилната и каучуковата промишленост.
В технологичните процеси в различни отрасли от националното стопанство намират все пошироко приложение химически продукти. Едни от тях са силно токсични, химически агресивни реагенти (хлор, амоняк, диоксин). Други са лесно запалими (нефт, нефтопродукти, продукти на органичния синтез, разтворители и др.), а трети са взривоопасни (серовъглерод, винилхлорид, азотни
торове, нефтопродукти).
В мирно време са възможни аварии, катастрофи или преднамерени разрушения на промишлени обекти и транспортни средства, при които могат да бъдат изхвърлени (да изтекат) химически
продукти. Голяма част са с вредни за човека свойства.
Увеличаването на риска от възникване на аварии в предприятия и обекти от националното
стопанство и възможните тежки последствия от тях обуславят необходимостта от познаването на
методите за изясняване и оценяване на химическата обстановка, създадена след авария в промишлени и транспортни обекти. Това дава възможност своевременно и правилно да бъде организирана
защита на личния състав и ликвидиране на последствията.
Токсични вещества в широкия смисъл могат да се наричат тези, които при определени условия и концентрации оказват вредно въздействие върху нормалната дейност на организма.
Много от продуктите на химическата промишленост, използвани в националното стопанство, са вредни за човека. Някои от тях имат висока точка на кипене, други се изпаряват при обикновени условия и могат да предизвикат ограничени поражения, предимно върху работещите с тях. Някои са с ниска точка на кипене, лесно се изпаряват, като заразяват въздуха и предизвикват тежки
поражения при дишане. Има продукти на промишлеността, които са нетоксични при обикновени
условия, но при авария, свързана с пожар, в резултат на непълно горене могат да образуват междинни високотоксични газове.
Токсичните химически вещества (ТХВ) са химически съединения, използвани в големи количества в промишлеността, които са в състояние при разрушаване (авария) на обекти да преминат
лесно в атмосферата и да предизвикват масово поразяване на населението.
Промишлените токсични химически вещества се използват, съхраняват и транспортират по
няколко начина в зависимост от техните свойства:
• при обикновена температура и под налягане (втечнени) – в обикновени стоманени вместимости;
• при температура, близка до 0 °С, и налягане, осигуряващо втечняване – във вместимости
„полуохладен тип”;
• при ниска температура на втечняване и обикновено налягане – във вместимости „охладен
тип”;
• при обикновено налягане и обикновена температура – в обикновени вместимости.
С най-тежки последствия са авариите с вместимости (обикновени, полуохладен и охладен
тип), в които ТХВ се съхраняват под налягане и втечнени. В процеса на аварията отровните вещества бързо се изпаряват и заразяват обширни райони с високи (смъртоносна и поразяваща) концентрации.
Характерно е, че при изтичане на втечнено ТХВ от вместимости под налягане 20 % изхвърленото вещество преминава в аерозолен облак. Създаденият облак, поради наличие на капчици от
течното вещество в него и по-ниската му температура от околната среда, е плътен, расте и се премества по повърхността на земята.
Едновременно с облака около хранилището се образува т.нар. разлив (езеро) от отровно вещество. Първоначално изпарението е интензивно и една пета от втечненото отровно вещество преминава в газообразно състояние (образува се облак). Това изпарение е в пряка зависимост от вида на
терена под разлива: бетон, пясък, почва и др. Опитно е установено, че при „разлив” на 15 т амоняк
(скорост на приземния вятър 1 м/сек. и температура на повърхността на земята 20 °С) изпарението
от бетон е 99,8 g/m², от почва – 9 g/m², а при други повърхности – само 4,4 g/m².
Първоначалното интензивно изпарение понижава температурата на разлятото TХВ. В резултат изпарението продължава с намален почти постоянен обем и не зависи от терена под „разлива”. Този процес, в зависимост от атмосферните условия продължава от няколко часа до няколко

261

денонощия, създавайки огнище на химическо заразяване (авариите с хлор в ТХК – Девня и ТНХК –
Бургас).
Коренно различна е картината при авария с вместимост за съхраняване на промишлени отрови „охладен тип”. Интензивно първоначално изпарение не се наблюдава и само 0,2–0,3 % от „разлива” преминава в газообразно състояние. Това ограничава химическото заразяване до размерите на
„разлива” и намалява възможността за поразяване на обслужващ персонал.
Течната фаза на ТХВ в границите на „разлива” заразява почвата. Например за един час амонякът прониква в песъчлива почва на дълбочина 1,5 м, а по-малко – в чернозем и глина.
Проникването на ТХВ в почвата може да доведе до заразяване на подпочвените води, да ги
направи негодни за пиене за дълъг период от време. Потвърждение са заразените с цианиди подпочвени води за два месеца след пожара в галерийно скривалище в София през 1988 г.
Плътността на ТХВ влияе върху тяхното разпространение. Ако е по-висока от тази на водата, ТХВ ще проникват в дълбочина на водоема и ще го заразяват. Ако плътността на газовата фаза е
по-висока от тази на въздуха, в началния етап на образуване на заразения облак ще се натрупат в
ниските места от релефа на местността, създавайки високи концентрации.
От значение са и други характеристики на ТХВ – летливост, налягане на наситените пари,
коефициент на дифузия, топлоемкост, топлина на изпарение, температура на кипене и др.
За характеристика на токсичността се използват прагова, пределно допустима и смъртоносна концентрация.
Прагова концентрация е най-малкото количество от вещество, което може да предизвика
осезаем физиологичен ефект. При това поразените изпитват само първичните признаци на поразяване и запазват работоспособността си.
Пределно допустима концентрация е максималната концентрация, която човек може да издържи продължително време без устойчиви поражения. Тя регламентира допустимата степен на
замърсяване на въздуха и работната среда и се използва за спазване на изискванията за безопасност
в производството. Пределно допустимата концентрация обикновено се отнася за осемчасов работен
ден и не може да се прилага за оценяване на опасността при аварийни ситуации.
Заедно с това праговата и пределно допустимата концентрация, независимо от широката
сфера на приложение, не могат да служат за пълна характеристика на токсичността на ТХВ, тъй като не позволяват да се оцени възможният физиологичен ефект в зависимост от времето на тяхното
въздействие. Освен това токсичността им в значителна степен зависи от пътя на проникване в човешкия организъм, като пораженията може да имат общ или местен характер.
При местно въздействие токсичният ефект се проявява в мястото на съприкосновение на ТХВ с
тъканите на организма (поразяване на кожата, дразнене на дихателните органи, разстройство на зрението). При общо въздействие токсичният ефект е след попадането им в кръвта чрез кожата (кожнорезорбтивна токсичност), дихателните органи (инхалационна токсичност) или чрез стомашно-чревния
тракт – през устата (перорална токсичност). Следователно при оценяване на токсичността е необходимо
да се отчитат както характерът и степента на токсичност, така и способът за проникване в човешкия организъм.
За основен път на попадане на ТХВ в човешкия организъм следва да се смятат дихателните
органи, а при пребиваване в района на аварията не е изключена и възможността от поразяване през
кожата.
За количествена характеристика на токсичността на различните химически съединения се
използва понятието токсодоза, отчитаща пътя на проникване на ТХВ в организма. Под токсодоза се
разбира количеството вещество, предизвикващо определен поразяващ ефект. В зависимост от пътищата за въздействие на ПОВ в организма и количествата, които предизвикват смъртоносен изход
за 50 % от поразените, се делят на групи по токсичност (табл. 2).
Таблица 2
Групи на токсичност
Извънредно токсични
Високо токсични
Силно токсични
Умерено токсични
Малко токсични
Практически нетоксични

LC τ50.mg/l min

LC τ50.mg/l min

Под 1
1–5
6–20
21–80
81–160
Над 160

Над 1
1–50
51–500
501–5000
5001–15 000
Над 15 000
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Опасността от ТХВ не е само в токсичността им, но и във възможността парите на част от
тях да образуват експлозивни смеси с въздуха. Границите на процентния им състав, при които те
експлодират, са много широки. Например за амоняк са от 19,5 % до 26 %, за формалдехид – 7–7,2 %, за
въглероден окис – 16,2–79,4 %, за метан – 5–15 %, и т.н.
Експлозивните смеси на ТХВ с въздуха са неустойчиви системи. Под влияние на незначителни външни въздействия търпят химически превръщания с отделяне на голямо количество топлина и силно нагрети газове, които могат да предизвикат разрушения на съоръжения и сгради (случаят
с взривяването на винилхлорид в завод № 2 на Химическия комбинат в Девня).
По строежа и физикохимическите си свойства ТХВ са доста нееднородни. Техните биологични ефекти са многообразни. В аварийни ситуации е необходимо да е определена преди всичко
най-голямата опасност от въздействието им върху човека с цел оказване на своевременна и квалифицирана помощ. Във връзка с това има класификация на ТХВ на основата на преимуществения
синдром, проявяващ се при остра интоксикация.
Химическите вещества, способни да предизвикат масови поражения при аварии, са групирани в седем групи:
• с преобладаваше задушливо действие;
• с преобладаващо общоотровно действие;
• със задушливо и общоотровно действие;
• с действие върху нервната система (невротропни отрови);
• със задушливо и невротропно действие;
• метаболични отрови;
• нарушаващи обмяната на веществата.
Голямото многообразие на химически продукти, използвани в технологичните процеси в
различните клонове на националното стопанство, създават предпоставки за възникване на сложна
обстановка при авария (разрушения) в тези обекти.
Аварии с отделяне на силно токсични вещества могат да възникнат в над 350 фирми от промишлеността. Като се има предвид, че тези предприятия са разположени на територията на цялата
страна, е възможно химическа обстановка да се създаде в почти всеки регион с влияние върху населението, живеещо в близост до тях.
При авария с изтичане на ТХВ от заразяване са застрашени 86 населени места с приблизително 341 000 души население, като в зони със смъртоносна концентрация на отровни пари попадат
35 населени места с около 111 325 души население, а в зони с поразяваща концентрация – 51 населени пункта с приблизително 229 822 души население*1.
В зависимост от метеорологичните условия времето за естествена дегазация е в рамките от
8 часа до 1–2 денонощия, като зависи от условията за съхраняване.
Въздействие на ТХВ върху гражданското население е възможно при аварии в промишлени и
транспортни обекти или при разрушаването им след природни бедствия. Авариите може да са в резултат
на откази на оборудването, грешки на обслужващия персонал, нарушаване на правилата за експлоатация
и превозване, на техниката на безопасност и т.н. В зависимост от мащабите на разрушенията и въздействието върху населението и околната среда те се делят на локални, местни и общи.
Площта, в чиито граници се проявява поразяващото действие на ТХВ, е зоната на химическо заразяване. Тя включва огнището на разрушение (авария), района на разрушение (авария) и зоната на разпространение на ТХВ.
Огнище на аварията е площта, която включва самото място на аварията и граничещата с него площ, на която е изтекло (разпръснало се е) ТХВ.
Район на аварията е площта, в чиито граници облакът на ТХВ има най-големи поразявани
способности. Радиусът му зависи от типа ТХВ, условията за съхраняване, температурата на околната среда и вида на аварията. Зона на разпространение е площта на химическо заразяване на въздуха
извън границите на района на аварията, образувана в резултат на разпространение на облака на ТХВ
по посока на вятъра. Тя е ограничена от изолиниите на средните прагови стойности на експозиционната доза. Съвкупността на резултатите от въздействието на химическото заразяване върху различните обекти, населението и околната среда представя последствията от аварии, съпроводени с

* Показателен за огромното поразяващо въздействие на този тип аварии е случаят в Бопал (Bhopal), Индия, през
1984 г., когато изпускането на 40 000 тона метилизоцианид предизвиква смъртта на над 2800 души, 50 000 са
засегнати, а поразените са 200 000.
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изтичане (изхвърляне) на ТХВ. Тези последствия са свързани с трите елемента на химическото заразяване: мащаби, опасност и продължителност.
Мащабите на химическото заразяване характеризират пространствените граници (линейните размери и площта), в които се проявяват последствията от разрушенията (авариите). Опасността
от химическо заразяване характеризира възможните щети от разрушенията (авариите).
Продължителността на химическото заразяване характеризира временните граници, в които се
проявяват последствията от авариите.
В резултат на въздействието на химическо заразяване, получено поради изтичане на ТХВ, се
изменят жизнените функции на населението и работата на различни стопанските обекти, т.е. създава
се аварийна химическа обстановка. Такава обстановка са условията за жизнена дейност на населението, които се определят от мащабите и последиците от разрушенията на обектите, съдържащи
ТХВ. Аварийната химическа обстановка може да налага:
• временно евакуиране на логистични центрове и население;
• продължително използване на средства за индивидуална защита;
• ликвидиране на последствията от разрушенията (авариите).
Поради значителната трудност при получаването на фактическите изходни данни за авариите и тяхната неопределеност, а и поради скоротечността на проявяването на поразяващото действие на ТХВ основен метод за изясняване и оценяване на последствията е прогнозирането, т.е. получаването чрез изчисления на вероятностната информация за химическото заразяване и неговото
влияние върху застрашени обекти. Получената по този начин прогноза за последствията от авариите
в промишлени и транспортни обекти подлежи на задължителна корекция при постъпване на информация от силите и средствата за радиационно и химическо разузнаване.
Очевидно е, че добре работещата химическа промишленост е предпоставка за развитието на
страната, което налага да се вземат мерки за снижаване на риска от възникване на аварии, свързани
с отделяне на ТХВ, и организиране на своевременно предупреждаване и оповестяване на застрашените обекти, ако все пак те станат факт.
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Стойчо Панев

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ
УЧЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
Представена е кратка информация за настъпилите промени в основните дейности за защита на населението след 90-те години на миналия век. Разгледани са международни учения за
защита при бедствия, проведени след 2000 г. с участие на екипи или експерти от Главна дирекция
„Гражданска защита”, като те са класифицирани по различни признаци. Налице е информация за
основните учения, организирани и проведени в процеса на присъединяване на България към НАТО и
Европейския съюз, учения за региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион, както и учения по линия на Международната агенция за атомна енергия.
Промяната на климата и свързаните с него глобално затопляне и повишаване на морското
равнище е процес, чието влияние се отразява в нарастване на честотата и разрушителната мощ на
климатични катаклизми, като урагани, наводнения и суши.
През последните десетилетия бяха извършени значителни промени в сферата на гражданската защита. До 1989 г. задачите, организацията, оборудването на „Гражданска отбрана” са насочени предимно към подготовката за защитата на населението от оръжия за масово поразяване при
военен конфликт. Паралелно с тези задачи развива и функциите си, свързани с реагирането при бедствия и аварии.
След 1991–1992 г., в съответствие с демократичните процеси у нас, започва реформиране и
преструктуриране на „Гражданска отбрана”. С Решение на Министерския съвет № 419 от 4 декември 1991 г. и Заповед № 57 на министъра на отбраната от 4 март 1992 г. организацията се преименува от „Гражданска отбрана” на „Гражданска защита” към Министерството на отбраната. Процесите
на обновяване са насочени към създаване на условия за защита на населението в мирно време, при
възникване на природни бедствия и промишлени аварии, като се запазват нейните задачи и за военно време.
Това налага да бъде извършена промяна не само в законодателството, регламентиращо защитата на населението при бедствени ситуации, но и в обучението на населението и органите за
управление.
Въпреки сериозните промени, които претърпява системата за защита на населението, през
последното десетилетие са предприети сериозни стъпки за установяване на контакти и за обмяна на
опит за защита при бедствия със сродни организации в страните от региона на Югоизточна Европа
и от Черноморския регион, както и със САЩ и Швеция.
Установени са контакти с редица международни организации и инициативи, имащи отношение към защитата на населението при бедствия, и са възприети нови форми за провеждане обучение на органите за управление и екипите за повишаване на готовността им за действие при извънредни ситуации.
На редица международни форуми е изтъквано важното значение на ученията за повишаване
готовността на органите за управление и силите на страните за справяне с новите заплахи, произтичащи от климатичните промени и урбанизацията.
В процеса на присъединяване на България към НАТО и Европейския съюз са въведени
форматите на Евро-атлантическия координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC) и
Центъра за мониторинг и информация (EU MIC) на Европейския съюз при провеждане на международни учения за защитата при бедствия.
Международните учения за защита при бедствия могат да се разделят по различни признаци.
• В зависимост от формáта се класифицират на:
¾ провеждани по линия на НАТО (EADRCC);
¾ провеждани по линия на Европейския съюз (EU MIC);
¾ провеждани по стандартите на ООН/Офиса за координиране на хуманитарните въпроси
(UN OCHA);
¾ други учения за защита при бедствия.
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• В зависимост от изпълняваните задачи и участващите национални структури в тях могат
да бъдат:
¾ по гражданско-военно аварийно планиране;
¾ съвместни по гражданско-военно сътрудничество;
¾ с участие само на структури за гражданска защита на страните.
• В зависимост от участващите страни могат да бъдат определяни като:
¾ за региона на Югоизточна Европа;
¾ за Черноморския регион;
¾ двустранни (тристранни);
¾ други.
При провеждането на учения за защита при бедствия се използва в различна степен компютърно моделиране, като по този признак те се делят на:
¾ компютърно подпомагани учения (CAX);
¾ командно-щабни учения (TTX);
¾ полеви учения;
¾ смесени.
Американската агенция за управление при извънредни ситуации разграничава следните пет
вида учения за трениране и практикуване на защита при бедствия:
¾ Ориентация (Orientations) – запознаване на участниците с ролите, отговорностите, плановете, процедурите и екипировката. Решават се въпроси за координацията и възлагането на отговорности.
¾ Тренировки (Drills) – тестват се специфични операции или функции на аварийния план.
Целта на тренировката е да се практикуват аспектите на плана за реагиране и да се подготвят екипите и участниците за по-мащабни учения в бъдеще.
¾ Командно-щабни (Tabletop) учения – анализ на аварийното събитие в неформална, освободена от стрес среда. Предоставят на участниците сценарий за анализ и повишаване на тяхното
усещане за ролите и отговорностите на лицата, които реагират и помагат на другите да се възстановят след бедствието. Тези учения насърчават към конструктивна дискусия за съществуващите планове за реагиране при бедствия, като участниците определят, изследват и решават въпроси.
¾ Функционални (Functional) учения – тестват една или много функции на плановете за реагиране при извънредни ситуации по време на интерактивно симулирано събитие с ограничение във
времето. Функционалните учения могат да бъдат провеждани в центровете за операции при извънредни ситуации. На участниците се дават насоки от контрольори и симулатори чрез телефони, радиостанции и телевизии и те трябва да реагират подходящо на възникващия инцидент. Оценители
преценяват реално учението и изпълнението на екипа.
¾ Пълномащабни учения (Full-scale exercises) – оценяват оперативните възможности на системите за управление при извънредни ситуации в силно стресова среда, която симулира реални условия. Тези учения тестват и оценяват повечето функции на оперативния план за реагиране при извънредни ситуации, включвайки мобилизация на спешен персонал, екипировка и ресурси. При организирането и провеждането на пълномащабните учения областите си сътрудничат с местните
служби по сигурността.
Ученията за защита при бедствия спомагат за затвърждаване на съществуващите аварийни
планове, програми, политики, роли и отговорности чрез:
¾ тестване възможностите на екипа;
¾ анализиране на пропуските за идентифициране на недостатъците и проблемите на текущата програма;
¾ запознаване на участниците с плановете и процедурите с нискостресови дейности;
¾ подготвяне на екипите за координиране с местните власти;
¾ повишаване на доверието в екипа при нарастване възможностите за реагиране ефективно.
За изграждане на законодателната рамка, необходима за незабавно и ефективно планиране
на наличните ресурси за реагиране и спасяване при бедствия, по инициатива на България през 2001 г. е
създаден Съвет за гражданско-аварийно планиране за Югоизточна Европа (SMEP Council).
Споразумението за създаването на Съвета е подписано на 3 март 2001 г. в София от ръководителите на гражданска защита на България, Македония, Словения и Хърватия, като на по-късен
етап се присъединяват Румъния и Турция.
В резултат е активизирана дейността по гражданско-аварийно планиране за Югоизточна
Европа и са проведени семинари и учения в страните от региона. В рамките на Съвета са създадени
четири работни групи: „Планиране и учения”, „Стандарти и процедури”, „Информационни техноло-
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гии” и „Информационен мениджмънт”. През 2002 г. е изготвен наръчник със стандартни оперативни процедури на Съвета по гражданско-военно аварийно планиране за Югоизточна Европа.
УЧЕНИЯ, ПРОВЕЖДАНИ ПО ЛИНИЯ НА НАТО (EADRCC)
През октомври 2000 г. на срещата си министрите на отбраната на страните от Югоизточна
Европа приемат предложението на САЩ за създаване на симулационна мрежа за страните от Югоизточна Европа – SEESIM Network.
Посредством серия компютърно подпомагани учения SEESIM е предназначена да служи като основа за обединяване на няколко инициативи функциониращи в рамките на Процеса срещи на
министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа – SEDM. Тези инициативи включват
Бригадата за Югоизточна Европа (SEEBRIG) и нейното инженерно подразделение, семинари по
гражданско-военно аварийно планиране – CMEP Workshops, и спонсорираната от САЩ система за
обмен на информация по програма „Партньорство за мир” (PIMS). SEESIM осигурява и подготовка
за реални регионални учения и практически операции за отговор при извънредни ситуации.
Основните водещи принципи на ученията SEESIM са спомагане за регионалното сътрудничество, насърчаване тестването, оперирането, прилагането и координирането на процедурите за
гражданско-военно сътрудничество и засилване възможностите на членките на SEDM за реагиране
при извънредни ситуации.
При тези учения се използват стандартните оперативни процедури съгласно наръчника на
Съвета за гражданско-военно аварийно планиране за Югоизточна Европа, като сценарият включва
природни бедствия, терористични заплахи и инциденти.
През октомври 2010 г. е проведено петото учение от серията SEESIM, което предоставя на
участващите страни възможност да тестват процедурите за реагиране при бедствия и механизмите
за координация и взаимопомощ със съседни страни и международни организации. Също така се демонстрира възможността чрез симулация да се осъществят комбинирани гражданско-военни операции. Обучаемият състав включва оперативни центрове за извънредни ситуации (EOCs), намиращи
се в страните участнички, както и Бригадата за Югоизточна Европа (SEEBRIG).
В изпълнение на Плана на действие за членство в НАТО и Работната програма за партньорство на НАТО (PWP 2004-2005) екипи на Държавна агенция „Гражданска защита” участват в пълномащабни учения: „Taming the Dragon – Dalmatia 2002”, проведено през 2002 г. в Хърватия, и
„CMEPEX 2004”, проведено в Кърджали през 2004 г.
В учение „Taming the Dragon – Dalmatia 2002” участват 19 страни – членки на ЕвроАтлантическия съвет за партньорство (ЕАСП), представители на ООН/Офиса за координиране на
хуманитарните въпроси (UN ОСНА) и Инициативата за поддържане на готовност и превантивни
дейности при бедствия (DPPI). Учението има за цел реално отработване на процедурите за оказване
помощ на EADRCC и възможностите на Евро-атлантическото формирование (EADRU) за реагиране
при възникване на широкомащабни бедствия и катастрофи.
Учение „СМЕРЕХ 04” е първото пълномащабно за реагиране при извънредни ситуации, на
което реално са отработени приетите стандарти и процедури на НАТО и Съвета за граждансковоенно аварийно планиране на страните от Югоизточна Европа, проведено с домакинството на България. Реализирането на мероприятие от такъв мащаб допринася за по-нататъшното утвърждаване
ролята на страната като важен политически фактор и източник на стабилност в Югоизточна Европа.
Значимостта на учението придобива още по-голямо измерение, имайки предвид пълноправното
членство на България в НАТО.
През октомври 2010 г. екип на Главна дирекция „Гражданска защита” – МВР участва в учение „Измир 2010”. Учението е част от проект за изграждане на капацитет на екипите за търсене и
спасяване в градски условия (USAR) в Югоизточна Европа с основна цел насърчаване на страните
да създават по-малки и мобилни екипи в съответствие с насоките на международната консултативна
група за търсене и спасяване (INSARAG) към UN OCHA. То е разработено в рамките на направляващата група за сътрудничество за сигурност за Югоизточна Европа (SEEGROUP) на НАТО.
Учението е от 18 до 22 октомври 2010 г. и включва симулиране на последствия след земетресение, при което USAR екип провежда спасителни операции за минимален период от 36 часа.
Учението е с участието на малък екип на ООН за оценка и координация при бедствие (UNDAC).
Това е постоянен екип от професионалисти в сферата на управлението при бедствия, чийто състав
се избира и финансира от правителствата на страните – членки на ООН, UN OCHA, Програмата на
ООН за развитие (UNDP) и оперативни хуманитарни агенции на ООН, като Световната програма по
храните (WFP), UNICEF и Световната здравна организация (WHO). По искане на засегната от бедс-
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твието страна този екип може да бъде развърнат за няколко часа, за да извърши бързо оценяване на
приоритетните нужди и да окаже подкрепа на националните власти и местния координатор на ООН
за координиране международното спасяване на мястото на бедствието.
През 2004 г. Държавна агенция „Гражданска защита”, в сътрудничество с Инженерния корпус на американската армия, е инициатор на създаването на Черноморска инициатива за засилване
на сътрудничеството между страните по крайбрежието на Черно море. Във връзка с това са планирани за провеждане серия командно-щабни учения, предназначени за подобряване на планирането и
готовността за реагиране при заплахи и рискове за пристанищните градове на Черно море. За подготвяне и оценяване на серията учения са създадени направляваща група и три работни групи:
„Стандарти и процедури”, „Информационни технологии и управление” и „Планиране и учения”.
Направляваща група е от висши делегати и служители от всяка от участващите страни, които водят дългосрочното развитие на компютърно подпомаганите учения и очертават бъдещите дейности на Черноморската инициатива за постигане на споразумение по целите.
Работна група „Стандарти и процедури” разработва и насърчава използването на съществуващите стандарти и процедури за улесняване на комуникацията и координацията по време на учението. Това допринася за и своевременен отговор на националните изисквания за помощ при бедствие и извънредна ситуация, в случай на криза с биотероризъм. Членовете на тази работна група
подпомагат оценяването по време на командно-щабните учения. Стандартите и процедурите включват идентифициране и уточняване на националните и регионалните процедури и споразумения на
страните при бедствия и спешна готовност и тяхната връзка с международните процедури.
Работна група „Информационни технологии и управление” улеснява играта на учението
чрез разработване и употреба на подходящи инструменти (GIS, база данни), инфраструктура и съдържание. Информационните технологии и информационната мрежа поддържат комуникациите и
разпространението на необходимите данни за спешната реакция на командно-щабното учение. Фокусирането на информационния мениджмънт върху реагирането при биотероризъм или при всякаква спешна реакция е с цел да позволи споделянето на стандартизирана информация, създадена за
процеса на международна реакция в подкрепа на комуникациите и информиране вземането на решение.
Работна група „Планиране и учения” разработва сценария на командно-щабното учение за
постигане целите на симулационната игра. Основните Ӝ дейности включват следното:
¾ изготвяне на „инжекции” за списъка с основните събития (MSEL)
¾ изготвяне на въпросници за групата по контрол на учението (ECG)
¾ изготвяне проект на план за оценяване на учението
¾ извършване на контрол и оценяване по време на учението.
Серията командно-щабни учения, предназначени за подобряване на планирането и готовността за реагиране при заплахи и рискове за пристанищните градове на Черно море, постигат следното:
¾ Сценарият на ученията и приложенията се използват преди всичко за оценяване на съществуващите национални планове за реагиране и обезпечаване на получаване и изпращане на помощ на съседните страни в региона.
¾ Учението подпомага страните при идентифицирането и разработването на информационни ресурси за подобряване на скоростта и ефективността на реагирането на заплахите за населението, като природни бедствия, технологични аварии и терористични инциденти.
¾ По време на учението се използват съществуващите процедури и стандарти като стандартните формати на съобщения на НАТО (EADRCC), UN-OCHA, протоколите на Световната здравна организация (WHO) за уведомяване и реагиране и други международни стандарти и процедури, подходящи за прилагане по сценария на учението.
¾ Командно-щабните учения улесняват дискусиите между участниците за подпомагане определянето на слабостите в съществуващите политики и процедури за разработване на постоянни
решения.
¾ Наученото по време на ученията допринася за разработване на националните планове за
реагиране, които да са в съответствие със съществуващите международни стандарти и за сътрудничеството на съседните страни в планирането, където е възможно.
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УЧЕНИЯ ПРОВЕЖДАНИ ПО ЛИНИЯ НА ЦЕНТЪРА ЗА МОНИТОРИНГ
И ИНФОРМАЦИЯ НА ЕС (EU MIC)
На 29 ноември 2002 г. в Брюксел е подписан Меморандум за разбирателство между България и Европейската общност, който е ратифициран със закон, приет от 39-ото Народно събрание на
7 февруари 2003 г. и влязъл в сила от 1 януари 2003 г.
С този Меморандум България се присъединява към Механизма на Европейската общност за
засилено сътрудничество при оказване на помощ в областта на гражданската защита към Европейската комисия (приет с Решение на Съвета 2001/792/ЕС Евратом).
В периода 18–22 октомври 2004 г., в Неущад, област Виена, се провежда учение „ЕUDREX
2004” за оказване на международна помощ при бедствия под егидата на Европейската комисия. То е
в рамките на Механизма за засилено сътрудничество в областта на гражданската защита на Европейската общност.
Този проект е първата инициатива, чрез която нашата страна утвърждава поетите ангажименти към Европейския съюз за участие в международни операции за оказване на помощ при бедствия.
Целта на „ЕUDREX 2004” е подобряване на координацията между екипите за оказване на
помощ в областта на гражданската защита и увеличаване компетентността на експертите при оказване на помощ на страна, искаща такава при големи бедствия.
В учението е проиграно реално транспортиране на средства и специализирани отряди от
страните, оказващи помощ. Едновременно в Брюксел е задействан Центърът за мониторинг и информация (EU MIC), както и вътрешна връзка между австрийския оперативен център и националните точки за контакт на участващите страни.
(Точката за контакт на България с Центъра за мониторинг и информация на Европейския
съюз (EU MIC) и с Евро-атлантическия координационен център за реагиране при бедствия
(EADRCC) е Главна дирекция „Гражданска защита”.)
В „ЕUDREX 2004” вземат участие 9 държави със спасителни екипи, 21 държави с наблюдатели от Механизма на Европейския съюз и 5 държави с наблюдатели извън Европейския съюз. По
време на учението е сформиран сборен спасителен екип от офиса за координиране на хуманитарни
помощи към ООН (UN-OCHA), представители на Европейския съюз и на Евро-атлантическия координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC) към Главната квартира на НАТО.
Практическото участие на ДА „Гражданска защита” от името на България в това първо учение на Европейския съюз за помощ при бедствия доприася значително за развитието на по-тясно и
оперативно партньорство.
През 2006 г. е реализиран успешно проект 07.030601/2005/422592/SUB/А5 на Държавна
агенция „Гражданска защита” за организиране и провеждане на учение за големи извънредни ситуации „ЕС – Преодоляване на последиците от терористични актове в Югоизточна Европа (EU
TACOM-SEE 2006)”, с който е проведено първото учение в България по линия на ЕС.
На 22 декември 2005 г. между Европейската комисия и Държавна агенция „Гражданска защита” е подписано Споразумение за изпълнение на проекта за международното учение и то е включено в Плана за действие на Европейската комисия за 2006 г.
Учението е заложено в годишния план на Постоянната комисия за защита на населението
при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет и е проведено в периода 4–8 юни 2006 г. в
района на Монтана.
Съгласно проекта Държавна агенция „Гражданска защита” заедно с трима партньори – двама от Българската академия на науките (Института за паралелна обработка на информацията –
ИПОИ, и Центъра за изследвания по националната сигурност и отбраната – ЦИНСО), и един от
Германия – Центъра за оперативни анализи „Нимайер”, организират пълномащабно учение, състоящо се от двудневно командно-щабно учение с компютърна симулация (CAX) и от двудневно полево учение.
Компютърното и командно-щабното учение са в насока към преодоляване на последиците
от поредица терористични актове във фиктивна държава (Монланд) в Югоизточна Европа, като по
време на тази част от учението са тествани както способностите на националните ни органи за ръководене, така и взаимодействието им със съответните структури в областта на гражданската защита на държавите от ЕС.
Полевото учение е в област Монтана (област от фиктивната държава Монланд), по време на
което са симулирани няколко последователни терористични акта – в болница, в химически заводи и
на язовир. Терористичните актове са в разстояние на няколко часа и водят до големи щети – разру-
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шения на обществени сгради и инфраструктура, изтичане на газ, химически замърсявания, наводнения и др. Спасителни екипи на Държавна агенция „Гражданска защита” и други ведомства от страната, както и международни екипи от Централна и Югоизточна Европа участват в намаляване и
преодоляване на последиците от терористичните актове и предизвиканите от тях бедствия и аварии.
По време на учението е активиран Центърът за мониторинг и информация (MIC) към отдел
„Гражданска защита” на Генерална дирекция „Околна среда” на Европейската комисия, който изпраща необходимите съобщения до всички държави – участнички в Механизма на ЕС за гражданска
защита. По този начин са тествани приетите процедури, точките за контакт на всички държави –
членки на ЕС, както и комуникационно-информационната мрежа за извънредни ситуации в ЕС
(CECIS). Същевременно са отработени и стандартите и процедурите на UN OCHA.
Общата цел на учението EU TACOM-SEE 2006 е подобряване на възможностите за реагиране и координация на структурите на гражданската защита, експертите и екипите за реагиране, чрез
осигуряване на съгласуваност и взаимно допълване при оказване помощ на страна, искаща я в контекста на Механизма на Общността в областта на гражданската защита.
През февруари 2009 г. в Унгария и Румъния е проведено учение „EU-HUROMEX 2008”.
България участва с екип за търсене и спасяване (SAR) от 24 души: водолази, водно спасяване, персонал на USAR екип, спасители с 2 кучета и парамедици.
В периода 26–31 май 2010 г. в Гърция е проведено международно учение „EVROS 2010” за
проиграване на действия при широкомащабно наводнение, в което вземат участие 20 спасители от
областните управления на Главна дирекция „Гражданска защита” в Кърджали и Хасково.
УЧЕНИЯ ПО ЛИНИЯ НА ЧЕРНОМОРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО (ЧИС)
По линия на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество са провеждани
учения за справяне с последици от петролен разлив в Черно море – в тясна връзка с Черноморската
комисия и Международната морска организация. При тези учения е проиграно взаимодействието на
страните по Аварийния план за Черно море към Протокола за сътрудничество в борбата със замърсяването на Черно море с нефт и други вредни вещества в аварийни ситуации.
Ежегодно се провеждат учения на мрежата от офицери за свръзка за помощ при аварийни
ситуации на страните – членки на ЧИС, за подобряване взаимодействието и оказване помощ на
страните от района на Черно море при възникване на широкомащабни бедствия. Мрежата е създадена съгласно допълнителния протокол към споразумението между правителствата на страните –
участнички в Черноморското икономическо сътрудничество, за сътрудничество при оказване на
помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на природни и технологични бедствия.
УЧЕНИЯ ПО ЛИНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АГЕНЦИЯ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ
През май 2005 г. е проведено международно учение CONVEX-3 („Защита 2005”), чиято цел
е да се изпробват и оценят информационният обмен и координацията на помощ на международно
ниво по време на ранните фази от сериозна авария. То дава възможност да се открият недостатъците
в националните и/или международните системи за реагиране при извънредни ситуации, които биха
могли да попречат на реагиране за намаляване на последиците при ядрени аварии. Под егидата на
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и с участието на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) са проведени тренировки и обучения за проверка на готовността за реагиране при ядрена или радиологична авария.
През последните години се задълбочи многократно регионалното сътрудничество за защита
на населението при бедствия. Възникнаха много нови инициативи за региона на Югоизточна Европа
и за Черноморския регион. Проведени бяха значителен брой семинари, тренировки и учения по
въпросите на защитата при бедствия. Въпреки многото инициативи и програми, оказващи положително въздействие върху страните от региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион, е необходимо те да имат по голяма практическа насоченост, като се отиграват реални сценарии с участие на екипи от отговорните структури за защита при бедствия.

Наръчник със стандартни оперативни процедури на Съвета по гражданско-военно аварийно планиране за
Югоизточна Европа, юни 2008, Анкара.
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Инструкция по планирането на демонстрация и учение SEESIM 02, април 2002, Атина.
Справочник на Европейския съюз за помощни интервенции в рамките на Механизма на Общността за
сътрудничество в областта на гражданската защита.
Ръководство на международната консултативна група за търсене и спасяване към UN OCHA (INSARAG
Guidelines).
Ръководство на ООН за създаване на оперативни координационни центрове на мястото на бедствието
(OSOCC Guidelines).
Ръководство на ООН за използване на чужди военни и на гражданска отбрана средства за спасяване при
бедствия (OSLO Guidelines).
Наръчник за подготовка, провеждане и оценка на учения за тестване на готовността за реагиране при
ядрена или радиологична авария.
Стандартни оперативни процедури за подготовка и провеждане на компютърно подпомагани учения в
Българската армия.
http://ochaonline.un.org/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52057.htm?selectedLocale=en
http://ocha.unog.ch/virtualosocc/VOTraining.aspx
http://training.fema.gov/EMIWeb/IS/is139.asp
https://hseep.dhs.gov/pages/1001_HSEEP7.aspx
http://www.davislogic.com/EOC.htm#Notification Systems
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ АВАРИИ В ТУНЕЛИ
Индивидуалната и общата дължина на тунелите по света непрекъснато расте. Заедно с
това нараства и рискът от злополуки в тях, особено в тунели с дължина над 500 метра. В статията има статистика на най-тежките аварии в автомобилни, железопътни тунели и метрополитени. Представени са данни за загинали и възстановени пострадали хора. В качество на критерии
е разгледана вероятността за възникване на аварии. Включени са елементите на модел на авария,
като всеки е обсъден според неговата значимост и характеристики.
Въпреки високата себестойност на подземното строителство, огромния труд, разнообразните и изненадващи проблеми за преодоляване тенденциите в световен мащаб показват постоянно
увеличаване общата дължина на прокопаните метри или километри тунели. Това се обуславя от две
основни причини:
• Бързото развитие на междурегионални и международни транспортни връзки и повишаване на високоскоростните железопътен и автомобилен транспорт, осигуряващи висока скорост на
движение. В райони със сложен релеф и преодоляване на планински вериги за магистрали е небходимо увеличаване дължината на тунелите над 8–10 километра.
• Бурното развитие на градовете влияе върху строежа на подземни съоръжения и тунели.
Постоянния ръст на населението, дефицитът на градски територии, натовареният трафик, предизвикващ замърсяване на въздуха, налагат активно използване на подземните пространства за промяна на градската инфраструктура: метрополитен, транспортни и инженерни системи, търговски обекти и битови услуги, складови пространства, гаражи и спирки, увеселителни заведения.
АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ В ТУНЕЛИ
Индивидуалната и общата дължина на тунелите по света непрекъснато расте. Заедно с това
се увеличават и рисковете от злополуки в тях, особено в тунели с дължина над 500 метра. Управлението на риска е необходимо да заема централно място, за да подпомага вземането на обосновани
правилни решения при аварийни ситуации1.
Анализите на аварийните ситуации в експлоатираните тунели показват, че най-опасни са
авариите, свързани с пожари, които са над 40 % от всички, 30 % са избиване на вода, 17 % – срутване, 12 % – обгазяване, и др.
Статистическата справка (табл. 1) за последните девет години, включваща най-тежките аварии в автомобилни тунели, показва, че от 220 потърпевши са загинали 80 души, а 140 са се възстановили. Това е изключително висока смъртност.
Таблица 1
Статистика на най-тежките аварии в автомобилни тунели
Година

Държава

2001
2001
2001
2001
2000
1999
1999
1996
1995
1993
1993

Швейцария
Австрия
Италия
Норвегия
Австрия
Франция
Италия
Австрия
РЮА
Норвегия
Италия

Тунел
Име
St. Gotthard
Gleinalm
Prapontin
Seljestad
Tauern
Mont Blanc
Femmine
Pfander
Huguenot
Hovden
Serra Ripoli
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Дължина, м
16 918
8320
4409
1272
6401
11 160
148
6719
3914
1290
442
60 993

Жертви

Ранени

11
5
–
–
12
39
5
3
1
–
4
80

–
4
19
6
49
–
20
4
28
6
4
140

Статистическите данни могат да се използват както за основа за усъвършенстване на системата за противоаварийна защита, така и за намаляване на риска от авария при експлоатация на подземните съоръжения от обслужващия персонал. Още по-фатални са злополуките в железопътния
транспорт и метрополитените (табл. 2). Само за посочените осем аварии са загинали 590, а 623 души
са ранени, което показва повишения риск за хората в тунелните пространства.
Таблица 2
Статистика на най-тежките аварии в метрополитени и железопътни тунели
Година

Държава

2000
1999
1999
1999
1995
1991
1988
1987

Австрия
Германия
Русия
Италия
Азербайджан
Англия
Франция
Англия

Град
Железопътен
Cologne
Минск
Железопътен
Баку
Железопътен
Париж
Лондон

Метростанция/тунел
Име
KItzsteinhorn
U-bahn line
Mетро
Salerno
Метро
Severn Tunel
Gare de Lyon
King’s Cross

Дължина, м
3400
–
–
10 000
–
6800
–
–

Загинали

Ранени

–
67
150
9
265
100
32
–
590

155
–
52
4
289
–
59
31
623

Рязкото увеличаване на транспортните средства по пътищата – съответно в тунелите, повишаването на скоростта на движение, нарастването на честотата на натоварване и на железопътния
транспорт и метрополитените налагат разработване и създаване на системи, осигуряващи високо
ниво на безопасност в процеса на експлоатация и бърза евакуация на хората в случай на аварийни
ситуации. Решаването на тези въпроси, заедно с прилагането на високи технологии на строителство,
заемат първостепенно значение.
Важни животоосигуряващи системи за обслужващия персонал и пътуващите в тунелите са:
• дублиране на електроснабдяването;
• принудителна вентилация за проветряване;
• димоотвеждане;
• системи за сигнализации;
• видеонаблюдение и видеоконтрол на движението и обстановката в тунела.
Всички системи трябва да се управляват от централизирани диспечерски пунктове, които да
се контролират. Те трябва да са заложени, утвърдени и разработени в проекта така, че след завършване на строителните работи да осигурят надеждна работа и безопасна експлоатация на тунелните
съоръжения2.
След анализ на описаните данни и изследване на реализираните профилактични мерки за
предпазване от аварии, както и мероприятията за минимизиране на последствията от тях се налага
изводът, че предприеманите мерки не са в състояние да гарантират желаната безаварийна експлоатация без проектиране и реализиране на съвременни инженерни решения за автоматизирани системи за управление в аварийни ситуации от клас Ieec – Risk Removing Sistems.
Превантивните мерки за избягване на аварии в тунелни съоръжения са:
• мониторинг на газовия състав в системата, съпроводена с автоматична система за вентилация с достатъчен капацитет;
• ограничаване или прилагане на открит огън;
• системен контрол и премахване на горящи отпадъци;
• прилагане на високонадеждни искрообезопасени инженерни съоръжения;
• използване на специални системи за контрол на инженерното оборудване;
• сигнализиране за постъпване на запалими газове.
Анализът на моделирането показва, че при снижаване на вероятността от авария намалява
тежестта на системата за предупреждение и локализиране, като рязко се повишава значимостта на
системата за контрол на обстановката.
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ТУНЕЛИ
Управлението на риска в инженерната наука и техническата практика се разпростира върху
процеси, методи, операции, механизация, автоматизирани и компютризирани системи и софтуер.
Управлението на риска трябва да създаде унифицирана и дисциплинирана среда за вземане на комплексни решения посредством:
• непрекъснат анализ на всяко решение и дейност, които имат потенциал за грешка;
• определяне на рисковете, които е най-правилно да бъдат редуцирани;
• избиране и прилагане на стратегии за редуцирането на тези рискове.
Има основни аксиоми при всяка оценка на риска, които трябва да се имат предвид и да се
спазват:
• оценяването на риска е непрекъснат процес, на който не трябва да се гледа като на еднократен акт или упражнение;
• анализите трябва да се извършват системно и да идентифицират, документират и докладват значимите опасности и рискове;
• докладите трябва да се съхраняват систематично подредени, с ясно указание или описание на използваната методология за мониторинг и предлаганите мерки за управление в бъдеще;
• производителите и доставчиците имат задължение предлаганите машини, съоръжения и
материали да са със съпровождащи инструкции за безопасна работа и с таблици за безопасност на
материалите.
Характерното за всички видове тунели са природните рискове, които налагат както съобразяване на технологиите с тях, така и промяна на човешкото поведение за избягване на хуманни и
материални последици от тези специфични рискове. От друга страна, действащите правила за безопасност доста подробно и консервативно регламентират много мерки за намаляване, а и немалко
ситуации за избягване на рисковете.
Бързо променящи се специфични фактори са решаващи за безопасността и здравето на хората. Това налага идентификацията на опасностите и анализът на рисковете да имат динамична реакция на проявление.
Такава отговаряща на риска динамика може да бъде постигната чрез прилагане на три вида
ясно дефинирани анализи на риска3: основен, детайлен и непрекъснат.
Целесъобразното взаимодействие на трите анализа превръща оценката на риска в тунелите в
ефективен и непрекъснат процес.
Внедряването на компютърни системи за непрекъсната оценка на риска в тунелите, базирани на мрежи на Бейз и диаграми на въздействията4, ще позволи да се интегрират в една система количествени и качествени показатели на риска и автоматично да се обогатява базата знания на системата от оценките на риска на други тунели. Едно от съществените предимства на подхода на Бейз
е възможността да се даде статистическо заключение в ситуации с информационна неопределеност.
Експертът има свободата да направи изявление за вероятността на събития, за които разполага с
известна информация, и на базата на събития, които в действителност са наблюдавани, да получи
вероятностите на други събития, които още не са се случили5.
Тези интелигентни компютърни системи дават възможност да се попълват липсващи данни
и неопределени величини с експертни мнения, да се прогнозира състоянието на риска чрез въвеждане на симулирани случаи и да се изследва влиянието на ключови фактори при експертно зададена
промяна на вероятностите или тежестите в съставните компоненти на риска.

1

Г е о р г и е в, В., Управление на риска. С., 1997.
Ц в е т к о в, Г., Управление на риска. – Военен журнал, 2006, № 5, с. 29–36.
3
М и х а й л о в, М., Т. Петров. Компютърна система за оценка на рисковете. С., 2003.
4
C h a p m a n, C., S. Ward, Project Risk Management Processes, Techniquest and Insights, John Wiley & Sons,
2

1997.

5
P e t r o v, T. Application of Bayesian believe networks for continuous risk evaluation and decision support of
safety management in mining, SAFERELNET workshop on safety and reliability in industry, Varna, October 10, 2004.
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ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРЕД ФОРМИРОВАНИЯТА ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕДСТВИЯ
Анализирани са съвременните проблеми на дейностите за действията на формирования
от Сухопътните войски за защита на населението при бедствия и на системата за управление.
В началото на XXI век светът навлезе в качествено нов етап на развитие. Основните проблеми пред сигурността се предполага, че ще бъдат регионалната нестабилност, неустойчивото развитие, появата и изострянето на конфликти на етническа и религиозна основа, свързаните с тях
форми на тероризъм и честите природни бедствия.
Започна изграждането на нова система на междудържавни отношения, създадоха се предпоставки за конструктивно политическо сътрудничество. В областта на политиката за сигурност все
по-голямо внимание се обръща и на икономическите, социалните и екологичните аспекти. В тази
област са концентрирани усилията на ООН, НАТО, ЕС и ОССЕ за разширяване на сътрудничеството и взаимопомощта както по проблемите на сигурността, така и по въпросите за предотвратяване и
ликвидиране на последствията от бедствия, промишлени аварии и кризи с невоенен характер. С
подкрепата на ООН в НАТО бе създаден Евро-Атлантически съвет за партньорство и постоянно
действащ Евро-атлантически център за координиране на действията при бедствия с цел съсредоточаване на усилията за оказване на навременна и ефективна помощ на населението.
Възникналите у нас през последните години проблеми в резултат на природни бедствия,
свързани с човешки жертви и материални загуби, определиха необходимостта от засилване на ефективността при справянето с кризи с невоенен характер.
Изпълнението на тези задачи е свързано с отчитане влиянието на много фактори, с реализацията на професионални умения от различни области на практиката и предполага проява на творчески усилия с висока степен на сложност, значимост и риск. Участието на войскови формирования
в кризи с невоенен характер и анализът на натрупания опит през последните години показват, че са
налице съществени постижения в тази насока. В същото време в контекста на гражданско-военните
отношения е необходимо да се подчертае, че армията е продукт и функция на обществото. Това показва, че тя има ресурс в личен състав и техника, които могат и трябва да бъдат използвани, когато
населението има нужда от помощ.
Тази задача на армията е предвидена в т. 45–49 от Военната доктрина на България и чл. 56
от ЗОВС. Нормативно закрепеният механизъм гарантира възлагане задачи на Българската армия в
интерес на обществото и за защита на националните ценности.
За изпълнението на тези задачи в Българската армия са определени сили и средства за участие в действия за оказване помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Организирана
е тяхната подготовка.
Не по-малко важно е и обстоятелството, че разглежданата проблематика се развива в съответствие с динамичните промени в страната и външнополитическата среда. Бяха разработени и са в
сила голяма част от необходимите регламентиращи документи.
През последните години нееднократно се изправяхме пред проблеми до каква степен, кой и
как трябва да управлява (ръководи) силите и средствата при криза с невоенен характер.
Участието в управлението на кризи с невоенен характер е относително ново предизвикателство за формированията от армията. Това е така, защото е свързано с изпълнението на несвойствени
за тях задачи.
През последните няколко години въпросите за участие на Българската армия в операции,
различни от война, бяха поставяни нееднократно на вниманието на командния състав. Голяма част
от възникналите проблеми получиха разрешение. Особено бърз напредък беше отбелязан след проведената през 2000 г. научнопрактическа конференция на тема „Използване на въоръжените сили в
мирно време при кризи от невоенен характер и в операции, различни от война”.
През същата година беше разработена и влезе в сила „Доктрина за операции, различни от
война”, която дава основните насоки за подготовка и участие на войските и силите при овладяване
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на кризисна обстановка и вземане на правилни решения при природни бедствия и участие в операции за пресичане на дейността на международната организирана престъпност и терористични действия.
Въпреки определените успехи, постигнати в тази област, съществуват и проблеми, които не
са развити в необходимата цялост и пълнота и затрудняват или биха могли да бъдат пречка в изпълнението на тези все още нови задачи за въоръжените сили.
Един от проблемите, който не е получил задоволително решение, е начинът за събиране,
получаване и разпределяне на информация за бедствията, в чието управление са ангажирани подразделения от Сухопътните войски.
Отговорност за своевременното подаване на информацията за възникнали инциденти и бедствия и за нейната достоверност носят Националната система за управление, областните управители
и кметовете. Комуникационно-информационната система за управление се изгражда на базата на
мрежите на далекосъобщителните оператори и на обособените информационни мрежи на Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, другите централни и териториални органи на изпълнителната власт.
От опита, който добихме от участието на модулни формирования при ликвидиране на последствия от бедствия, се оказа, че информационният поток, който би следвало да тече между ведомствата, не се осъществява с пълна сила. Няма яснота кой каква информация ще добива и ще предоставя за обобщаване и за взимане на решение за действие.
На този етап действащите модулни формирования разчитат предимно на събраната и обобщена информация от своите разузнавателни органи, включени в състава на формированията.
За изпълнение на тази задача е целесъобразно да се сформират разузнавателни групи, в които да се включат инженерни специалисти, а при наличието на опасност от радиационно или химическо замърсяване – и специалисти от подразделенията за ЯХБЗ и Е. Те добиват информация за
подходите към района на бедствието, общата инженерна обстановка в района, наличието и състоянието на съоръженията, организират и водят ядрено и химическо разузнаване по основните маршрути за евакуация и подвоз на материални средства и изпълняват задачи за радиометричен анализ на
проби от почва, вода, въздух, хранителни продукти и други.
Особено важно в такава ситуация са взаимното информиране, тясното взаимодействие и
съгласуваност на действията между поделенията на Сухопътните войски, формированията на
„Гражданска защита”, „Пожарна безопасност и спасяване”, Министерството на отбраната и органите на местната администрация и местното самоуправление.
За непрекъснато и устойчиво управление е необходимо предвидените формирования от
Българската армия за участие в аварийно-спасителни работи да се комплектуват с носими УКВ радиосредства, работещи и съвместими по технически характеристики с тези на ВВС, „Гражданска
защита”, МВР и Военна полиция.
За повишаване ефективността на управлението на сборните отряди и модулните формирования е целесъобразно на командния състав да бъдат осигурени мобилни телефони тип GSM
(ТЕТРА).
Вторият проблем възниква от забавяне възстановяването на средствата, изразходвани по
време на операциите за овладяване и локализиране на бедствията.
В нормативната база е прието, че:
• финансовото осигуряване на дейностите за управление при кризи, разходите, извършени
от допълнително привлечените сили и средства при бедствено положение, са от държавния бюджет;
• при бедствие се използват наличните ресурси, а в случай на обявено бедствено положение – държавните резерви, централните и териториалните запаси;
• държавните резерви и запаси се възстановяват със средства от държавния бюджет.
Оказва се, че процедурата за възстановяване на средствата е доста бавна и недостатъчно
ефективна. Изразходваните средства са предимно от бюджета на Българската армия, предвидени за
бойна подготовка, и всяко забавяне на тяхното възстановяване води до пречки за нормалното и
ефективно провеждане на занятия и учения.
Третият проблем е в повишаването на ефективността на съвместните действия. За разрешаването му е необходимо да се извършват съгласувано в рамките на обща система. Успешното реализиране на възможностите на отделните елементи изисква изграждане и функциониране на система,
способна да осигури тяхното ефективно действие. Съществуващата в момента нормативна база не
осигурява ефективно взаимодействие между силите в държавата с ресурс за участие в този тип
действия.
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В сложните и често променливи условия при всички видове бедствия координираните действия и твърдото управление са гаранция за успех и недопускане на човешки жертви. Това е причината като основен принцип да бъде изведена предварителната подготовка на личния състав за определена дейност, който кореспондира пряко и с ефективността на участието на армейските сили. Поради това привличането на допълнителни сили и средства от Българската армия, извън определените в Плана на Българската армия за оказване на помощ на населението при бедствия и аварии, се
извършва само след изричното разрешение на министъра на отбраната и началника на отбраната на
Българската армия за всеки отделен случай.
Друг съществен проблем е липсата на отделна програма за подготовка на модулните формирования. С разработването и влизането в сила на новите програми за подготовка на подразделенията – издание 2007 г., подготовката на модулните формирования започна да се провежда като
част от подготовката на войските по същата програма, а не по отделни.
Съгласно програмите за подготовка командирите на съединения (части и подразделения),
които формират и поддържат в готовност за действие модулите за оказване помощ на населението,
определят темите, занятията и учебното време, необходимо за подготовка, в рамките на 5 до 10 дни
на период, като задължителни дисциплини за преминаване са „Военномедицинска подготовка”,
„Противопожарна подготовка”, „Инженерна подготовка” (включваща теми по действие на подразделенията при стихийни бедствия, пожари, наводнения, земетресения и промишлени аварии) и „Ядрена химическа и биологична защита”.
В края на всяка бойна задача, както и след изпълнение на задачи за обучение за действие в
състава на модулните формирования се извършва проверка за оценка и издаване сертификат на подразделението за готовността му за изпълнение на съответната задача.
От изложеното може да се направят следните изводи:
• Целесъобразно е освен модулни формирования да бъдат отделяни и формирования за резерв, които да могат без затруднение да заменят основните сили или да действат при нарастване на
усилията.
• При планиране и провеждане на КЩУ с щабовете с тематика по разглежданите въпроси
за участие в тях е необходимо да се привличат и представители на министерствата, ведомствата и
местната администрация.
• Желателно е да се обърне по-сериозно внимание на оборудването на формированията със
специална техника и имущества. Освобождаването на армията от излишни материални средства
позволява да се отделят имущества, подходящи за подпомагане на бедстващо население.
• Модулните формирования разполагат с голямо количество разнообразна техника и имущества, с които да изпълняват задачите за ликвидиране на последствия от бедствия и аварии. Невинаги обаче тези техника и имущества са подходящи и достатъчни за специфичните условия на работа при участие в управлението на кризи.
• Необходимо е да се обърне по-сериозно внимание и на практическата подготовка на личния състав. Целесъобразно е да се създаде нова програма за подготовка на модулните формирования, включваща теми за съвместни действия с представители на министерствата, ведомствата и
местната администрация, пряко ангажирани при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии
и катастрофи.
В контекста на гражданско-военните отношения е необходимо да се подчертае, че армията
има ресурс от личен състав и техника, които могат и е задължително да бъдат използвани за защита
на населението, когато има нужда от помощ. Определените модулни формирования могат успешно
да участват в овладяването на кризи, породени от природни бедствия, във взаимодействие с органите на държавната и местната власт.
Страната и силите, имащи отношение към действията за оказване помощ на населението
при бедствия, аварии и катастрофи, се нуждаят спешно от действаща нормативна база, която да определи функциите, мястото и задачите на всички елементи, като ги обвърже в система, подчинена
на централизирано ръководство с разпределени и ясно дефинирани отговорности и механизъм за
ефективно взаимодействие.
Вследствие на зачестилите през последните години природни катаклизми и с цел поефективното използване на подразделенията от Сухопътните войски при защита на населението на
територията на страната е необходимо да се оптимизират занятията по модулна подготовка в програмата по бойна подготовка или да се създаде отделна програма за подготовка на модулните формирования, включваща и теми за съвместни действия с представители на министерствата, ведомствата и местната власт, пряко ангажирани в ликвидиране последствията от бедствия. При занятията
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следва да се прилага опитът от досегашните операции, като усилията се съсредоточават за работа в
обстановка, максимално близка до реалната.
Трансформацията на Българската армия налага пренасочване на модулни формирования за
покриване на зоните и районите за действие на досега съществуващите формирования.
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