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ABSTRACT: The authors examine one of the most important issues in the field of aviation security provision in this paper. It is "human 

factor". This issue has long been studied in the sphere of flight security. Academia devotes focused attention to this issue. On the other hand, 

there is no such stable position in the field of aviation security, when it comes to the protection of civil aviation objects from illegal 

interference into their production activities. The studies are not systematic and scientific conclusions are not always of practical importance. 

With this work, the authors begin a series of publications on the analysis and research of "human factor" in aviation security systems in 

airports. 

This paper examines the main aspects of "human factor" in aviation security in the dynamics of their development, methods for 

assessing aviation personnel’s professional development level, setting the task of statistical and qualimetric forecasting of this level in the 

dynamics. 

KEYWORDS: AVIATION SECURITY, HUMAN FACTOR, AVIATION PERSONNEL’S PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
LEVEL, STATISTICAL FORECASTING, QUALIMETRIC FORECASTING. 

ВВЕДЕНИЕ 

Производственная деятельность гражданской 

авиации, обеспечивающей воздушные перевозки пассажиров и 

грузов, подчинена главной целевой функции – обеспечению 

безопасности воздушного транспорта. Многолетние 

исследования позволили выделить достаточно большое 

количество факторов, влияющих на безопасность. Одним из 

важнейших факторов безопасности был и остается 

человеческий фактор, поскольку авиационная транспортная 

система рассматривается как эргатическая, причем 

человеческая составляющая системы проявляется не только в 

работе экипажей воздушных судов, но и в производственной 

деятельности всех элементов транспортной системы. 

С этих позиций человеческий фактор в области 

авиационной безопасности имеет не меньшее, если не большее, 

значение. Несмотря на достижения в создании 

высокотехнологичных технических средств обеспечения 

авиационной безопасности, человек был и без сомнения 

останется в обозримом будущем первостепенным фактором, 

ключевым элементом в обеспечении авиационной безопасности. 

Человеческий фактор - это совокупность 

врожденных и приобретенных качеств личности 

авиационного персонала, которые являются основной или 

сопутствующей причиной тех или иных нестандартных 

ситуаций в условиях полета или вне его [1]. 

Традиционно, эта проблема рассматривается как 

естественные физиологические и психологические 

ограничения человека, такие как утомляемость, состояние 

здоровья, невозможность обрабатывать большие объемы 

информации, возможность отвлечься и т.д., т.е. именно 

человеческий фактор является «слабым звеном» системы 

безопасности (СБ). 

Негативные последствия человеческого фактора 

приводят к тому, что ситуация становится слабоуправляемой. 

Безопасность объекта зависит от конкретных исполнителей, 

которые получают реальный рычаг управления ситуацией. 

Наиболее эффективной будет система, предоставляющая всю 

необходимую информацию оперативно и без искажений. 

Отсюда задача - свести влияние человеческого фактора до 

минимума. Чем меньше возможность человека влиять на 

систему, тем ниже риск ошибок [2]. 

Для того чтобы понять вклад человека в безопасность 

и обеспечить необходимую эксплуатационную деятельность 

человека для решения производственных задач, необходимо 

понять, как на эксплуатационную деятельность человека могут 

повлиять различные компоненты и особенности 

эксплуатационного контента и взаимосвязь между 

компонентами, особенностями и людьми. Особенно важно 

рассматривать эти аспекты в перспективе, т.е. в динамике. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Исследование человеческого фактора предполагает две 

составляющие: это оценка уровня профессиональной подготовленности 

специалиста и прогнозирование этого уровня на некоторую перспективу 

во времени. Оценка профессиональных качеств специалиста основана на 

процедурах формализации исходной модели специалиста с учетом 

совокупности факторов и характеристик, предполагаемых для 

использования в модели. Особенно важным является такое исследование 

в динамике [1].   

Динамика развития специалиста может быть описана с 

помощью различных математических моделей, выбор которых 

определяется особенностями конкретной области использования 

специалиста, наличием исходных данных и целью проводимого 

исследования. 

Оценка персонала - целенаправленный процесс 

установления соответствия качественных характеристик 

человека требованиям должности или рабочего места, т.е. его 

профессионального уровня.  

Известные подходы к оценке профессиональных 

качеств персонала, основаны на «гуманитарных» 

исследованиях, результат которых в значительной степени 

относится к личностным аспектам авиационного специалиста. 

Если оценки человеческого фактора используются для 

принятия управленческих решений, они могут быть приняты 

только тогда, когда с достаточной степень точности 

определены профессиональные требования к авиационным 

специалистам.  

При этом необходимо иметь в виду следующие 

обстоятельства [1]. 

1. Необходимо учитывать конфликтность любого 

выбора.
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2. Следует исключить многовариантность и 

неопределенность исходной информации, поскольку 

определенные требования могут быть удовлетворены 

различным набором профессиональных 

характеристик. 

3. Управленческие решения должны приниматься в 

динамике, поскольку часть профессиональных 

качеств должна присутствовать на начальном этапе 

профессиональной деятельности специалиста, а 

остальные характеристики должны формироваться в 

процессе трудовой деятельности и являются основой 

управления. 

4. Необходимо учитывать определенную динамику и 

самих требований. Изменение внешних и внутренних 

условий реализации производственной деятельности 

влечет за собой изменения в целях деятельности 

организации и заставляет менять характеристики 

производственного процесса, вплоть до изменения 

структуры предприятия. 

5. Окончательное управленческое решение должно 

учитывать практически неизбежный субъективизм 

оценочных процедур, который может быть снижен 

только статистически. 

6. Количество оценочных процедур должно быть 

достаточно велико не только с точки зрения 

статистической достоверности, но и для того, чтобы 

процесс управления носил плавный, монотонный 

характер, исключающий экстремальные, чаще всего 

необоснованные решения. 

7. Вопрос о точности принятия управленческого 

решения в данном случае сводится к проблеме 

определения допустимой нормы отклонений между 

требованиями и реальными характеристиками 

специалиста, которые в данный момент времени 

устраивают организацию. Понятно, что эта норма 

периодически пересматривается. 

 Таким образом, методы и процедуры оценки 

профессиональных качеств специалистов требуют 

исследования, включающего методы прогнозирования [1].  

Прогнозирование можно рассматривать как способ 

теоретического и практического действия, направленного на 

разработку прогнозов. Методы прогнозирования могут быть 

фактографические, экспертные, статистические, методы 

математических и исторических аналогий. Статистические 

методы делятся на методы экстраполяции и интерполяции, 

методы, использующие аппарат регрессивного и 

корреляционного анализа, методы, использующие факторный 

анализ.  

Разработан достаточно широкий математический 

аппарат методов прогнозирования: математическая подгонка 

полиномами, экстраполяция по элементарным функциям, 

экстраполяция с дисконтированием, функции с гибкой 

структурой, экстраполяция по огибающим кривым, авто 

регрессионные модели, парные и тождественные регрессии, 

компонентный анализ, многофакторный анализ, экстраполяция 

факторов. 

Использование экстраполяции в прогнозировании 

имеет в своей основе предположение о том, что 

рассматриваемый процесс представляет собой сочетание 

регулярной и случайной составляющих, при этом регулярная 

составляющая представляет собой гладкую функцию от 

аргумента (тренд, уровень, тенденция), а случайная 

составляющая считается некоррелированным случайным 

процессом с нулевым математическим ожиданием. В этом 

случае предварительная обработка исходного ряда направлена 

на решение следующих задач: снижение влияния случайной 

составляющей, т.е. приближение к тренду, представление 

информации в таком виде, чтобы существенно снизить 

трудность математического описания тренда. Основными 

методами решения этих задач являются процедуры 

сглаживания и выравнивания. 

Математическую основу методов экстраполяции и 

интерполяции составляет раздел приближения функций теории 

численных методов анализа. 

Задача о приближении ставится следующим образом: 

данную функцию f(t) требуется приближѐнно заменить 

обобщѐнным полиномом 

 

𝑄 𝑥 = 𝑐0𝜙0 𝑥 + 𝑐1𝜙1 𝑥 + ⋯ + 𝑐𝑚𝜙𝑚 (𝑥)   (1) 

 

так, чтобы отклонение функции f(x) от Q(x) на заданном 

множестве X= 𝑥  было наименьшим. 

Если множество Х состоит из конечного числа точек 

x0 , х1, … хn , то приближение называется точечным, если есть 

отрезок axb, то приближение называется интервальным. 

Наиболее важными для практики являются степенные 

полиномы вида: 

 

𝑄 𝑥 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑥𝑚      (2) 

 

Применительно к ним можно сформулировать задачу 

интерполирования в следующем виде: для данной функции f(x) 

найти полином Q(x) возможно низшей степени m, 

принимающий в заданных точках xi (i=1, 2, … , n ). 

Заданная система точек  x1 , x2 , … , xn  называется узлами 

интерполирования, а полином Q(x) – интерполяционным 

полиномом. 

Основная идея прогнозирования при помощи 

экстраполяции динамических рядов базируются на 

предположении сохранении закона изменения прогнозируемой 

переменой, выявленного на ретроспективном участке, на 

определенном интервале времени в будущем. Вид и параметры 

закона изменения переменной существенно зависит от 

интервала времени ретроспекции. 

Это приводит к необходимости по-разному учитывать 

и оценивать новейшие данные и устаревшую к настоящему 

времени информацию, для чего используются различные 

способы дисконтирования, которое определяется как 

уменьшение информативности ретроспективных значений 

переменной объекта прогнозирования по мере удаления 

моментов их измерений в прошлое. Наиболее известными 

способами введения дисконтирования являются методы 

движущейся средней и экспоненциального сглаживания. 

Метод движущейся средней предлагает в качестве 

дисконтирующей функции использовать единичную 

ступенчатую функцию вида 

 

𝜔 𝑡0 =  
1 для 𝑡0 − 𝑡𝑝𝑡𝑡0

0 для 𝑡 < 𝑡0 − 𝑡𝑝
                  (3) 

 

 где 

𝑡0 − последний момент времени ретроспективного участка, 
         t0  - момент времени начала ретроспекции. 

Метод прогнозирования по огибающим направлен на 

преодоление ограниченности экстраполяции путем перехода на 

более высокий уровень агрегирования тенденций. Основная 

цель метода - объединение частных тенденций, составляющих 

процесс, в единую общую. Огибающая дает возможность 

выявить общую тенденцию развития прогнозируемой 

характеристики, оценить пределы еѐ развития, характер 

приближения к этим пределам [2]. 

В задачах прогнозирования уровня профессиональной 

подготовки специалиста прогнозируемой характеристикой У может 

выступать количество тех или иных качеств человека, 

соответствующее определенному уровню квалификации. Входными 

параметрами Х= {X1………Xn} могут выступать некоторые 

технологические характеристики модели, Qj   - скорость изменения 

этих характеристик, So - некоторая аддитивная ошибка, 

возникающая в результате определения исходных данных. В этом 
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случае модель состояния качества подготовки специалиста описывается 

уравнением регрессионного анализа [1]. 

Под прогнозом развития специалиста понимается 

правдоподобная оценка возможных результатов и путей будущего 

развития способностей человека, а также требуемых для этого ресурсов. 

Одним из подходов к решению данной проблемы является метод 

прогнозного графа, в основе которого лежит объединение методики 

экспертной оценки и методов сетевого планирования. 

Результатом работы является построение графа взаимосвязанных 

событий, или графа соподчиненности. На основе анализа прогнозного 

графа строятся экспериментальные распределения и на их основе - 

обычные статистические отклонения, средние значения (медианы), 

среднеквадратические отклонения (квартили), характеризующие 

изменение способностей человека во времени. 

Обобщенную оценку качества работы в системе 

авиационной безопасности можно представить функционалом: 

 W ∑= 

j 1

j 
n

a



m j 

j 1

 j wi j i


 , где                                                        

(4) 

∑а j = 1,    j=[1,n ]; 

jm  

i 1

= 1ijP


 ,    i=[1,mj ],                                             

(5) 

n -  число групп, объединяющих по какому-либо 

признаку критерии, выбранные для оценки деятельности 

человека в системе mi - число критериев в  j - группе, a j   - 

весовой коэффициент  j-ой группы, ij весовой коэффициент  i-

го критерия из   j-ой группы     W ij -балльная оценка   i-  го 

критерия из     j – ой группы. 

Использование метода статистического анализа 

предполагает предварительное накопление информации о значениях 

показателей { qn } , характеризующих возможности специалистов [3]. 

К методам многофакторного анализа можно отнести метод 

группового учета аргументов (МГУА). Он представляет собой 

автоматизированный поиск оптимальной модели с помощью 

последовательного перебора генерируемых по определенным 

правилам усложняющихся моделей - претендентов, 

отбираемых по внешним критериям. Внешний критерий при 

усложнении моделей имеет минимум, что дает возможность найти 

единственную оптимальную модель. В качестве внешнего критерия 

обычно используется критерий регулярности следующего вида: 

2 1

1

( ( ) ( ))
m n

t m

y t y t n




 

   ,       (6) 

где  п - число наблюдений обучающей выборки 

m    - число наблюдений проверочной выборки 

у (t) - табличные исходные значения входной переменной 

y (t) - значения, рассчитанные по модели, 

коэффициенты которой определялись по обучающей выборке 

наблюдений. 

Алгоритм МГУА основывается на определении 

оптимальной по сложности модели из некоторого класса моделей. 

Наиболее часто исходное множество людей представлено в виде 

многочлена 

( , )

1 1

ml
a i k

i k

i k

y a x
 

  , где                              (7) 

у - выходная, а X -    входная переменные 

m - количество входных переменных 

ℓ  - число слагаемых в модели 

i - 0,1,2 … 

Метод динамики средних оперирует понятием 

эшелона - группы специалистов, объединенных по определенному 

признаку. Понятие эшелона интерпретируется в зависимости от подхода 

к структуризации системы и в случае авиационного специалиста 

предполагает различные квалификационные уровни или место 

специалиста внутри одного квалификационного уровня. Специалисты 

в силу ряда причин могут переходить из одного эшелона в другой. 

Таким образом, в настоящее время для целей оценки и 

прогнозирования уровня профессиональной подготовки авиационного 

персонала разработан и практически используется весьма 

представительный математический аппарат, предлагающий ряд 

математических моделей динамики развития профессиональных 

качеств авиационного специалиста. Остается открытым вопрос о 

параметрах этих прогнозных моделей. 

 

ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ 

 

Специалисты в области авиационной безопасности 

работают в экстремальных условиях, поскольку над ними 

постоянно довлеет ответственность за жизнь и здоровье людей. 

Поэтому к уровню профессиональной подготовке сотрудников 

службы авиационной безопасности (САБ) и охраны аэропортов 

предъявляются особо жесткие требования. В процессе 

служебной деятельности сотрудники САБ и охраны должны 

демонстрировать постоянную готовность к адекватным, 

профессиональным действиям, обеспечивающим защиту 

охраняемых объектов от актов незаконного вмешательства. С 

другой стороны, нельзя не учитывать временной фактор. 

Уровень профессиональной (мобилизационной) готовности 

(УМГ) специалиста с годами падает, необходимо учитывать 

возрастные изменения состояния здоровья, да и в течение 

рабочего дня уровень мобилизационной готовности далеко не 

всегда одинаково высок. В этой связи задача прогнозирования 

уровня профессиональной готовности специалиста в области 

авиационной безопасности становится весьма актуальной. 

Более того, она однозначно связана с уровнем авиационной 

безопасности объекта. В этой связи исследование факторов, 

влияющих на УМГ персонала САБ, является важной задачей.

  

 Статистические методы и модели прогнозирования, 

рассмотренные ранее, предполагают наличие в качестве 

исходных данных статистической определенности в значениях 

временного ряда, используемого для прогноза, с учетом всех 

факторов, под воздействием которых формируются эти 

значения. 

 Для того, чтобы оценить степень применимости 

методов статистического прогнозирования для решения задачи 

прогноза уровня мобилизационной готовности персонала САБ 

и охраны, целесообразно провести детальный анализ факторов, 

влияющих на формирование этого уровня. Анализ факторов 

следует проводить с учетом того временного интервала, в 

течении которого они оказывают существенное влияние на 

УМГ персонала [1,3]. 

Профессионализм. Под этим фактором понимается 

степень профессиональной готовности персонала выполнять 

возложенные на него функции. Исходный уровень 

профессионализма формируется в процессе первоначальной 

подготовки и представляет собой совокупность знаний, умений 

и навыков для реализации профессиональной деятельности. С 

течением времени фактор имеет устойчивую тенденцию к 

снижению, возникающую за счет устаревания знаний, 

определенной потере умений и навыков. Данный фактор 

следует рассматривать как состояние профессиональной 

готовности. Недопустимо снижение данного фактора ниже 

нормативного значения. Компенсация потерь по фактору 

профессионализм осуществляется путем периодического 

переучивания или повышения квалификации. Установленный 

период его исследования по действующим нормативным 

документам составляет 2-5 лет. Предполагается, что в штатной 

ситуации за пять лет снижение уровня мобилизационной 

готовности персонала Рмг не будет ниже нормативного 

значения ∆Рмг. 

Комфорт. Фактор рассматривается как условия, в 

которых реализуется профессиональная деятельность. Здесь 

7



следует учитывать эргономические аспекты применяемого 

оборудования, дизайнерские решения окружающей 

обстановки, элементарный ремонт помещений и т.д. Во 

временном аспекте следует учитывать тот факт, что наступает 

время, когда степень влияния данного фактора становится 

весьма ощутимой. Недостаток комфорта снижает Рмг на 

некотором интервале времени. Периодичность исследования 

фактора определяется исходя из реальных условий 

производственной деятельности персонала. 

Физическое состояние. Способность адекватно 

переносить физические нагрузки. Данный фактор следует 

рассматривать в двух временных интервалах: долговременном 

и кратковременном. Усталость как характеристика 

физического состояния может превысить допустимый уровень 

в течении рабочей смены, что должно компенсироваться 

кратковременным отдыхом или обеденным перерывом, с 

другой стороны, та же усталость может накапливаться в 

течении года, что должно компенсироваться очередным 

отпуском. Период исследования фактора 1 год, т.е. период 

между отпусками. Предполагается, что накопление усталости 

происходит в течении 11 месяцев монотонно, восстановление – 

месяц. 

Физические нагрузки. Наличие или отсутствие 

данного фактора определяется конкретным характером 

профессиональной деятельности. Однако, следует заметить, 

что элементарная усталость проявляется даже при 

незначительных нагрузках как утомляемость. Рассматривается 

в течении рабочего дня. Предполагается, что обеденный 

перерыв полностью восстанавливает исходное состояние. В 

случае необходимости возможны восстановительные 

перерывы. 

Сезонно – климатические условия. Этот фактор 

определяет воздействие на персонал САБ сезонных 

проявлений, определяемых климатом данной местности и 

временем года. Воздействие может быть как положительным, 

так и отрицательным, и характеризуется определенной 

периодичностью. Особо опасным следует считать осеннее – 

зимний период. Фактор следует рассматривать как 

дополнительный фактор риска. 

Погодные условия. Данный фактор также влияет или 

положительно, или отрицательно, при этом действует с 

определенной, хотя и достаточно случайной, периодичностью. 

Фактор исследуется в двух периодах: еженедельно и 

ежемесячно.   

Физиологическое состояние. Состояние, которое 

определяется нормальным функционированием человека, его 

отдельных функциональных систем, т.е. это здоровое, 

работоспособное состояние человека. С учетом того, что 

полностью здоровых людей практически нет, следует говорить 

о степени нездоровья и об уровне влияния этого фактора на 

профессиональную деятельность. Ухудшение самочувствия 

снижает Рмг в допустимых пределах, однако, при этом, 

снижается эффективность производственной деятельности. 

Если пределы нарушены (болезнь) – отстранение от работы – 

восстановление (лечение). 

Психологическое состояние. Здесь следует говорить 

о психологической устойчивости персонала к негативным 

факторам его жизни. Поскольку от этих факторов избавиться 

практически нельзя, необходимо иметь определенную 

саморегуляцию, которая ограничивает влияние этих факторов 

до определенного уровня. Если психологическая устойчивость 

персонала велика, Рмг находится в допустимых пределах. Если 

Рмг ниже норматива – восстановление с отстранением от 

работы. Необходимо устранение факторов психологического 

давления. 

Эмоциональное состояние. Определяется типом 

личности человека и его эмоциональной возбудимостью, 

которая в определенных случаях может перевести специалиста 

в нерабочее состояние. Кратковременный сбой в 

эмоциональном состоянии ликвидируется с ликвидации 

причины, его вызвавшей. Однако, возможна ситуация 

длительного спада. В этом случае следует учитывать этот 

фактор в совокупности с другими. Если спад достаточно 

глубокий, необходимо специальное восстановление 

(реабилитация). 

Стрессовые нагрузки. Особый тип нагрузок, 

воздействующий, в основном, на психологическое и 

эмоциональное состояния. Имеет ярко выраженный 

негативный характер и повышенную степень воздействия. В 

основном носят случайный характер. При кратковременных 

нагрузках не ниже нормативного уровня снижение Рмг лечит 

время или специальное лечение, при глубоком стрессе – 

отстранение от работы. 

Проведем некоторое ранжирование факторов по 

различным критериям с целью отнесения их к той или иной 

компоненте временного ряда. 

По критерию важности факторы можно разделить на 

четыре группы. Важнейшим, доминирующим фактором, из 

числа перечисленных, является профессионализм, поскольку 

именно он определяет уровень профессиоальной готовности 

персонала САБ (УМГ). Остальные факторы в той, или иной 

степени, оказывают влияние на УМГ, снижая уровень 

профессиональной готовности. 

Следующая группа – это факторы-условия. К ним 

относятся: сезонно-климатические, погодные условия, 

комфорт. 

В третьей группе выделяются факторы – состояния: 

физическое, физиологическое, психологическое и 

эмоциональное. 

Четвертая группа – факторы – нагрузки: физические и 

стрессовые. 

По критерию времени действия факторы разделяются 

на: долговременные – профессионализм, сезонные – все 

факторы состояния, циклические – факторы-условия, 

кратковременные – факторы-нагрузки. 

Важнейший критерий ранжирования: отнесение 

факторов к тем или иным компонентам временного ряда в его 

аддитивном разложении: 

              

( ) ( ) ( ) ( ) ( )mpx t f t t t t            (8)     

                       

1. Долговременная компонента fmp(t). 

 

Здесь следует рассматривать фактор 

профессионализм, при этом fmp(t) есть неслучайная функция, 

монотонно убывающая на протяжении жизненного цикла 

профессиональной деятельности персонала. Функция fmp(t) 

является трендом (Фпр). 

 2. Сезонная компонента φ(t). 

 Сюда следует отнести факторы-состояния, т.е. Ффиз(t), 

Ффизол(t), Фпс(t), Фэм(t). Кроме того, факторы – условия имеют 

цикличность, период действия которых практически совпадает 

с периодом действия факторов - состояний, что позволяет 

отнести их к данной группе: Фк(t), Фск(t), Фп(t), Ффн(t). Все 

указанные факторы являются неслучайными. Физические 

нагрузки как фактор следует рассматривать как неслучайную 

функцию времени, поскольку момент их возникновения и 

период действия просчитывается. Таким образом: 

 

  φ(t) = Ффиз(t) + Ффизол(t) + Фпс(t) + Фэм(t) + Фк(t) + Фск(t) + Фп(t) 

+ Ффн(t)         (9) 

 

  3. Циклическая компонента ψ(t). 

Отсутствует, т.е. γ=0. 

 4. Случайная компонента ξ(t). 

Здесь следует рассматривать только стрессовые нагрузки, т.е. 

ξ(t)= Фс(t). 

Таким образом, аддитивное разложение временного 

ряда в приложении к исследованию факторов, влияющих на 

уровень профессиональной готовности персонала САБ, 

трансформируется в форму: 
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x(t) = fmp(t) + φ(t) + ξ(t)                

        (10) 

и имеет вид:  

x(t)=Фпр(t)+[Ффиз(t)+Ффизол(t)+Фпс(t)+Фэм(t)+Фк(t)+Фск(t)+Фп(t)+

Фф(t)]+Фс(t). 

 

 Рассмотренные факторы дополнительно 

накладываются на динамику изменения тренда – фактора 

профессионализм. Допустим, что период исследования фактора 

профессионализм – 5 лет (Рисунок 1). За этот период возможно 

снижение Рмг до величины А, В, С, D или Е. При этом глубина 

снижения может быть различна (∆Рмг). В любом случае она не 

может быть ниже Рмгн. Разница (Рмгн – Рмг min) рассматривается 

как резерв для компенсации влияния других факторов. 

Рассмотрим вариант, когда на тренд влияют другие 

факторы (Рисунок 2). Как было указано выше, факторы–

состояния [Ффиз(t), Ффизол(t), Фпс(t), Фэм(t)] являются 

детерминированными функциями, период активизации 

которых несоизмеримо мал, по сравнению с периодом анализа 

тренда. Вторым важным моментом здесь является то, что после 

исчезновения фактора, тренд восстанавливает свое 

первоначальное значение практически без потерь (tх1). Однако, 

если влияние этих факторов затягивается (tх1 – tх2) - 

необходима реабилитация (tх2 – tх3). При этом можно считать, 

что потери Рмг по фактору Фпр(t) незначительны.  

 

Практически аналогично влияние факторов-условий [Фк(t), Фск(t), Фп(t), Ффн(t)]. 

 

                                Рисунок 1                                                                                                                   Рисунок 2  

               

 
 

Рисунок 3 

 
 

Рисунок 1. Динамика изменения тренда    Рисунок 2. Влияние на тренд факторов-состояний 

   Рисунок 3. Влияние на тренд всех факторов 

   

 

 

Фактор стрессовые нагрузки является случайным 

[Фc(t)]. Возможны два варианта. Если под воздействием Фс(t) 

∆Рмг достаточно мало, то влияние фактора можно 

рассматривать аналогично предыдущим. Если велико, то 

автоматическое восстановление Рмг невозможно, требуется 

реабилитация плюс повышение квалификации. На рисунке 3 

представлена ретроспектива влияния на тренд всех факторов. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Уровень мобилизационной готовности персонала 

САБ является количественным отображением 

фактора профессионализм. Отсюда, процедура 

измерения (оценки) УМГП представляет собой 

процедуру измерения (оценки) фактора 

профессионализм. Единица измерения фактора 

величина относительная (баллы, проценты). 

Методы измерения – экспертные, т.е. 

собеседование, тестирование, экзамен и другие. 

Процедура может быть совмещена с процедурами 

сертификации или аттестации персонала САБ 

[2,4]. 

2. Все остальные факторы рассматриваются только в 

связи с их влиянием на фактор профессионализм. 

Автономно эти факторы не измеряются и не 

оцениваются. Их влияние учитывается как 

некоторая часть общего изменения тренда, причем 

для целей настоящего исследования имеет 

значение только их совместное влияние, результат 

которого может привести к недопустимому 

снижению УМГП [1,5]. 

3. Факторы – состояния и факторы – условия 

являются детерминированными функциями, 

период активизации которых несоизмеримо мал, 

по сравнению с периодом анализа тренда. С 

учетом этого, первоначальное (исходное) значение 

УМПГ должно превышать его номинальное 

значение на величину, обеспечивающую 

нормальную профессиональную деятельность 

персонала в любых условиях. Другими словами, 

авиационный персонал САБ необходимо готовить 

к работе в экстремальных условиях [5]. 

4. Действующая система управления 

профессиональной деятельностью сотрудников 

САБ и организационная структура службы не 

обеспечивают уверенности в том, что в любой 

момент времени уровень МГП является 

достаточным для защиты от 

несанкционированного вмешательства в работу 
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аэропорта. Необходимо включить в структуру 

контур управления службой, а также элементы и 

процедуры, реализующие и использующие 

результаты прогнозирования УМПГ САБ [6]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С учетом вышеизложенного, задача прогнозирования 

уровня мобилизационной готовности персонала САБ может 

быть сформулирована в двух постановках: 

1. Уровень мобилизационной готовности Рмг 

определяется трендом. В этом случае решение 

задачи прогнозирования уровня 

профессиональной подготовки авиационного 

персонала, обеспечивающего авиационную 

безопасность в гражданской авиации возможно с 

использованием статистических методов. 

2. Уровень мобилизационной готовности Рмг 

определяется всеми факторами. Тогда для 

решения указанной выше задачи необходимо 

использовать квалиметрическое 

прогнозирование. 

В своих следующих работах авторы предполагают 

представить решение задачи прогнозирования на основе 

статистического и квалиметрического подходов. 
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Abstract: Over the last decades the impact of natural disasters to the global environment is becoming more and more severe. In this 

context, satellite remote sensing, along with Geographic Information Systems (GIS), has become a key tool in flood risk management 

analysis. Remote sensing for supporting various aspects of flood risk management was investigated in the present thesis. In particular, the 

research focused on the use of satellite images for flood mapping and monitoring, damage assessment and risk assessment. 

Key words: SPATIAL TECHNOLOGY, RISK MANAGEMENT, DISASTER, NATURAL HAZARDS, GEOINFORMATION 

TECHNOLOGY, REMOTE SENSING SYSTEM, GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS.   

1. Introduction. 
The last two decades have witnessed the increasing use of 

satellite remote sensing for understanding the geophysical 

phenomena underlying natural hazards [3]. Being able to observe 

large portions of the Earth surface, to perform frequent and 

regular in time measures and with the capability to investigate in 

the different bands of the electromagnetic spectrum, satellite 

remote sensing allows to study phenomena not directly accessible 

with the traditional surveying techniques and ongoing situations 

difficult to identify in another way [4].  

In the broadest sense, the measurement or acquisition of 

information of some property of an object or phenomenon, by a 

recording device that is not in physical or intimate contact with 

the object or phenomenon under study; e.g., the utilization at a 

distance (as from aircraft, spacecraft, or ship) of any device and 

its attendant display for gathering information pertinent to the 

environment, such as measurements of force fields, 

electromagnetic radiation, or acoustic energy. The technique 

employs such devices as the camera, lasers, and radio frequency 

receivers, radar systems, sonar, seismographs, gravimeters, 

magnetometers, and scintillation counters. 

Today, we define satellite remote sensing as the use of 

satellite-borne sensors to observe, measure, and record the 

electromagnetic radiation reflected or emitted by the Earth and its 

environment for subsequent analysis and extraction of 

information. 

Satellite remote sensing, along with Geographic 

Information Systems (GIS) – fig.1, has become a key tool in 

disaster risk and damage assessment analysis [5]. Satellite 

images, acquired during, before and after a flood event, can 

provide valuable information about flood occurrence, intensity 

and progress of flood inundation, river course and its spill 

channels, spurs and embankments affected/threatened etc. so that 

appropriate mitigation measures can be planned and executed in 

time. 

 

Figure 1. Information support to Crisis management. 

 Throughout the World in the recent past, whether it is a 

natural hazard or by the intervention of human activities, 

disasters have become an issue of rising alarm [11].  Natural 

disasters arise in many parts of the earth, and each type of 

disasters is confined to particular regions. It have been estimated 

that more than 95 percent of all deaths in developing countries 

were due to natural disasters. These places are particularly 

vulnerable to disasters because of densely packed population and 

poor infrastructures which gets coupled with unbalanced 

landforms and continuous exposure to severe weather changes. 

Risk arises out of uncertainty. It is an inherent part of 

existence and is the chance of something happening as a result of 

a hazard or a disaster which will impact on community and 

environment. It is measured in terms of the likelihood of it 

happening and the consequences if it does happen that be tried to 

reduce the likelihood of risk effecting on community. The risk is 

the probability or chance that the hazard posed. Thus, it can be 

minimised by initially preparing a suitable risk management. 

Risk Management is a process consisting of well defined 

steps which, when taken in sequence, support better decision 

making by contributing to a greater insight into risks and their 

impacts. It is as much about identifying opportunities as it is 

about used to avoid, reduce or control risks. The first step in the 

risk management process is focused on the environment to 

establish the boundaries in which risks must be managed and 

guide decisions on managing risks, and develop risk evaluation 

criteria. The second step involves identifying the risks which 

arise from aspects of the environment that will be established 

from previous step to develop a complete inventory of the risks 

and what each involves, by selecting suitable techniques to 

identify potential risks, examining sources of possible risks, pose 

a major threat to community. Assess and analyse the impact of 

the risks represent the third step, which involves deciding on the 

relationship between the likelihood (frequency or probability) 

and the consequences (the impacts) of the risks that be identified. 

The level of risk should be analysed in relation to what are 

currently doing to control that risk. Control measures decrease 

the level of risk, but there may be sufficient risk remaining for 

the risk to be considered with others. Risk evaluation will be 

clarified the following as the activity of risk managing and its 

outcomes, the degree of control over the risk, the potential and 

actual losses which may arise from the risk, and the benefits and 

opportunities presented by the risk. The next step is to treat the 

risks that be decided as unacceptable by identifying the options 

which could use to treat the risks, selecting the best option in 

terms of its feasibility and cost effectiveness, preparing a risk 

treatment plan, and implementing the risk treatment plan. 
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Figure 2: Risk management 

 
 The main concern of this thesis is the delineation of 

flood prone areas, the identification of damaged areas and the 

development of hazard maps indicating flood susceptible areas 

by means of geospatial approaches. In particular, the contribute 

of satellite remote sensing and GIS for flood mapping and 

monitoring, damage assessment and risk assessment was 

explored referring to selected cases of study. 

 

2. Spatial technologies and risk management 
 

Earth Observation System (EOS) otherwise known as 

Remote Sensing (RS) and GIS assist professionals of disaster 

management in a very effective manner and provides more 

precise data. With this technology it is ease to obtain 

homogeneous data covering the entire world over a short period 

of time. Remote Sensing involves in assessing the extent of 

damage incurred during the time of disaster, identification of 

possible escape routes and location of areas for storage of 

temporary housing. 

Each sensor provides distinctive information about 

different properties of surface objects or the shallow layers of the 

earth. For instant to measure surface temperature thermal sensors 

are employed, microwave sensors used to detect dielectric 

properties. This in turn reveals the moisture content of surface 

soil or of snow. For details, see Appendix 1. 

Being able to observe large portions of the surface of the 

Earth, to perform frequent and regular measures and with the 

capability to investigate in the different bands of the 

electromagnetic spectrum, satellite remote sensing allows to 

study and analyse phenomena not directly accessible with the 

traditional surveying techniques and ongoing situations difficult 

to identify in another way.  

The last two decades have witnessed the increasing use of 

remote sensing for understanding the geophysical phenomena 

underlying natural hazards [4][10][3]. In particular, the 

development of new acquisition systems in the field of optical 

remote sensing, with the possibility to direct the sensor to 

specific areas, has enabled to increase the spatial and the 

temporal resolution of the satellite images, allowing theoretically 

to collect scenes of any part of the Earth surface with a time 

interval ranging between 1 and 7 days. Capable to collect data in 

all weather and lighting condition, active microwave sensors 

have proven to be useful to identify various spatial phenomena; 

especially in the context of natural disaster management, 

Synthetic Aperture Radar (SAR) images are used for detecting 

damaged areas and for the real-time monitoring of harmful 

events.  

In this context, remote sensing provides valuable 

information helping to understand spatial phenomena and 

supporting the decision making with objective data. In particular, 

it can contribute to the disaster management activities through the 

identification of hazardous areas, the assessment of the damaged 

zones in a timely manner and assisting the recovery plans after 

the occurrence of a disaster.  

3. Satellite remote sensing in the disaster 

risk management cycle  
 

An increasing number of studies have been elaborated on 

the importance and applications of remote sensing, with 

particular reference to satellite remote sensing data, in the 

disaster risk management [3][10]. A major reason of using 

remote sensing in this field is that it is the fastest means of 

collection data for pre and post-event disaster studies [14]. 

Satellite remote sensing refers to the technology used for 

observing various earth phenomena with instruments that are 

typically on board a spacecraft. These observations consist of 

measuring the electromagnetic energy of phenomena that occur 

without physical contact with the object of interest. Therefore, to 

investigate the Earth's surface without being in contact with it is 

an important feature considering the limited accessibility of the 

areas affected by a disaster and, in many cases, their extension 

and imperviousness. In addition, bandwidths are a crucial 

component of remote sensing operations. In fact, the different 

bandwidths of the electromagnetic spectrum are related to certain 

phenomena and Earth parameters that can be monitored and 

analysed using various sensors.  

Satellite remote Satellite remote sensing can provide 

valuable information in each phase of the disaster risk 

management cycle, helping to understand spatial phenomena and 

supporting the decision making with objective data [4][8]. It can 

contribute to the risk management activities through the 

identification of hazard areas, the assessment of damaged zones 

in a timely manner and assisting the recovery plans.  

Each phase of the risk management cycle requires satellite 

images data with appropriate characteristics of spatial, spectral 

and temporal resolution depending on the kind of information to 

be obtained, such as physical indicators and measureable 

features, and the spatial scale of the analysed hazard [7].  

In the mitigation stage, the remote sensing data are usually 

employed for mapping landscape features (i.e. land use/land 

cover) and for detecting potentially hazardous areas; therefore, 

the update representations of a territory is an important 

requirement to select useful satellite images. Furthermore, high 

spatial resolution images can allow for the identification of 

infrastructure and buildings in risk areas, for the hazards 

consequence assessment (vulnerability) and the potential losses 

evaluation.  

In the preparedness phase remote sensing data can support 

the developing of risk maps and models, using the information 

obtained in the previous stage, which are generally used by 

authorities to communicate information about location and range 

of hazard to the community. 

During the pre-event phases and recovery stage there is 

sufficient time for selecting appropriate remote sensing data; 

instead, the timeliness is a crucial factor in the response phase 

during which the rapid damage assessment is fundamental for 

efficient emergency services and to assist evacuation plans. 

Moreover, the availability of high spatial resolution images 

allows a detailed representation of the ongoing situation.  

In the recovery stage, remote sensing data are used for 

post-disaster census information, for identifying the rebuilding 

sites and for the long term monitoring of the territory; in 

particular, remote sensing can support this stage providing time 

series images over large areas with both high and medium spatial 

resolution from which changes can be detected and quantified. 

Satellite data support to disaster management and risk 

assessment is also defined by a set of interrelated activities or 

business processes, whichmay be grouped intothe following 

stages: 

1. Initiation, including research to determine an observa-

tion strategyandpredictive capabilities; 

2. Operational / steady-state event detection and response; 

3. Disaster recovery, risk assessment, and mitigation. 

 

Initiation 
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Operational activities are often preceded by disaster 

management initiation, with the following activities: 

 Evaluate candidate satellite observations for use in 

disaster related applications (e.g., for predicting volcan-ic 

eruptions) 

 Identify inputs for event detection; event triggers 

 Identify indicators for situational awareness (e.g., flood 

extent) 

 Define modeling elements (e.g., regional flood model) 

 Define workflows and data flows for processing and 

delivery 

 Identify automation opportunities (e.g., subscriptions, 

custom products) 

 Develop methods for validating products 

 Theseinitiation activities may be repeated any number 

of times, e.g.,to review and refine the observation strategy, 

incorporate new inputs, or revalidate predictive methods. 

 

Event detection and response 

Once initiation is complete, steady-state event detection 

and responsemay begin, with the following activities(depicted in 

Figure 3): 

1. Detect (and possibly predict) events based on global or 

regional monitoring, models or reports from users; 

2. Monitor operations–this operations shared awareness of 

a dynamic situation,enabling timely decisions about data 

assimilation, analysis, and dissemination; 

3. Task Sensors and acquire other data for high-resolution 

observations of areas threatened or impacted by a disaster event; 

4. Modeland Predict to pinpoint priority times and loca-

tions forresponse and recovery efforts; and to better understand 

the natural phenomena. 

5. Analyzeand Interpret data obtained via satellite or in situ 

sensors or other sources(this includesvalidatingthe resulting 

information products); 

6. Disseminate visual products to end users, including 

reports or updates. (In fact, user access is potentially a part of any 

of the activities depicted here, allowing users to draw upon, or 

even to shape, the gathering, processing, or production of 

information.) 

Figure 3 shows how these steady-state processes relate to 

each other: for example, when flood forecasting models detect a 

flood risk, decisionmakers may task a satellite to observe the 

affected area, and apply a variety of processing algorithms to 

interpret it. The resulting data, along with data from in situ rain 

and stream gauges, feeds another model to determine detailed 

flood areas. 

 

Recoveryand mitigation 

Following the detection and response phases, recovery and 

mitigation activities include the following processes: 

 Overlay earth observations with data on settlements and 

infrastructure from many local sources (for damage assessment 

and recovery planning and prioritization); 

 Periodic surveys to assess the progress of reconstruc-

tion and recovery efforts; 

 Review historical data (and where appropriate, conduct 

disaster simulations) to identify risk patterns and trends over 

time, and to quantify future risk (for budgeting and risk pooling / 

insurance). These studies also aim to understand the spatial 

variability of risk (for setting land-use policies or property 

values) and to characterize key risk factors (for improved 

environmental or development policies; and for infrastructure 

improvements where appropriate). 

 Research towards improving disaster prediction, 

preparedness, or response, from recent experience.This may lead 

into, or combine with, the initiation activities outlined earlier.  

Not every instance of disaster management or risk assess-

ment will include all of these processes; however most will fit 

into some subset of Figure 3, and can thus trace their relationship 

with other processes. 

 

 
 

Figure 3. Activities involved in the use of remote sensing in 

disaster management and risk assessement. 

 

 
4. Remote sensing and GIS tools. 
 

Mitigation of natural disasters can be successful only when 

detailed knowledge is obtained about the expected frequency, 

character, and magnitude of hazardous events in an area. Many 

types of information that are needed in natural disaster 

management have an important spatial component. Spatial data 

are data with a geographic component, such as maps, aerial 

photography, satellite imagery, GPS data, rainfall data, borehole 

data etc. Many of these data will have a different projection and 

co-ordinate system, and need to be brought to a common map-

basis, in order to superimpose them. 

We now have access to information gathering and 

organising technologies like remote sensing and geographic 

information systems (GIS), which have proven their usefulness in 

disaster management. 

First of all, remote sensing and GIS provides a data base 

from which the evidence left behind by disasters that have 

occurred before can be interpreted, and combined with other 

information to arrive at hazard maps, indicating which areas are 

potentially dangerous [8]. The zonation of hazard must be the 

basis for any disaster management project and should supply 

planners and decision-makers with adequate and understandable 

information. Remote sensing data, such as satellite images and 

aerial photos allow us to map the variabilities of terrain 

properties, such as vegetation, water, and geology, both in space 

and time. Satellite images give a synoptic overview and provide 

very useful environmental information, for a wide range of 

scales, from entire continents to details of a few metres. 

Secondly, many types of disasters, such as floods, drought, 

cyclones, volcanic eruptions, etc. will have certain precursors. 

The satellites can detect the early stages of these events as 

anomalies in a time series. Images are available at regular short 

time intervals, and can be used for the prediction of both rapid 

and slow disasters. 

Then, when a disaster occurs, the speed of information 

collection from air and space borne platforms and the possibility 

of information dissemination with a matching swiftness make it 

possible to monitor the occurrence of the disaster. Many disasters 

may affect large areas and no other tool than remote sensing 

would provide a ma tching spatial coverage. Remote sensing also 

allows monitoring the event during the time of occurrence while 

the forces are in full swing. The vantage position of satellites 

makes it ideal for us to think of, plan for and operationally 

monitor the event [11]. GIS is used as a tool for the planning of 

evacuation routes, for the design of centres for emergency 
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operations, and for integration of satellite data with other relevant 

data in the design of disaster warning systems. 

In the disaster relief phase, GIS is extremely useful in 

combination with Global Positioning Systems (GPS) in search 

and rescue operations in areas that have been devastated and 

where it is difficult to orientate [5]. The impact and departure of 

the disaster event leaves behind an area of immense devastation. 

Remote sensing can assist in damage assessment and aftermath 

monitoring, providing a quantitative base for relief operations. 

The volume of data needed for disaster management, 

particularly in the context of integrated development planning, 

clearly is too much to be handled by manual methods in a timely 

and effective way. For example, the post disaster damage reports 

on buildings in an earthquake stri cken city, may be thousands. 

Each one will need to be evaluated separately in order to decide if 

the building has suffered irreparable damage or not. After that all 

reports should be combined to derive at a reconstruction zoning 

within a relatively small p eriod of time. 

One of the main advantages of the use of the powerful 

combination techniques of a GIS, is the evaluation of several 

hazard and risk scenarios that can be used in the decision -

making about the future development of an area, and the 

optimum way to protect it from natural disasters. 

Remote sensing data derived from satellites are excellent 

tools in the mapping of the spatial distribution of disaster related 

data within a relatively short period of time [14]. Many different 

satellite based systems exist nowadays, with different 

characteristics related to their spatial-, temporal- and spectral 

resolution. 

Remote sensing data should generally be linked or 

calibrated with other types of data, derived from mapping, 

measurement networks or sampling points, to derive at 

parameters, which are useful in the study of disasters. The 

linkage is done in two ways, either via visual interpretation of the 

image or via classification. 

The amount and type of data that has to be stored in a GIS 

for disaster management depends very much on the level of 

application or the scale of the management project. Natural 

hazards information should be included routinely in development 

planning and investment project preparation [4]. Development 

and investment projects should include a cost/benefit analysis of 

investing in hazard mitigation measures, and weigh them against 

the losses that are likely to occur if these measures are not taken. 

Although the selection of the scale of analysis is usually 

etermined by the intended application of the mapping results, the 

choice of a analysis technique remains open. This choice depends 

on the type of problem, the availability of data, the availability of 

financial resources, the time available for the investigation, as 

well as the professional experience of the experts involved in the 

survey. See also Cova (2002) for an overview of the use of GIS 

in emergency management. 

 

4.1. Remote Sensing Vs GIS 

GIS (Geographic Information System) is a kind of software 

that enables: 

 The collection of spatial data from different sources 

(Remote Sensing being one of 

 them). 

 Relating spatial and tabular data. 

 Performing tabular and spatial analysis. 

 Symbolize and design the layout of a map. 

A GIS software can handle both vector and raster data 

(some handle only one of them). Remote Sensing data belongs to 

the raster type, and usually requires special data manipulation 

procedures that regular GIS does not offer. However, after a 

Remote Sensing analysis has been done, its results are usually 

combined within a GIS or into database of an area, for further 

analysis (overlaying with other layers, etc) [1]. In the last years, 

more and more vector capabilities are being added to Remote 

Sensing softwares, and some Remote Sensing functions are 

inserted into GIS modules. 

4.2. Remote Sensing Vs Aerial Photography / 

Photogrammetry 

Both systems gather data about the upper surface of the 

Earth, by measuring the Electromagnetic radiation, from airborne 

systems. The following major differences can be given: 

 Aerial photos are taken by an analog instrument: a film 

of a (photogrammetric) camera, then scanned to be transformed 

to digital media. Remote Sensing data is usually gathered by a 

digital CCD camera. 

 The advantage of a film is its high resolution 

(granularity), while the advantage of the CCD is that we measure 

quantitatively the radiation reaching the sensor (radiance values, 

instead of a gray-value scale bar). Thus, Remote Sensing data can 

be integrated into physical equations of energy-balance for 

example. 

 An Aerial photograph is a central projection, with the 

whole picture taken at one instance. A Remote Sensing image is 

created line after line; therefor, the geometrical correction is 

much more complex, with each line (or even pixel) needing to be 

treated as a central projection. 

 Aerial photos usually gather data only in the visible 

spectrum (there are also special films sensitive to near infrared 

radiation), while Remote Sensing sensors can be designed to 

measure radiation all along the Electromagnetic spectrum. 

 Aerial photos are usually taken from planes, Remote 

Sensing images also from satellites. 

 Both systems are affected by atmospheric disturbances. 

Aerial photos mainly from haze (that is, the scattering of light – 

the process which makes the sky blue), 

 Remote Sensing images also from processes of 

absorption. Atmospheric corrections to Aerial photos can be 

made while taking the picture (using a filter), or in post-

processing, as in done Remote Sensing. Thermal Remote Sensing 

sensors can operate also at nighttime, and Radar data is almost 

weather independent. 

 In Photogrammetry the main efforts are dedicated for 

the accurate creation of a 3D model, in order to plot with high 

accuracy the location and boundaries of objects, and to create a 

Digital Elevation Model, by applying sophisticated geometric 

corrections. In Remote Sensing the main efforts are dedicated for 

the analysis of the incoming Electromagnetic spectrum, using 

atmospheric corrections, sophisticated statistical methods for 

classification of the pixels to different categories, and analysing 

the data according to known physical processes that affect the 

light as it moves in space and interacts with objects. 

 Remote Sensing images are more difficult to process, 

and require trained personnel, while aerial photographs can be 

interpreted more easily. 

 

5. Conclusions  
This paper presents a general review on utilization of 

remote sensing and GIS for natural disaster management cycle. 

Remote sensing can be potentially employed to address various 

aspects of disaster management cycle. Rather focusing only on 

emergency response, it is essential to consider all facets of 

disaster management. Remotely sensed data extend their support 

to disaster management organizations via providing relevant and 

accurate information in a temporally, spectrally and spatially 

significant context. In addition to it, one should tailor the 

technologies owing to remote sensing to fulfill the desired 

requirements of the disaster organization. It is necessary to 

examine and evaluate the so far 
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Appendix 1. EMR Wavelengths and Sensors 
 

 

 

 

Wavelength  Waveband  Applicable for  Sensors example  

Visible (VIS)  0.4-0.7mm  Vegetation mapping  SPOT; Landsat TM  

Building stock assessment  AVHRR; MODIS; IKONOS  

Population density  IKONOS; MODIS  

Digital elevation model  ASTER; PRISM  

Near infrared (NIR)  0.7-1.0mm  Vegetation mapping  SPOT; Landsat TM; 

AVHRR; MODIS  

Flood mapping  MODIS  

Shortwave infrared 

(SWIR)  

0.7-3.0mm  Water vapour  AIRS  

Thermal infrared (TIR)  3.0-14mm  Active fire detection  MODIS  

Burn scar mapping  MODIS  

Hotspots  MODIS; AVHRR  

Volcanic activity  Hyperion  

Microwave (Radar)  0.1-100cm  Earth deformation and ground 

movement  

Radarsat SAR; PALSAR  

Rainfall  Meteosat; Microwave Imager (aboard TRMM)  

River discharge and volume  AMSR-E  

Flood mapping and forecasting  AMSR-E  

Surface winds  QuikScat radar  

3D storm structure  Precipitation radar (aboard TRMM) 
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Abstract: Integrated management should be seen as synonymous with good management, which means that it is necessary to manage the 

organization's activities, resources, personnel, impact on its functioning and countless risks that can cause a lot of problems if it is allowed 

to be happen than if they being avoided. 

The best way to define the parameters of integrated security implies the use of a simple, clear and comprehensive approach and format 

that allows the senior management of the organization to focus on the key elements that need to be planned, implemented and managed to 

fulfill the mission of the organization. 
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1. Introduction 

Critical Infrastructures (CI) are organizational units whose 

functionality if compromised could have led to unpredictable 

breaches in security, economy, public health and lifestyle of the 

population not only of one, but also in neighboring countries. While 

it is unlikely disruptions can be prevented completely, an effective 

analysis of CI can minimize their impact by improving assessments 

of vulnerability and protection planning strategies for response and 

recovery. The analysis aims to give an idea of the CI behavior in 

terms of occurrence and impact of possible risk events, which will 

increase the efficiency of protection plans and operations for 

response and recovery. The end result of the analysis is the 

presentation of a decision to ensure the Business Continuity of the 

CI, namely the establishment of an Integrated Security. 

It is necessary to understand that “…we should not perceive 

critical infrastructure protection as an isolated and independently-

functioning structure, because security aspects penetrate all, even 

seemingly irrelevant spheres of the operation of the organization”. 

[1] 

In the most general case, in modern theory and practice, under the 

integrated security of CIs is meant the deployment of intelligent 

protection, including both the identification of specific threats and 

vulnerabilities and the inclusion of the best adapted solutions, 

namely: 

 External perimeter solutions, including radars, motion 

detectors, microwave, infrared, acoustic, vibration and CCTV; 

 Inside perimeter technologies and solutions ranging from 

access control to video analysis; 

 Integration Platforms (command centers of business 

management solutions for security of outer and inner perimeters). 

But is this integrated security? 

Presented in this way, Integrated CI Security provides a partial 

picture of the nature of the challenge. It should be pointed out that 

the creation of integrated security covers all the elements (systems 

and subsystems) of the CI management as a business organization: 

external and internal security; staff; finance; environment; quality; 

information security, business continuity management; corporate 

social responsibility and etc. Precisely in this direction, the 

following text will present the views and practical results of the 

activity to ensure integrated CI security. 

 

2. Interactions between Business Continuity 

Management System and Business Organization 

Management System 

In order to identify these interrelations, it is necessary to point out 

the similarities and differences with regard to the requirements for 

the establishment of the Business Continuity Management (BCM) 

System and the management systems for: quality assurance, 

environmental protection, health and safety at work, finance, human 

resources, information technologies and data protection, corporate 

social responsibility, risk management. [2] 

Similarities 

The construction of the above-mentioned systems requires the 

creation of documents specific to the individual area of activity of 

the business organization or the carrying out of actions such as: 

policy; a strategy for the implementation of key policy directions 

for development; risk analysis; a detailed plan for the 

implementation of the strategic objectives and objectives; updating, 

maintaining and testing the plan; training of the personnel for the 

implementation of the individual modules and tasks of the plan; 

conducting preventive and corrective actions, regular monitoring of 

changes in the business environment and audit of activities, related 

to achieving the objectives of the policy and strategy. 

The methodology used is either the same (quality, environment, 

health and safety at work), or similar and very similar (finance, 

human resources), which creates conditions for understanding the 

general and specific problems of the organization by most of its 

employees and employees. 

Differences 

The significant difference between them is the conduct of 

Business Impact Analysis (BIA) in the course of building a Business 

Continuity Management System.  

The purpose of BIA for each action, process, product, or service is 

to: 

 document the impacts that may arise as a result of loss or 

interruption of the organization / system activity; 

 determine the time required for recovery of the function; 

 determine the conditions (internal and external) needed to 

operate the system / organization effectively. 

This is the basis of the difference between BIA and Risk Analysis, 

namely that first explores the events that led to major disruptions of 

operations, while the second examines all potential events that may 

affect the business of the organization. [2] Considering the fact that 

BCM is in close relation with all other subsystems of the 
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Organization Management System, and that it only lays down 

specific requirements for all of them we can, with a sufficient 

degree of conviction, declare that it is the connecting link in the 

management of the organization. 

 

3. Integrated model for security and protection of 

critical infrastructure protection 

In the period 2011 ÷ 2013, under the leadership of the Institute of 

Metal Science, Equipment and Technologies with Hydro- and 

Aerodynamics Center “Academician Angel Balevski”,Bulgarian 

Academy of Sciences, an Integrated Model for Security and 

Protection  of CI was developed and successfully tested. This result 

was achieved during the implementation of the European project 

“Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power 

and transport cip activities at a situation of multilateral terrorist 

threat. Increase of the capacity of key CIP objects in Bulgaria”, reg. 

№ HOME / 2010 / CIPS / AG / 019. The model outlined and 

described the characteristics of the integrated security and 

protection management of the CI and, on the other hand, gave the 

specialists in this field a starting point for discussion and 

improvement of the system characteristics. 

Essence of the model 

Good practice so far has shown that the starting point for the 

development of the security and protection models (CPM) of CI is 

the adopted uniform terminology. For example, the following 

definition was used to describe the content of the term “Security 

and Defense System”: “The Security and Protection System is a set 

of elements operating under a unified security concept, purposefully 

managed in a common information environment to provide the 

processes , aimed at timely detection of threats and a preventive 

response to prevent side effects“.[3] As far as the term “Critical 

Infrastructure” is concerned, the natural definition of Council 

Directive 2008/114 / EC, namely: “means an asset, system or part 

thereof located in Member States which is essential for the 

maintenance of vital societal functions, health, safety, security, 

economic or social well-being of people, and the disruption or 

destruction of which would have a significant impact in a Member 

State as a result of the failure to maintain those functions”. 

On the other hand, the creation of CPM was taken to apply the 

methodology of the schematic description of the site and the 

activities of security and defense, who perform them and what are 

the interrelationships and consequences of these activities. 

The Functions of the Model: 

 Detection of terrorist attacks, recognition and reaction; 

 Standby keeping for reaction; 

 Provide continuous and normal operation of CI. 

The purpose of CPM is to identify threats, to provide an answer 

and a response to prevent unauthorized access to the protected area 

of CI [3] through organizational and technical activities, offering 

the following characteristics: 

 Organizational part; 

 Technical part; 

 Procedures for the implementation of policies, strategies 

and plans. 

 

Organizational part 

The organizational part can be composed of multiple elements, in 

this case, their structures consist of risk analysis and risk assessment 

and develop: security and protection policy; security and protection 

strategy; security and protection plan; corrective and preventive 

activities and training programs. 

Of course, risks analysis and risks assessment can be done using 

different methodologies. The essential point is to link the results of 

this process with follow-up by the authorities involved, aimed at 

enhancing the security and protection of the CI. Thus, without 

claiming completeness, the process may include the following 

elements [4]: 

 Evaluating risk factors, such as the following groups of 

threats: natural; against machinery, equipment and buildings; 

against staff; against technology; against operations and social. 

 Vulnerability assessment of the elements of CI; 

 Sustainability Assessment of personnel and population. 

In turn, vulnerability assessment of the structural elements of CI 

can be done in terms of the effect of external influences, the result 

of which is a map of vulnerabilities and their interconnections. It 

involves evaluating each item with the following parameters: 

 Constructive reliability - measures the extent and ability 

of site elements to protect technology, machines, and those working 

with them from the actions of terrorists; 

 Accessibility for external impact - measured under 

conditions of relative ease, serenity, or difficulty in moving 

terrorists to or within the protected object; 

 Recognition of an external observer - characterizes the 

difficulty in determining the functions and significance of the object 

or machines and the technological lines located therein. 

On the basis of this assessment and in order to identify the 

responsiveness to a particular threat, the level of the most effective 

implementation of the security and protection activities of the CI 

should be determined. 

The assessment of the sustainability of personnel and the 

population with the impact of risk factors can be done by using the 

numerous human resource management methodologies. 

Based on the analysis and risk assessment, it is necessary to 

develop the conceptual framework that will direct our efforts in the 

right direction, i.e. to formulate a security and protection policy for 

the CI. 

Security policy is a set of documented solutions adopted by the 

organization's management and aimed at ensuring security and 

protection of the object of CI. [5] 

The policy defines the principles and responsibilities for 

interrupting technical processes as a result of a terrorist threat in a 

way that ensures the maintenance or timely recovery of critical 

functions (processes), while minimizing the impact on critical 

functions and equipment. It should be directed to: 

 ensuring the continuity of the critical functions 

(processes) of the CI; 

 allocation, between management and response forces, of 

the roles and responsibilities of management in the event of a 

terrorist threat; 

 ensuring a consistent approach to building security and 

protection in line with international and national standards; 

 integration of the system to ensure the security and 

protection within and processes for risk management of the CI. 

Meanwhile, Security and Protection Strategy defines the basic 

framework of rules and instructions for operation of the Security 

and Defense System. It regulates the determination of the means 

and procedures as well as the responsibilities of all participants in 

the process. The result of the implementation of the Strategy is to 
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achieve support from senior management to overall Security and 

Protection System. 

The development of the Security and Protection Plan describes 

the processes and resources needed to achieve the objective - 

ensuring the continuity of the CI work. It should contain, but is not 

limited to, the following information [6]: 

 Strategy to overcome the incident (in this case the 

realization of a terrorist threat); 

 Minimum Requirements to Recover Continuous Action; 

 List of team members, rights and responsibilities, and 

contact details; 

 List of materials delivered outside the site; 

 Activities organized by phases. 

Technical part 

In the technical part, three secondary models can be identified - a 

model of the site for the location of the site, a model of the risks and 

threats and a model of the equipment of the site. [5] They define 

parameters depending on the possible means of action by terrorists, 

characteristics of the technical means of monitoring and warning of 

the reaction forces - transport, communication-information systems, 

armament, and assessment of the territory and determination of the 

times for reaching critical. 

The Model of the site for the location of the site is done in order to 

present the security and protection of the CI with a digital analogue 

for the mathematical processing of the data. To solve this problem, 

the site model for site deployment is described by a peripheral area, 

lanes and segments. 

Through the Risk and Threat Model, the following tasks can be 

solved: 

 identification the most likely areas for committing 

terrorist attacks; 

 determining the forces and means that will impact on the 

CI. 

The Model of the Equipment is built to determine the types of 

tools and systems depending on the potential of terrorists to 

influence the CI (including security, containment and alarm security 

(sensors)). 

Procedures for the implementation of policies, strategies and 

plans 

In order to implement the established policies, strategies and plans 

to ensure the security and protection of CIs, management must 

create the necessary conditions for a detailed description of the 

activities to be performed, bound by time, place and responsibilities. 

The allegation that this is done within the sections / phases of the 

security and defense plan is incorrect and one of the most common 

cases of failure in the implementation of the plans is the lack of 

clear and streamlined procedures for their implementation. 

 

4. Integrated security management system 

„The security that can be achieved through technical means is 

limited and should be supported by appropriate management and 

procedures.“ [7] 

Following this approach, the CI security levels that may be at the 

core of building an Integrated Security Management System are as 

follows [2]: 

 1-st level – Risk Assessment (1) and Internal Security (2);  

 2-nd level - Risk Assessment (1); Internal Security (2) and 

External Security (3); 

 3-rd level - Risk Assessment (1); Internal Security (2); 

External Security (3), Quality Assurance (4) and Safety (5); 

 4-th level - Risk Assessment (1); Internal Security (2); 

External Security (3), Quality Assurance (4) and Safety (5); 

Information Security (6); Human Resources (7) and Financial 

Security (8); 

 5-th level - Risk Assessment (1); Internal Security (2); 

External Security (3), Quality Assurance (4) and Safety (5); 

Information Security (6); Human Resources (7); Financial Security 

(8); Environmental Security (9) and Corporate Social Responsibility 

(10); 

 6-th level – All listed above and Business Continuity 

Management (11). 

Of course, this is only a conceptual proposal. The structure and 

content of these levels is discussed and scientific and professional 

communities will determine their ultimate configuration. It is 

essential that, after defining the final levels of security for 

organizations, a practical and applied mechanism for their creation 

and assessment of their readiness to use has to be established, i.e. to 

assess the degree of security of the organization. 

This mechanism may be covered by an international standard 

describing requirement for individual security levels. As for the 

assessment of their readiness for use and overall assessment of the 

security of the organization it is also necessary to create a unified 

methodology applied by individual standardization or other 

document to unify efforts in this direction. Only in this way will we 

have an objective assessment and a tool for comparing the security 

systems in place in different organizations. 

Here it may be noted that the creation of CI security levels is not an 

end in itself. The ultimate result of their construction and operation 

should be the formation of an integrated security management 

system for organizations (Fig. 1). 

 

Figure 1: Integrated security management system – security levels. 

It is true that there is a document that includes regulations for 

creation of such system, namely the ISO / DISSES 34001 Security 

Management System. However, the methodology described in this 

standard covers the processes of risk assessment and risk 

management. These two tools are the first and indispensable 

condition for creating and safeguarding the organization's security, 

but they are by no means the only.  

The proposed approach to building an Integrated Security 

Management System takes into account the underlying nature of 

risk assessment and risk management, while covering all security-

related elements / subsystems of the organization's management 

system, and focuses on detailing the individual requirements as well 
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in relation to these elements, and on the levels of security built on 

them. 

 

Conclusion 

The proposed model for integrated security and protection of CI 

covers the following basic directions: presentation of the structural 

framework of the integrated model, covering the organizational 

part, the technical part and the realization procedures; 

understanding business continuity management as an integrating 

link both between the individual subsystems of the business 

organization management system and between the elements of 

security and protection levels; definition of the security and 

protection levels of CIs, determining the creation of integrated 

systems in the area under consideration and last but not least, 

opportunity offering for  choosing an alternative method for their 

construction, framing the methodology for the creation of integrated 

security and protection of CI. 

Describing the integrity of security and protection, through the 

proposed levels of security, forms the framework of the integrated 

system. The security level elements correspond to the subsystems of 

business management system of the organization. This is precisely 

the uniqueness of the proposed approach - the mutual penetration of 

security within the overall CI management to ensure the fulfillment 

of its mission. 

 

 

 

Literature: 

[1] Dimitar Dimitrov, Valentina Nikolova, Martin Asenov, 

Petia Vasileva “TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL 

ASPECTS OF THE APPROACHES, USED FOR ASSURING 

EFFECTIVE SECURITY AND PROTECTION OF CRITICAL 

INFRASTRUCTURE-G00D PRACTICES AND 

RECOMMENDATIONS”, Proceedings of the Sixth National 

Conference with international participation "Materials science, 

hydro- and aerodynamics and National Security '2017, ISSN 1313-

8308, 210 ÷ 216; 

[2] Kiril Stoichev, Dmitar Dimitrov, Valeri Panevski 

“Integrated Security and Critical Infrastructure Protection” 

Monograph, Chapter Two, ISSN 978-619-90310-6-3, 2016.; 

[3] Yachev R. and Project team by NDA, Stoichev K. and 

Project team by IMSETHC-BAS, “Development of a security and 

protection model of the airport external perimeter”, Collection of 

materials with the results of the project: “Development of tools 

needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP 

activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of 

the protection capacity of key CIP objects in BULGARIA – 

BULCIP”, ISBN 978-954-92552-6-3, 2013; 

[4] Vitanov L. and Project team by NDA, Stoichev K. and 

Project team by IMSETHC-BAS, “Modeling of advanced system 

for security and water channels protection of the NPP”, Collection 

of materials with the results of the project: “Development of tools 

needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP 

activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of 

the protection capacity of key CIP objects in BULGARIA – 

BULCIP”, ISBN 978-954-92552-6-3, 2013; 

[5] Stoichev K., Business Continuity Model of the NPP’ 

System for removing the heat, International Workshop: “Business 

Continuity Management of the Nuclear Power Plant System. 

Modeling and Procedures Development of Advanced System for 

Security and Water Channel Protection of the NPP”, Kozloduy 

NPP, 05 of June, 2012; 

[6] Stoichev K., (2014), The Role of Business Continuity 

Management in the Business Management System, Science Journal 

of Business and Management, 2(3), 97-102, DOI: 

10.11648/j.sjbm.20140203.12, ISSN: 2331-0626 (Print); ISSN: 

2331-0634 (Online); 

[7] ISO/IEC 27002:2013 “Information technology - Security 

techniques - Code of practice for information security controls”, “0 

Introduction”, “0.1 Background and context”.  

 

19



CRITICAL INFRASTRUCTURES RESILIENCE EVALUATION - RESILIENCE 
APPROACH, RESILIENCE MODEL AND RESILIENCE INDICATORS 

 
ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА КРИТИЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ – ПОДХОД, МОДЕЛ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА. 
 

 Associate professor Dimitrov D.L., Ph.D. 
Institute of Metal Science Equipment and Technologies with Hydroaerodynamics Centre “Acad. A Balevski” - Bulgarian Academy of 

Sciences, Sofia, Bulgaria 
E-mail: ddimitrov@ims.bas.bg 

 

Abstract: Aim of this report is to provide practical hints on how to evaluate the concept of Resilience in the domain of Critical Infrastructures 
(CI). The common understanding is that today best practices address cyber / physical protection of CI at the best they can, with traditional 
static and iterative solutions, trying to stop all possible known threats at the border of the single CI’s assets or CI’s full perimeter, ready to 
start with procedures of disaster recovery and business continuity in case of failure stopping external threats.   
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1. Introduction 
Nowadays, unfortunately, Infrastructure Operators have to deal with 
a landscape characterized by constantly evolving threats and 
vulnerabilities, in response to which we need dynamic and 
continuously adapted solutions. In addition to all the measures 
already in place for protection, resilience is intended to put in 
operation at physical and logical levels all possible status of the art 
measures, along with redundancy and fault tolerant mechanisms 
able to adapt the system to evolving threat landscape, to reduce the 
reaction time and increase the reconfiguration capabilities.  

While at personal, organizational and cooperation levels is intended 
to put in operation the best practices for continuous training (aimed 
at reduce internal threats, environmental inertia and social 
engineering issues), communication within the same organization, 
among different organizations and with the external world, able to 
foster the solution of the crisis after a successful attack or natural 
disaster.  

2. The resilience approach 
Past and recent experiences have shown how likely is that 
protection policies, sooner or later, may fail. 

For this reason, and being aware of the fact that the efforts put in 
place for protection of CIs can be easily bypassed, all of the 
stakeholders involved in the protection of such delicate and vital 
infrastructure have reached a level of awareness that strongly 
suggests putting more emphasis on critical infrastructure resilience 
[1]. 

What does resilience mean? 

Though infrastructure protection and infrastructure resilience 
represent complementary elements of a comprehensive risk 
management strategy, the two concepts are distinct. Infrastructure 
protection is the ability to prevent or reduce the effect of an adverse 
event. Infrastructure resilience is the ability to reduce the 
magnitude, impact, or duration of a disruption. The spread in the 
continuous discovery of new threats that target CIs, stress the 
importance of a whole rethinking around the concept of protection. 
That’s where resilience emerges from and becomes an important 
part of the playing field. A resilient approach is a holistic set of 
procedures and measures that encompasses the entire structure of an 
institution/business/infrastructure, from the physical parts to the 
management, to ensure the ability to prevent, absorb, adapt, and 
recover to an attack, either physical or cyber. 

Very often there is the tendency to confuse the concepts of: 
resilience, security, business continuity, risk 
assessment/management, crisis and emergency management. 

 
Figure 1 Resilience: A Multifaceted Problem 

Difference between Business Continuity and Resilience 

Some authors argue: “Business continuity has been focused upon a 
defensive resilience posture, consisting of three basic building 
blocks - recovery, hardening and redundancy – that are widely 
recognized as vital ingredients for successful business continuity 
plans. A defensive posture is useful in protecting the organization 
and its revenue streams but it does not help the bottom line. It is an 
insurance or bomb-shelter mentality; a static initiative that makes 
you feel more secure or protected, but rarely gets updated” [2].  

The concept of the “static initiative that make you feel more 
protected” is exactly what makes the difference with Resilience that 
is a step ahead to Business Continuity. According to other authors, 
Resilience provide “a mixture of continuity, availability, security, 
recovery and scalability” enabling a dynamic, proactive and holistic 
dimension to the protection approach. Resilience enable 
organizations to rapidly “self” adapt to abnormal events, faults or 
disruption ensuring a seamless service [3]. 

Resilience Evaluation is the overall activities of modelling, and 
analysis of critical infrastructure system aimed to evaluate the 
ability to prevent, absorb, adapt, and recover from a disruptive 
event, either natural or man-made. 

Resilience Engineering is the overall activities of design, 
construction, operation, and maintenance of critical infrastructure 
system aimed to ensure the ability to prevent, absorb, adapt, and 
recover from a disruptive event, either natural or man-made.  

As said, this aspect is not included in this report and should be, 
whether applicable, the focus of a future investigation. 
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A Critical Infrastructure is not only made of technologies but 
especially of people, processes and organizations. Any Resilience 
Evaluation and Engineering activity must take in consideration all 
these components, including cultural background, in view to be 
complete and successful. 

To be univocally applicable, infrastructure resilience evaluation and 
engineering require a precise definition of resilience that is 
applicable to all infrastructure systems. The model consists of a 
hierarchy of four system resilience dimensions that concur to realize 
the four system resilience capacities taken from the definition. 
Resilience features occupy the engineering level of the hierarchy 
and represent the current infrastructure design implementations that 
contribute to one or more of the system capacities, while resilience 
indicators are quantified properties of the dimensions, capacities 
and features characterizing the system subject to assessment [2]. 

2. Overall basic assumptions of the model 
The following statements sum up the proposed model features and 
point out some relations among model entities: 

• Resilience is a quality of the system. Being a system composed of 
several subsystems, the overall system’s resilience will be achieved 
through assuring resilience to single subsystem, considering higher 
risk priorities, as well as dependencies from other systems. The 
primary difficulty often involves how to represent infrastructure 
dependencies. 

 •The model addresses resilience evaluation but is also applicable to 
resilience engineering. 

• Resilience has four dimensions: technical (logical & physical), 
personal, organizational, cooperative. 

• Resilience relies on four capacities: preventive, absorptive, 
adaptive, restorative. 

 
Figure 2 Hierarchical Representations of the Infrastructure 

Resilience Model and Indicators 

• Each capacity is related to specific features (e. g. robustness, 
redundancy, segregation). 

• Resilience indicators will be different for different application 
sectors (energy, transport, communications, and urban systems) 

• Resilience indicators are physical and logical techniques, 
procedures, training activities, organizational solutions, etc. able to 
foster system capacities. 

• Evaluating the system resilience may be downsized to evaluate the 
existence of resilience indicators, in the different features, capacities 
and dimensions of the system under evaluation. 

• A software application based on the Resilience Model may be 
spun off the methodology [3]. 

Four system resilience dimensions: 

The resilience dimensions derive from the assumption that a Critical 
Infrastructure is not only made of technologies but especially of 
people and organizations, and is dependent (or interdependent) from 
others infrastructures.  

These dimensions may be stacked in an abstraction degree order 
from the highest abstraction level (Cooperative) to lowest 
abstraction degree level (Logical and Physical). Any Resilience 
Evaluation (and even Engineering) activity must take in 
consideration all these dimensions. 

• Logical & Physical dimension: Individuate the most advisable 
technologies today available for the cyber and physical protection. 
Considering the best technologies to be used for sector specific 
applications. How to address the ever evolving threat and 
vulnerability landscape, with dynamic and continuously adapted 
technological solutions. 

• Personal dimension: How to define the Profile of the people in 
charge for CI’s resilience. How possibly certify the Resilience 
Skills of experts. Which should be the Training Program to prepare 
CI’s resilient experts? In which way motivate the CI personnel not 
security specific to take part to the overall challenge of security. 

• Organizational dimension: accordingly, with a proposed general 
logical model, how to define at organizational level a Resilience 
Management System and how to implement it.  How to individuate 
the people to be involved.  How to define the responsibilities and at 
which level. 

• Cooperative dimension: How to promote the cooperation among 
different CI operators, both private and public. Who should have the 
responsibility of the initiative? Which is the state of the art and the 
best practices. 

In building and evaluating resilience the contribution made by each 
of these four dimensions needs to be considered. 

Four type of system resilience capacities 

The resilience capacities are the intrinsic properties of the system 
infrastructure implemented into each one of the resilience 
dimensions, to make the system resilient. 

• Preventive capacity: ability of a system to anticipate disruptive 
events. 

• Absorptive capacity: degree to which a system can automatically 
absorb the impact of system perturbations and minimize 
consequences. 

• Adaptive capacity: degree to which the system is capable of self-
organization for recovery of system performance levels. 

• Restorative capacity: the ability of a system to be quickly and 
easily repaired. 

These capacities are represented in Figure 3. This figure has to be 
interpreted as that in case of disruptive event the four capacities will 
be activated from Preventive to Restorative, based on the real need 

 
Figure 3 System Resilience Capacities 
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3. Resilience indicators  
Resilience Indicators are quantified properties of the dimensions, 
capacities and features characterizing the system subject to 
assessment. Evaluating the resilience indicators means to evaluate 
the adoption of resilience solutions at the bottom level of the 
implementation used to implement features, enhancing capacities, 
acting in the four dimensions, with the goal to build a more resilient 
system. Resilience indicators are the basic tools for the evaluation 
process [4]. 

Resilience Indicator 
Name 

Related code (Dimension related) 

A - Description Description of the specific Resilience 
Indicator of the sub-system/system 
subject to evaluation 

B – Pertinent 
dimension(s) 

To which dimension, sub-system / 
system, capacity it applies 

C - CI Sector 
relevance 

Relevance for the specific application 
sector (energy, transport, 
telecommunication, health care, etc.); 

D - Evaluation 
method(s) 

Method used to quantify this specific 
indicator while applying it to the sub-
system / system subject to evaluation 

E - Sources / 
References 

References, if any, to authoritative 
sources from which card content is 
derived, totally or in part. 

 

Figure 3 – Template for Resilience Indicator Cards 

Validation Process for the Resilience Indicators 

Resilience Indicators need to be validated for each specific sector or 
system of application by working together with Sector or System 
Experts. To this purpose, customization is essential to make the 
proposed methodology for engineering and evaluating resilience 
usable for CI operators and owners [5]. 

Today large organizations, such as most of the CI operators and 
owners, have a so called “silos” structures affected by the 
functions/roles assigned by the organization charts. This makes the 
process of resilience indicators validation still more difficult 
because of the necessity to interact with different key figures into 
the organization. 

Here below is a suggestion about a potential approach towards the 
CI operators and owners: a matrix defining what to ask to the 
possible different key figures inside the organization. The rationale 
is to ask to quantify the magnitude of each resilience indicators to 
the key role in charge, respectively, of the logical, physical, 
personal, organizational and cooperative aspects. 

4. Best practices to deploy a resilience management 
system 
Tracking the knowledge path to resilience: how to take effectively 
the “as is” picture of the Organization Designing the organizational 
change posture for resilience.  

It’s important to gather good quality picture of all relevant assets of 
the organization and to estimate the overall exposure to business 
risk.  

Let’s say that organizations are required to perform a complex and 
knowledge intensive task that largely influences the “to be” project 
in terms of quality of results and effectiveness of the overall change 
effort. Specific knowledge management approach and techniques 
within organizations are available to face such a complex task. 

From an operational point of view specific roles and responsibilities 
are a preliminary step along this path to use general or sector 
specific techniques. Strongly recommended here all the instruments 

and techniques referred to the “learning organization” approach and 
related collaborative tools and techniques. 

How to create and communicate a Resilience Intent Statement? 

The presence of an “intent statement” is helpful to clearly make 
people aware of the targeted objective and direct their emotional, 
physical and intellectual resources to the objective. 

Intent should be composed by at least by three statement: the 
indication of the purpose, the description the overall approach 
intended to be adopted (the “doing how”) and the desired end state. 

An intent statement in “enacted” from the highest level of the 
organization and his function is to make clear and to commit all 
people of the organizations on the targeted objectives and the 
related expected behavior to be adopted.  

The statement strongly upheld by top and diffused to all the 
organization must became the “motto” of every internal and 
external initiative to strengthen organizational resilience. 

This approach has the twofold objective to make aware all the 
organization about the importance of the resilience and to definitely 
anchor the decision-making centers to the objective. 

Creating a sound Resilience Policy 

We suggest drafting a General Resilience Policy in which the 
organization recalls and details from the intent statement the main 
objectives, the methodology adopted by the organization to set up 
the resilience management system, the organization levels 
committed, the resources to be allocated, the expected results, and 
the envisaged control process.  

Issue-specific policies will follow to grant details on the above 
mentioned topics or, if requested by the characteristics of the 
organization, or by sector-specific requirements, to provide a fine 
grain description of specific processes or sub-processes. 

Building up an organization for Resilience and the “backpack of 
competences” 

A definition of general and specific responsibilities for resilience 
needs to be allocated within the organization. This is not an “a 
priori” task but it’s the results of the process flow design as 
provided by the resilience management system.  

The responsibilities identified in the activity and process description 
need to be allocated to specific individuals and organizational units 
that take the commitment to carry out the envisaged assignments. 

The ability to perform the related specific task needs a twofold set 
of competences: the knowledge of the process in which the subject 
is involved and the task-specific competence. 

According to this requirement organization must provide an 
accurate “competence model” identifying a detailed 
competence/role matrix in order to set out the right competence 
“backpack” for individuals and providing specific programs for the 
related ongoing training. 

5. Conclusion 
Specific experience is needed to put in place a Resilience 
Management System. The design and the implementation approach 
although is strongly advisable to follow in any case the main steps 
of the overall model here introduced, largely depends on the 
characteristics of the organization such as the sector of operations, 
the size, the criticality of the business process and objectives; 
moreover internal factors (i.e. culture, characteristics of work 
processes, etc.) such as external factors (environmental, socio-
political context, etc.) [6].  

It follows that who has the burden to design and implement the 
system should pay particular attention to fit the system to the  
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specific organization. Here we provide some tips and advice in 
order to achieve the goal of placing the system under control, 
whatever the level of specify and/or complexity to deal with. 

The operation of the system is the moment of truth: the intent 
statement must be accomplished, the general and specific policies 
need to be properly enforced end the targeted results must be 
achieved.  

Since treating resilience everything goes well until organizations 
experiment a real the problem, it’s really important never let your 
guard down and keep the focus on resilience always alive. Probably 
this is one of the toughest issue to manage to ensure resilience. 
Some basic practices will be here provided to set and maintain 
adequate levels of performance on this issue. 

Measuring results and setting up a continuous improvement process 
for organization resilience - performance measurement is possible 
only if organization is capable to know and “read” what really 
happens inside itself. Several approaches are largely available on 
performance measurement and here we try to outline a specific one 
for resilience management.  

Whatever the model adopted since the improvement is a step-by-
step process, surveys on progress of the “maturity level” on 
resilience is recommended. Moreover, since resilience relates to 
mission critical objectives a “knowledge based” approach to 
performance analysis is also strongly recommended. 
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1. Въведение 
Специализираният предмет на дейност на формированията 

от Българската армия налага придобиването на различни стоки 
и услуги от външни контрагенти. Това изисква процес на 
селекция, който може да бъде конкурентен, състезателен 
между доставчиците и неконкурентен чрез директно възлагане 
изпълнението на дадена услуга на конкретен външен 
изпълнител. Теорията извежда, а практиката доказва, че 
конкурентните процедури за подбор пораждат по-ефективни 
резултати. Ето защо те са водещи в договорните отношения на 
Българската армия с частните фирми.  

2. Фактори за използване на аутсорсинг 
услугите в Българската армия 

В Българските въоръжени сили се използват няколко 
подхода за договаряне на доставки на стоки и услуги, 
необходими за изпълнение на специфичната им дейността:  

А) конкурентен търг(състезание) за най-добри условия на 
доставката на стоки и услуги. Този механизъм е известен като 
обществена поръчка (public procurement).Той се отнася за 
доставката на определени стоки или услуги, за определен 
период от време и за определен бюджетен разход. Процедурите 
са регламентирани от Закона за обществени поръчки.  

Б) изнасяне от дадена структура на Българската армия на 
дейности и услуги, главно обслужващи (спомагателни и 
допълващи) и тяхната последващо доставяне чрез договор за 
изпълнение. Този акт е известен като аутсорсинг (contracting 
out). Той няма специфична законодателна рамка. Регулира се от 
вътрешни правила на съответното формирование, използващо 
аутсорсинг услуги и от общата материя на Закона за 
договорите.  

Г) частното стопанисване на армейска собственост чрез 
договор за наем. В този случай, определени активи от  
Въоръжените сили се предоставят за временно стопанисване от 
частни фирми.  

 През годините на реформи и преструктуриране, в голяма 
част от формированията в Българската армия, разширяващи 
своята дейност се наблюдава увеличение на персонала, 
създаване на нови звена, усложняване на организационната 
структура, повишени административно-управленски разходи, 
бюрократизиране на връзките, влошено качество на 
изпълнение на различни дейности и т.н. Преодоляването на 
проблеми като тези е основната причина вследствие на която 
командирите и началниците предоставят изпълнението на 
дейности и услуги, които не са елемент на отбранителните 

структури, на външни изпълнители. Това на практика е и 
същността на аутсорсинг услугите. 

Понятието аутсорсинг в етимологично отношение 
произлиза от английски (outsourcing) и се състои от две думи – 
outside (външен) и resource (ресурс). Свързва се с 
предоставянето на дейности или услуги на независима трета 
страна, с цел повишаване на ефективността и извличане на 
взаимна изгода. Аутсорсинг процесът представлява трансфер 
на част от вътрешни функции на дадена компания и 
предоставянето им за изпълнение на външен специализиран в 
съответната област изпълнител.  

От анализа на проучените литературни източници и 
посочените в тях дефиниции и определения, може да се 
заключи, че аутсорсинга представлява стратегическо решение 
за лишаване от определена бизнес функция, включваща 
трансфер на хора и активи на изпълнители (аутсорсери), а в 
някои случай и продажба на тези активи. 

За нуждите на предстоящото изследване, се приема 
посоченото в терминологичния речник на Доктрината за 
логистика, въведена с министерска заповед № ОХ-
191/08.03.2013 г., определение за аутсорсинг, където е 
определен като възлагане на неосновна за въоръжените сили 
дейност на външни изпълнители [1].  

Аутсорсингът предоставя възможност за освобождаване на 
съответните организационни, финансови и човешки ресурси, 
необходими за разработване на нови насоки или концентриране 
усилията в области на специфичната работа на 
формированието,  изискващи повишено внимание. Той се 
различава от под изпълнението, тъй като е стратегия за 
войсковата част и нанася промени в дейността и управлението 
и.  

Става все по-популярна форма на работа в цял свят, като 
много държавни институции и компании в различни браншове 
използват аутсорсинг услуги. Може да бъде определен като 
дейност, при която външен доставчик на услуги извършва и 
управлява определена функция или услуга, като същевременно 
подпомага нейното развитие и усъвършенстване. 

Обикновено услугите, а в някой случай и целите процеси, 
които се делегират за изпълнение от външна организация  не са 
базови за клиента и не участват пряко в основната му дейност. 
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3. Причини за използване на аутсорсинг 
услугите в Българската армия 

Причините да се ориентира всяка една организация, каквато 
е и Българската армия, към използване на аутсорсинг услуги са 
различни, но те най-често включват някои от следните 
параметри:  

 намаляване на разходите; 
 търсене на възможност за концентриране върху 

изпълнението на специфичните за структурата задачи чрез 
възлагане периферните дейности на външен изпълнител; 
 липса на ресурси в организацията за изпълнение на 

дадената услуга в необходимите параметри; 
 постигане на ефективност при осъществяване на 

планираните дейности; 
 възможности за по-бърза реакция при динамично 

променящи се условия на пазара; 
 по-големи възможности за контрол на бюджета чрез 

фиксиране на разходите и намаляване на текущите инвестиции 
във вътрешната инфраструктура; 
 достъп до иновации.  

Аутсорсинг започва да се прилага в структурите на 
Българските въоръжени сили в началото на 2000 година. 
Причините, които налагат използването на подобни услуги е 
ограниченият бюджет за отбрана и нарастващата необходимост 
от реинженеринг на министерството. В началото на процеса на 
външни изпълнители се предоставят някои несъществени или 
не специализирани дейности, като разработване на 
информационни системи, осигуряване на охрана, доставка на 
горива за автомобилите от гаража на Министерството на 
отбраната и др. 

От практиката и проведени срещи и разговори с различни 
логистични офицери на ръководни длъжности в различни 
формирования се налага изводът, че приложението на 
аутсорсинг в Българската армия е предимно в областта на 
утилизирането на излишните бойни припаси, снабдяването с 
гориво-смазочни материали във формированията - 
разпоредители с бюджетни кредити, храненето на личния 
състав и при осигуряването на различни комунално битови 
услуги. Въпреки ограниченото му приложение, към момента 
във въоръжените сили аутсорсингът се явява важен инструмент 
за извършване на голяма част от логистичните дейности. Това 
налага да се рационализират решенията, свързани с  
усъвършенстване на механизма при прилагането му в 
Българската армия и структурите на Министерството на 
отбраната. 

Практиката показва, че не е лесно да се осъществи успешен 
аутсорсинг. Според различни проучвания делът на провалените 
проекти е между 40 и 70%. В повечето случай се налага 
проблема с вроденият конфликт на интересите във всяко 
аутсорсинг споразумение [2]. Това е така тъй като от една 
страна клиентът се стреми към осигуряване на по-качествени 
услуги в сравнение с неговите възможности за изпълнение и 
много често при по-ниски разходи. От друга страна 
доставчикът е мотивиран единствено от потенциалната 
печалба. Друго обстоятелство, при което стратегията за 
използване на аутсорсинг услуги  може да претърпи неуспех, е 
стремежът за бърза реализация при липса на добри условия за 
изпълнение. Тези и други подобни причини налагат вземането 
на мерки за ограничаването на възможността за провал. Те 
могат да бъдат като например управление на напрежението 
между клиент и доставчик, предварително подобряване на 
условията за изпълнение на услугата и други подобни мерки, 
касаещи евентуалната заплаха. 

Аутсорсинг услуги се прилагат предимно от организации, 
целящи намаляване на разходите и придобиване на 
инвестиции, чрез които да се подобрят възможностите и 
условията за работа на структурата и да се подобри качеството 

на трансферираните услугите. Според проведено проучване на 
списание „CIO“ и Центъра за изследване на информационни 
системи към MIT (САЩ) някои договори за аутсорсинг услуги 
са по-лесни за реализация от други. Например транзакционните 
аутсорсинг сделки, при които организацията възлага на външен 
изпълнител изпълнение на отделни процеси, отличаващи се с 
ясно дефинирани правила, имат 90% успеваемост. А при 
създаване на споразумение чрез договор между клиент и 
доставчик за управление на проект включващ разработка на 
приложения или дейности по поддръжка се постига 
успеваемост 63%. От друга страна според това проучване при 
изградени стратегически партньорства, при които един 
единствен доставчик поема възлагането на голям обем услуги 
има 50% успеваемост [2]. Това налага извода, че рисковете при 
различните аутсорсинг процеси нарастват със заличаване на 
границата между определените сфери на компетентност на 
клиент и изпълнител и с разширяването на обсега от 
отговорности на всеки един от тях.  

Според проучване на „The State of Logistics Outsourcing 
2010” [3] за постигане на оптимални отношения между 
доставчиците на услугата и клиентите им, е необходимо 
определяне на факторите допринасящи евентуалния успех от 
използването на аутсорсинг услуги. Тези фактори посочени в 
проучването са следните:   

 откритост, прозрачност и добра комуникация – 70% 
от ползвателите и 64% от външните доставчици отбелязват, че 
са доволни от наличието на тези фактори и смятат, че те 
допринасят за успешните партньорски отношения между 
изследваните страни. Едно важно наблюдение е, че 
доставчиците са по-малко доволни от наличието на тези 
елементи в отношенията, отколкото ползвателите на услугите. 
 бързина и гъвкавост за приспособяване към настоящи 

и бъдещи бизнес нужди и предизвикателства - Отношението 
към този фактор показва поразителна разлика как потребители 
и доставчици на услуги , се възприемат един към друг. 72% от 
клиентите смятат, че техните доставчици на аутсорсинг услуги 
са достатъчно бързи и гъвкави, за да се приспособят към 
настоящите и бъдещите им бизнес нужди и предизвикателства, 
докато 98% от запитаните доставчици отбелязват, че очакват от 
своите клиенти да бъдат по-отворени към този елемент. 
 интерес от общото споделяне между доставчици и 

техните клиенти - Малко повече от половината ползватели на 
външни услуги /56%/ са по-заинтересувани от споделянето на 
общите цели, докато 52% от доставчиците се съгласяват, че 
техните клиенти са станали по-заинтересувани от подобни 
споразумения. От тези проценти се подсказва, че настоящите 
икономически събития са предопределящи, организациите да 
се ориентират към възможността да споделят бизнес риска чрез 
използване на аутсорсинг услуги. 
 интерес от сътрудничество с други компании, дори 

конкурентни, за подобряване на услугите и спестяване на 
логистичните разходи. Запитани за първи път в това изследване 
68% от респондентите ползващи външни услуги, и 80% от 
външните доставчици оказват интерес към тази стратегия. Като 
се имат в предвид потенциалните ползи и за двете страни, 
които могат да произтекат от подобно сътрудничество, е 
обяснимо наблюдаването на цифри, които показват истински 
интерес и от двете страни спрямо съвместната работа. 
Възможно обяснение за това е, че глобалната икономическа 
рецесия направи много ясно видим факта, че компаниите от 
различни сфери е необходимо да направят всякакви възможни 
стъпки, за да редуцират разходите си и да подобрят качеството 
на услугите. Концепцията, свързана със сътрудничество на 
хора, процеси и технологии, в значителна степен може да 
допринесе за постигане на тези цели. 

Въпреки, че основните мотиви за традиционният 
аутсорсинг обикновено са фокусирани върху икономическите 
мотиватори, аутсорсингът на  военни услуги може да включва 
комбинация от икономически и военни нужди.  
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В терминологичния речник на Доктрината за логистика, 
въведена с министерска заповед № ОХ-191/08.03.2013 г. е 
определен военният аутсорсинг, като възлагане на неосновна за 
въоръжените сили дейност на външни изпълнители [1].  

Факторите, определящи интересите на армията към 
използването на външни услуги, могат да бъдат следните: 

 възможност за професионализация на въоръжените 
сили и логистично осигуряване чрез насочване вниманието на 
личния състав към изпълнение на основните задачи, 
произтичащи от спецификата на военната професия; 
 ефективно използване на всички налични финансови 

ресурси;  
 рационална употребата на човешкият капацитет, 

материали, технологии, инфраструктура и оръжия. 

 Военният  аутсорсинг има определени отличителни черти, 
които могат да доведат до редица последици за оперативна 
готовност на формированията. Прави впечатление, че при 
използване на външни изпълнители при провеждане на 
операции в конфликтни райони се появяват нерешени въпроси, 
породени от  внезапно възникващи събития и случаи. Това 
налага договорите сключвани с тях при кризисни операции да 
бъдат по-гъвкави и различни от сключваните при операции в 
мирно време. Голяма част от въпросите, свързани с 
изпълнението на договорите от външните изпълнители в 
конфликтни ситуации  са свързани с доверие, взаимно 
разбирателство и партньорство. Тези характеристики е почти 
невъзможно да се включват в стандартен договор, което налага 
необходимостта да се изготви договор, който  да отговаря на 
всички бъдещи събития [4]. 

4. Заключение 
От всичко изложено до тук става видно, че прилагането на 

аутсорсинг във въоръжените сили им дава възможност да си 
спестят усилията за изучаване на несвойствени експертни 
области, включително и във все по-комплексната област на 
иновациите в техниката и технологиите. Отговорността за 
осигуряването на работоспособността на процесите и 
изпълнението на услугите се предава на външен изпълнител, 
който е специализиран в конкретен сегмент, следи тенденциите 
в него и е в състояние да осъществява поддръжка и 
модернизация в съответствие с най-добрите практики в 
глобален мащаб. 
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1. Увод 

В резултат от математическо моделиране на процеса на 

прицелване [1] са определени вероятностните характеристики 

на грешката на прицелване ∆Хпр и на пълната грешка ∆Хп на 

бомбопускане без принудително отделяне на авиационната 

бомба (АБ) за скорости V=180 – 260 m/s и височини H=500 – 

1500 m на бомбопускане от хоризонтален полет (λ=00) и 

пикиране (λ=-300).  

2. Резултати  

При бомбопускане от хоризонтален полет са определени 

средно квадратичното отклонение σXпр0 и математическото 

очакване mXпр0 на грешката на прицелване (табл. 1, табл. 2 и 

фиг. 1, фиг.2). За разглежданите условия на бомбопускане се 

използват методите: индикация на точката на падане (ИТП) и 

индикация на момента на пускане (ИМП). Средно 

квадратичното отклонение σXпр0 приема стойности от 28,96 m 

до 59,05 m, а mXпр0 се изменя в границите от 2,80 m до 10,74 m. 

С нарастване на височината на бомбопускане σXпр0 и mXпр0 се 

увеличават.  

Таблица 1 

Хоризонтален полет (λ= 00) 

σXпр0, m V=180, 

m/s 

200 220 240 260 

Н=500, m 35,57 28,96 32,67 35,87 40,25 

750 37,59 36,43 34,99 37,18 38,78 

1000 42,16 40,54 40,39 39,46 39,11 

1250 49,11 46,39 45,22 43,24 41,14 

1500 59,05 54,11 51,14 48,73 46,97 
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Фиг. 1 Зависимост на σXпр0 от V и Н 

 

За скорости V на бомбопускане, при които се сменя метода 

на решаване на задачата на прицелване, σXпр0 и mXпр0 приемат 

минимални стойности (табл. 1 и табл. 2). За височини на 

бомбопускане Н ≥ 1000 m се използва метода ИТП. В този 

случай с увеличаването на скоростта V, σXпр0 и mXпр0 

намаляват. При използване на метода ИМП (за височини 

Н<1000) с нарастването на скоростта V, σXпр0 и mXпр0 нарастват. 

 

Таблица 2 

Хоризонтален полет (λ= 00) 

mXпр0, m V=180, 

m/s 

200 220 240 260 

Н=500, m 6,64 3,48 3,68 3,79 3,89 

750 7,01 5,82 5,48 4,31 2,80 

1000 8,81 6,99 5,59 4,47 3,29 

1250 10,05 7,98 5,82 4,50 3,47 

1500 10,74 8,80 6,17 4,41 3,67 
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Фиг. 2 Зависимост на mXпр0 от V и Н 

 

В табл. 3, табл. 4 и фиг. 3, фиг. 4 са дадени стойностите на 

σXпр30 и mXпр30 при бомбопускане от пикиране с λ=-300. За 

разглежданите условия на бомбопускане се използва метода 

ИТП. 

Средно квадратичното отклонение σXпр30 е от 4,08 m до 8,83 

m, а mXпр30 от 0 m до 2,96 m. 

С нарастване на скоростта V, σXпр30 намалява, а с 

нарастване на височината Н, σXпр30 се увеличава. Законът на 

изменението на mXпр30 е същия, както на σXпр30. 

 

 

Таблица 3 

Пикиране λ= -300 

σXпр30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 4,08 3,93 3,53 3,39 3,19 

750 5,26 5,20 4,92 4,77 4,64 

1000 6,52 6,52 6,34 6,17 6,07 

1250 7,90 7,90 7,76 7,61 7,47 

1500 9,36 9,33 9,22 9,07 8,83 
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Фиг. 3 Зависимост на σXпр30 от V и Н 

 

 

 

Таблица 4 

Пикиране λ= -300 

mXпр30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 0,47 0,40 0,30 0,04 0,01 

750 0,41 0,52 0,56 0,60 0,39 

1000 1,27 1,26 1,23 1,10 0,84 

1250 2,12 1,82 1,74 1,55 1,35 

1500 2,96 2,20 2,06 1,94 1,92 
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Фиг. 4 Зависимост на mXпр30 от V и Н 

Вероятностните характеристики σXп0 и mXп0 на пълната 

грешка на бомбопускане от хоризонтален полет са показани в 

табл. 5, табл. 6 и фиг. 5, фиг.6. Законите на изменение на σXп0 и 

mXп0 са същите, както на σXпр0. За условията на бомбопускане 

се използват двата метода - ИТП и ИМП. Средно 

квадратичното отклонение σXп0 е в границите от 29,91 m до 

60,47 m, а mXп0 е от 7,43 m до 17,55 m.  

Таблица 5 

Хоризонтален полет (λ= 00) 

σXп0, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 36,32 29,91 33,56 36,86 41,41 

750 38,54 37,48 36,21 38,49 40,24 

1000 43,23 41,71 41,68 40,91 40,69 

1250 50,36 47,73 46,69 44,87 42,92 

1500 60,47 55,69 52,85 50,57 49,00 
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Фиг. 5 Зависимост на σXп0 от V и Н 
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Таблица 6 

Хоризонтален полет (λ= 00) 

mXп0, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 9,45 7,43 8,05 8,26 9,03 

750 10,83 10,01 10,04 9,27 8,21 

1000 14,12 12,37 11,53 10,90 10,17 

1250 16,26 14,24 13,21 12,42 11,91 

1500 17,55 17,05 14,87 13,81 14,04 
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Фиг. 6 Зависимост на mXп0 от V и Н 

 

В табл. 7, табл. 8 и фиг. 7, фиг. 8 са дадени изчислените 

стойности на вероятностните характеристики σXп30 и mXп30 на 

пълната грешка на бомбопускане от пикиране с λ=-300. В този 

случай на бомбопускане се използва метода ИТП. Средно 

квадратичното отклонение σXп30 е от 3,22 m до 9,41 m, а mXп30 

от 0,68 m до 3,84 m. 

Таблица 7 

Пикиране λ= -300 

σXп30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 4,08 3,94 3,54 3,41 3,22 

750 5,27 5,22 4,94 4,80 4,67 

1000 6,55 6,55 6,37 6,21 6,11 

1250 7,94 7,94 7,81 7,66 7,53 

1500 9,41 9,38 9,28 9,15 8,93 
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Фиг. 7 Зависимост на σXп30 от V и Н 

Таблица 8 

Пикиране λ= -300 

mXп30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 0,68 0,81 0,86 0,70 0,73 

750 0,82 0,9 1,04 1,16 1,07 

1000 1,94 1,96 1,99 1,95 1,81 

1250 2,95 2,69 2,68 2,58 2,51 

1500 3,84 3,12 3,07 3,05 3,17 
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Фиг. 8 Зависимост на mXп30 от V и Н 

3. Заключение 

При бомбопускане от хоризонтален полет и пикиране с 

увеличаване на височината на бомбопускане, математическото 

очакване и средно квадратичното отклонение на грешката на 

прицелване се увеличават. При същите условия с увеличаване 

на въздушната скорост, математическото очакване и средно 

квадратичното отклонение на грешката на прицелване 

намаляват. 

 

4. Литература 

1. Стойков С. О., Влияние на техническото разсейване 

върху точността на бомбопускане, Дисертация, 2016.  

2. Правидло М. Н., Нестеров В. А,, Беляев А. Н., Анализ 

адаптивной замкнутой системы отделения авиационных 

средств поражения, Часть 1, Мехатроника, Автоматизация, 

Управление, 2, 2014. 

3. Стойков С. О., Изчисляване на принудителната 

вертикална начална скорост на авиационна бомба, Юбилейна 

научна конференция с международно участие на тема 

„Съвременни тенденции в авиационното обучение”, Д. М., 

2017 г. 

 

29



 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ТОЧНОСТТА НА БОМБОПУСКАНЕ С ПРИНУДИТЕЛНО ОТДЕЛЯНЕ НА 

АВИАЦИОННА БОМБА 
 

CALCULATION OF THE PROBABLE ACCURACY CHARACTERISTICS OF AVIATION BOMB 

RELEASE 

 
Ass. Prof. PhD Stoykov S., Prof. PhD Stoykov O. 

  Vasil Levski National Military University – Veliko Tarnovo, Bulgaria 

sostoykov@nvu.bg 

 

Abstract: The probability characteristics of the targeting error and the total bombing error for a compulsive aviation bomb are    
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1. Увод 

За изясняване на влиянието на принудителното отделяне [3] 

на авиационните бомби върху точността на бомбопускане са 

определени вероятностните характеристики на грешката на 

прицелване ∆Хпрv и на пълната грешка ∆Хпv на бомбопускане 

при принудително отделяне на практическа бомба П-50-75 с 

вертикална начална скорост Vyп=3 m/s. 

2. Резултати  

При бомбопускане от хоризонтален полет с принудително 

отделяне на П-50-75 са изчислени σXпрv0 и mXпрv0 на грешката 

на прицелване ∆Хпрv (табл. 1, табл. 2 и фиг. 1, фиг. 2). За 

разглежданите условия на бомбопускане се използват методите 

индикация на точката на падане (ИТП) и индикация на момента 

на пускане (ИМП). Средно квадратичното отклонение σXпрv0 

приема стойности от 28,79 m до 53,20 m, а mXпрv0 се изменя в 

границите от 0,15 m до 3,02 m. С нарастване на височината H 

на бомбопускане σXпрv0 и mXпрv0 се увеличават.  

Средно квадратичното отклонение σXпрv0 и 

математическото очакване mXпрv0 на грешката ∆Хпрv, приемат 

минимални стойности за скорости V, при които се сменят 

методите на решаване на задачата на прицелване (табл. 1, табл. 

2). 

Таблица 1 

Хоризонтален полет (λ= 00) 

σXпрv0, m V=180, 

m/s 

200 220 240 260 

Н=500, m 30,92 25,24 28,79 31,46 34,91 

750 33,07 32,14 30,99 32,97 34,32 

1000 37,45 36,03 35,97 35,24 34,95 

1250 43,92 41,62 40,63 38,87 36,96 

1500 53,20 48,79 46,18 44,08 42,52 
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Фиг. 1 Зависимост на σXпpv0 от V и Н 

Таблица 2 

Хоризонтален полет (λ= 00) 

mXпрv0, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 0,40 0,16 0,15 0,17 0,19 

750 0,97 0,93 0,68 0,69 0,67 

1000 1,60 1,56 1,21 1,19 1,15 

1250 2,28 2,05 1,74 1,67 1,64 

1500 3,02 2,40 2,26 2,14 2,12 
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Фиг. 2 Зависимост на mXпpv0 от V и Н 
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В табл. 3, табл. 4 и фиг. 3, фиг. 4 са дадени стойностите на 

σXпрv30 и mXпрv30 при бомбопускане от пикиране с λ=-300. За 

разглежданите условия на бомбопускане се използва метода 

ИТП. 

Средно квадратичното отклонение σXпр30 е от 3,08 m до 8,91 

m, а mXпр30 от 0.06 m до 3,59 m. 

С нарастване на скоростта V, σXпрv30 намалява, а с 

нарастване на височината Н, σXпрv30 нараства. Законът на 

изменението на mXпр30 е същия, както на σXпр30. 

Таблица 3 

Пикиране λ= -300 

σXпрv30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 3,64 3,57 3,51 3,24 3,08 

750 4,93 4,80 4,72 4,28 4,20 

1000 6,24 6,09 5,97 5,50 5,46 

1250 7,56 7,45 7,28 6,93 6,84 

1500 8,91 8,86 8,63 8,56 8,34 
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Фиг. 3 Зависимост на σXпpv30 от V и Н 

Таблица 4 

Пикиране λ= -300 

mXпрv30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 0,06 0,11 0,18 0,26 0,35 

750 0,52 0,62 0,74 0,89 1,06 

1000 0,94 1,13 1,34 1,58 1,84 

1250 1,32 1,65 1,99 2,33 2,68 

1500 1,66 2,18 2,68 3,15 3,59 
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Фиг. 4 Зависимост на mXпpv30 от V и Н 

Изчислени са вероятностните характеристики σXпv0 и mXпv0 

на пълната грешка на бомбопускане ∆Xпv0 от хоризонтален 

полет (табл. 5, табл. 6 и фиг. 5, фиг. 6). Използват се двата 

метода - ИТП и ИМП. Средно квадратичното отклонение σXпv0 

е в границите от 31,05 m до 43,96 m, а mXпv0 е от 2,48 m до 9,22 

m.  

Таблица 5 

Хоризонтален полет (λ= 00) 

σXпv0, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 31,05 25,48 29,09 31,82 35,32 

750 33,29 32,40 31,31 33,33 34,74 

1000 37,78 36,37 36,34 35,69 35,53 

1250 44,35 42,07 41,14 39,53 37,88 

1500 53,73 49,37 46,90 45,06 43,96 
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Фиг. 5 Зависимост на σXпv0 от V и Н 
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Таблица 6 

Хоризонтален полет (λ= 00) 

mXпv0, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 2,48 2,69 2,77 3,57 5,42 

750 3,15 3,76 4,39 5,52 6,84 

1000 3,83 4,58 5,62 6,73 7,70 

1250 4,63 5,54 7,12 7,94 8,43 

1500 5,38 7,90 8,66 8,99 9,22 
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Фиг.6  Зависимост на mXпv0 от V и Н 

 

В табл. 7, табл. 8 и фиг. 7, фиг. 8 са показани изчислените 

стойности на σXпv30 и mXпv30 на пълната грешка на 

бомбопускане от пикиране с λ=-300, като се използва метода 

ИТП. 

Средно квадратичното отклонение σXпv30 е от 3,08m до 

8,92m, a mXпv30 – от 0,13m до 4,80m. 

Таблица 7 

Пикиране λ= -300 

σXпv30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 3,64 3,57 3,51 3,24 3,08 

750 4,93 4,80 4,72 4,28 4,21 

1000 6,25 6,10 5,98 5,51 5,47 

1250 7,57 7,46 7,29 6,95 6,86 

1500 8,92 8,88 8,65 8,59 8,38 
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Фиг. 7 Зависимост на σXпv30 от V и Н 

Таблица 8 

Пикиране λ= -300 

mXпv30, m V=180, m/s 200 220 240 260 

Н=500, m 0,13 0,41 0,65 0,86 1,03 

750 0,66 0,92 1,17 1,45 1,75 

1000 1,28 1,64 2,00 2,40 2,80 

1250 1,80 2,28 2,78 3,28 3,82 

1500 2,22 2,81 3,45 4,12 4,80 
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Фиг. 8 Зависимост на mXпv30 от V и Н 

 

 

3. Заключение 

При бомбопускане от хоризонтален полет се използват 

методите ИТП и ИМП, при бомбопускане от пикиране с λ=-300 

се използва метода ИТП. 

За условията, при които се сменя метода за бомбопускане, 

вероятностните характеристики на грешките ∆Хпр и ∆Хп имат 

минимални стойности. 

Принудителното отделяне на практическа авиационна 

бомба П-50-75 намалява нейното разсейване и намалява 

систематичната грешка при бомбопускане от хоризонтален 

полет и пикиране с λ=-300. 
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1. Увод 

Нашето съвремие е съпътствано изключително с 

електронна обработка на информацията. Информационната ера 

премина в кибер ера – време на електронните технологии и 

компютърни мрежи. Мрежи, които свързват не само 

информационни системи под формата на компютри, а и под 

формата на т.нар. „умни“ предмети с инсталирана операционна 

система. Лавинообразното нарастване на броя свързани в 

Интернет устройства дефинира кибер заплаха за сигурността 

на оперирането на тези милиарди вече устройства мрежови 

устройства. Дейностите по защитата им обаче не са лесна 

работа и за организирането и внедряването на ефективна 

сигурност са необходими огромен брой човекочаса работа с 

анализ на дейността на милиони редове програмиращ код и 

мрежова дейност.  

Научното направление, което ще се занимава с 

електронната и мрежова защита на цифровата информация в 

системите, ще е Киберсигурността. Това направление ще 

обхване всички необходими аспекти на информационната 

сигурност както в локалните мрежи и Интернет, така и в 

самите информационни системи. 

  

Фиг. 1 Триада на информационната сигурност и концепция [1] за 
Кибер устойчивост. 

Тенденцията, посочена в националната стратегия [1], е 

достигане на зряло общество и постигане на Кибер 

устойчивост. За да бъдат постигнати посочените в стратегията 

цели, на първо място е необходимо точно и ясно да се 

дефинират: същността, ролята, мястото и задачите, стоящи 

пред екипите за киберсигурност, функциониращи в сектора на 

сигурността и отбраната.   

2. Ясна дефиниция на основните понятия 

За да се определят същността, ролята, мястото и задачите 

на Киберсигурността, на първо място трябва да се даде точното 

определение за Киберсигурност. Това определение вече е 

дефинирано в националната стратегия - Киберсигурността е 

състояние определено и измерено чрез нивото на 

конфиденциалност, интегритет, достъпност, автентичност и 

отказоустойчивост на информационните ресурси, системи и 

услуги. Кибер сигурността се основава на ефективно 

изграждане и поддръжка на активни и превантивни мерки 

[Кибер 2020]. Имайки предвид, че Република България за 

момента следва политиката на Европейския съюз, трябва да се 

посочи, че в своите регламентиращи документи, и по-точно в 

европейската рамка за Киберсигурност, под понятието 

Киберсигурност се посочват: предпазните мерки и действия, 

които могат да бъдат приложени за предпазване на кибер 

пространството както в гражданската, така и във военната 

област, от заплахи, които са свързани с независими мрежи и 

информационна инфраструктура или могат да нарушат 

работата на тези мрежи [3]. Целта на Киберсигурността е да се 

съхрани наличността, поверителността и целостта на 

информацията, която се съдържа в мрежите и 

инфраструктурата. 

Кибер сигурността се основава на ефективно изграждане и 

поддръжка на активни и превантивни мерки, което включва в 

себе си хардуерна и софтуерна настройка на междинните и 

крайните мрежови устройства (политики за достъп до 

преносната среда и до системата), обучение по киберсигурност 

на персонала и постоянно следене параметрите на 

комуникационните мрежи и системи за наличие на аномалии в 

експлоатацията. Чрез едно подобно обучение би се постигнало 

координирано развитие на способностите на обществото чрез 

ангажиране на всички заинтересовани лица с цел 

противопоставяне на преднамерени или непреднамерени 

заплахи и адекватна реакция. Овладяването и възстановяването 

от атака е ново ниво на зрялост, известно като кибер 

устойчивост, или „жилавост“ (resilience) (вж. фиг. 1). Високата 

кибер устойчивост подготвя обществото за „неизвестните 

неизвестни“ и включва защита и ограничаване на вредните 

последствия от разрушителни въздействия, максимално 

запазване и функциониране на жизнено важните дейности и 

услуги, и своевременно възстановяване. Постигането на кибер 

устойчивост е следващото ниво в еволюцията по кибер защита. 

Такава устойчивост изисква сигурност и надеждност на всички 

компоненти и активи в кибер пространството: информация, 

технологии, хора и съоръжения, както и специфични 

изисквания към дизайна и реализацията на комуникационните 

канали, системи и услуги, надеждната им свързаност и 

оперативна съвместимост. Устойчивостта се постига чрез 

системни и координирани действия и мерки за повишаване на 

нивото на всички компоненти и участници. За да могат 

гражданите и бизнесът да се възползват пълно от предимствата 

на глобалния дигитален свят и единния цифров (дигитален) 

пазар, кибер пространството трябва да е надеждно и сигурно, 

устойчиво на всякакви деструктивни въздействия [1]. 

Изясняването на същността, проявите и механизмите за 

постигане на сигурност на кибер пространството е едно от най-

значимите направления на теорията и практиката на 

съвременността. Преобладаващото разбиране за 

киберсигурност я отъждествява с, или я разглежда като аспект 

(страна) на информационната сигурност.  

Може да се приеме, че киберсигурността е свързана с 

постигането на такова състояние на обществото, при което ще 

може да се предотврати или да се отрази заплахата и да се 

осигури превъзходство в изграждането и функционирането на 

виртуалното (кибер) пространството чрез необходимата за това 

ресурсна, субектна и институционална (държавни 

специализирани органи и политики и законова и нормативна 

база) обезпеченост. Нейното постигане е свързано с 

всеобхватно преосмисляне на проблемите на сигурността, 

формиране на адекватни на съвременните реалности 
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концепции и осъществяване на система от взаимосвързани 

практически действия, водещи към изграждане на качествено 

„нова архитектура“ на системата на националната сигурност 

като цяло. Главното в това преосмисляне е възприемането и 

утвърждаването на формулираната теза, че „основа“ и 

„изграждаща конструкция“ на „новата архитектура“ на 

сигурността в комуникационното общество е 

киберсигурността, разглеждана във всичките й измерения - 

технологично-информационно, правно-институционално и 

политическо [4]. Такава архитектура на кибер защита може да 

се постигне чрез: 

- откриване и отговор при инциденти в реално време; 

- непрекъснато наблюдение на стационарни и мобилни 

комуникационни и информационни средства; 

- формиране на обща картина по кибер защита; 

- сканиране на зловреден мрежови трафик и блокиране на 

реални заплахи; 

- механизми за координиране и докладване на национални 

и съюзни центрове с отговорности по кибер защита; 

- формиране на групи за реагиране при кибер атаки; 

- разузнаване за оценка и откриване на кибер заплахи, 

споделяне на информацията с цел информиране за 

обстановката и ранно предупреждение; 

- възстановяване на комуникационно-информационните 

системи от кибер атаки и непрекъсна поддръжка на критични 

услуги и процеси; 

- обучение и подготовка на личен състав в областта на 

кибер защитата; 

- разследване на инциденти в комуникационно-

информационните системи и др. 

Архитектурата на кибер защитата трябва да отразява 

моментното (актуалното) състояние на потребностите в 

определен момент от време, но и да има възможност да 

премине към ново, по-съвършено и в по-голяма степен 

отговарящо на целите на системата, състояние. Кибер защитата 

трябва да покрива целия спектър от уязвими места и критични 

точки. Информацията като такава, независимо от носителя, 

върху който се съхранява и вида на нейното представяне в 

преносната среда (масиви от данни, глас, видео, телефония и 

др.), следва да бъде надеждно защитена от нея. 

3. Съвременни кибер заплахи 

Свръх широкото използване на компютърни мрежи от ново 

поколение, предлагащо непрекъсната свързаност с устройства 

и „неща“ (IoT), крие своите рискове, изправяйки се лице в лице 

с кибер заплахите. Определението и класификацията на кибер 

заплахите не са обект на този доклад, но ще се споменат най-

мащабно използваните методи за атакуване на мрежи и 

системи: 

 отказ на предоставяни услуги (DoS / DDoS); 

 вмъкване на код през бази данни (SQLi); 

 вмъкване на код през уеб-браузър (XSS); 

 социално инженерство; 

 ранзомуер (Ransomware) и много други. 

Основния пробив в компютърната и мрежова сигурност са 

уязвимостите, или с други думи – слабите точки при 

програмирането на приложенията, оперирането на системите и 

настройването на мрежовите устройства. Тенденциозно голям 

остава процентът от потребители, които отговарят обратно на 

получени електронни писма, съдържащи злонамерен код. Този 

процес на социалното инженерство се нарича „фишинг“ (e-mail 

phishing). И докато в Република България опасността от 

телефонните измами продължава да е налице, то в световен 

мащаб по същия интертип заплахата е от лъжливи е-mail 

писма, които карат потребителите да кликват върху изпълними 

файлове или препратка към злонамерен уеб-сайт. От казаното 

дотук може да се заключи, че човешкият фактор си остава най-

уязвимото място в една КИС от гледна точка на сигурността. 

За постигане на Киберсигурност трябва да се налагат 

защитни контрамерки срещу кибер атаките. Кибер атаките се 

явяват пряка заплаха за сигурността на гражданите, 

функциониране на държавата, икономиката, обществото, 

науката и образованието. Тези атаки се извършват най-често от 

отдалечен компютър (информационна система). Целта на една 

кибер атака е - с открити прости и ефективни уязвимости в 

софтуерната (понякога и в хардуерната) конфигурация да се 

причинят значителни поражения с нанасяне на финандови, 

материални, а понякога дори и човешки загуби. Минималните 

ресурси на атакуващия се заключават в нескъпата 

информационна система, която притежава. Но главното 

поразяващо оръжие са софтуерните умения и знания как да се 

проведе дадена кибер атака под формата на т.н. понятие 

„смъртоносна верига“ (cyber killchain). 

 Опитът до тук показва, че кибер атаките нямат 

национални, културни или юридически граници. Рисковете и 

заплахите в кибер пространството са трудни за дефиниране 

поради сложността за определяне на източника на въздействие, 

целите и мотивите, бързото ескалиране на заплахата и трудно 

предвидимите перспективи за развитие, сложността и 

интензивността на съвременните комуникационни и 

информационни процеси, динамиката на логическите и 

физическите връзки и неопределеността на процесите. Най-

значителните деструктивни въздействия притежават 

хибридните атаки - комбинация от кибер атака и физическа 

атака. Кибер атака целяща критичен кинетичен процес, кибер 

атака по време на природно бедствие или неизправност в 

критични системи. Еднакво засегнати от случайни кибер 

инциденти или целенасочени кибер атаки са публичният и 

частният сектор, както и цялото общество в Република 

България. 

Кибер атаките с най-значителни щети са тези, насочени към 

критични инфраструктури, като пътя им е през уязвимости на 

системите за управление и комуникация. Нарушение в работата 

на общата и споделена критична комуникационна и 

информационна инфраструктура би оказало изключително 

въздействие върху обществото с непредвидими и потенциално 

катастрофални последици. Реакцията при такива инциденти 

налага координирани действия и превантивни мерки за 

минимизиране на възможностите за прерастване в кризи, както 

и за адекватни последващи действия, които да доведат до 

своевременното възстановяване на нормалното функциониране 

на системите. 

Източници на организирани кибер атаки може да са 

държавни, военни и терористични организации, индустриален 

шпионаж, кибер престъпници, хакери и др. Мотивацията 

варира от икономически ползи до любопитство или 

хулиганство, демонстриране на надмощие и др. Значителна 

част от кибер атаките са престъпления с цел финансови облаги 

от различно естество. Кибер атаки се извършват и с цел тормоз, 

измама, разпространение на детска порнография, нарушаване 

на права на интелектуална собственост и пр. По природа те са 

„асиметрични“ – с малки усилия и инвестиции могат да бъдат 

нанесени огромни поражения, при това не винаги 

предсказуеми. Кибер пространството е привлекателно за 

престъпниците поради отдалечения достъп, липсата на 

ефективно правораздаване по отношение на кибер 

престъпленията. Улесняващи фактори са анонимността, 

недостатъчните международни регулации, неинформираността 

и небрежността на собствениците на информационни системи 

и крайните потребители. Противодействието срещу кибер 

престъпността се усложнява от разнообразието на атаки, 

очаквани поражения и мотивация на хората, извършващи 

атаките. В последните години действията на кибер 

престъпниците са далеч по-изтънчени, поради придобитите 

значителни ресурси и капацитет, усъвършенстване на 

организационните и „бизнес“ структури, разпределението на 

роли и взаимодействието между криминални мрежи. 

Таблица 1: Относително процентно съотношение* на комплекти за 

кибер атаки (exploit kits) за два четиримесечни периода [5]. 

exploit тип 1Q 2016 2Q 2016 

JavaScript/Axpergle Exploit kit 0.53 0.40 
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SWF/NETIS 
Adobe Flash 

Player 
0.27 0.00 

CVE-2010-25 68 
(CPLLNK) 

операционна 
система 

0.13 0.13 

HTML/MEADGIVE Exploit kit 0.08 0.10 

JS/NEUTRINOEK Exploit kit 0.04 0.10 

HTML/IFRAMEREF Основен 0.03 0.02 

SHELLCODE 
Adobe Flash 

Player 
0.02 0.02 

SWF/DLCYPT  0.01 0.01 

JS/ANGRE Exploit kit 0.01 0.01 

WIN32/PDFJSC Документи 0.01 0.00 

*данните за надхвърлят 100% поради оценка от 

множество некорелирани източници 

В таблица 1 е посочена група конкретни заплахи, а именно 

комплекти за атакуване на открити слаби места в изпълнимия 

код на интерактивни приложения, операционни системи и уеб 

интерфейси. Различни други групи от заплахи са дефинирани 

от изследователските центрове и работни групи, занимаващи се 

денонощно по въпросите на киберсигурността. Като 

резултатите се публикуват в различни литературни източници 

и интернет списания и бюлетини, като например в [5, 6] 

4. Отговор от сектора за сигурност и 

отбрана 

В световния театър на военни действия е дефиниран 5-ти 

домейн: кибер пространството. Следователно, 

киберсигурността трябва да осигурява наличността и 

управлението на услугите в комуникационно-

информационните системи под въздействието на злонамерени 

действия и атаки в кибер пространството. Това определя 

основна роля в сигурността и кибер отбраната на държавни 

мрежи; мрежи на правителства, корпорации, институции, 

фирми, електронната търговия и др. В САЩ са организирани 

кибервойски, състоящи се от около 60 хил. специалисти. В 

Германия количеството на тясно насочените военни 

киберспециалисти достига около 20 хил. Този модел на 

изграждане на специализирани формирования за 

киберсигурност все още не ползва пълно внедряване от 

българското стратегическо ръководство в сектора за сигурност 

и отбрана. На лице са обаче сектори в министерство на 

отбраната и вътрешните работи, които ще имат за цел 

осигуряване на защита на компютърните мрежи и системи, 

както на институционално, така и на държавно управленско 

ниво чрез използването на единен координационен център. 

Още повече, под внимание следва да се вземе кибер 

атаката, извършена на институционално ниво в Естония. След 

тази атака НАТО решава да дислоцира там постоянно действащ 

център за киберигурност, като също така, с цел повишаване на 

способностите на държавите-членки, започнаха да се 

осъществяват и учения по киберсигурност „NATO 

Cybercoallition“. 

В областта на кибер сигурността и кибер отбраната 

Република България участва активно и сътрудничи с 

Европейската агенция за киберсигурност ENISA, центровете по 

киберсигурност на НАТО, Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ), ООН, международни 

организации за развитие на комуникациите и интернет (ITU, 

ICANN) и други институции. Съвременните заплахи за 

единния електронен пазар, както и петия домейн определят 

необходимостта от заделяне на значително количество ресурси 

от технологии и личен състав, занимаващ се в областта на 

киберсигурността. Това определя мястото на киберсигурността 

да бъде както на стратегическо, така и на оперативно и 

тактическо ниво на планиране и действие. 

И за да се отговори на стратегическата задача, поставена 

пред българската държава за изграждане на зряло кибер 

общество, над 10 университета в България предлагат 

акредитирано обучение по специалността „Киберсигурност“, 

както под формата на курсове, така и за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „Магистър“ (в това 

число е и НВУ „В. Левски“).  

Задачите, изпълнявани от сектора за сигурност, са 

дефинирани в съвременните европейски, НАТО и български 

документи, начело с националната стратегия за кибер 

сигурност. Основни, които могат да се посочат са: 

установяване и развитие на националната система за кибер 

сигурност и устойчивост; изграждане и поддържане на 

национален координатор по кибер сигурност; изграждане и 

поддържане на национална система за управление при кибер 

кризи; повишаване на ролята и отговорностите на държавните 

структури и на заинтересованите страни; постигане на високо 

общо ниво на мрежова и информационна сигурност; сигурност 

и устойчивост на комуникационните и информационни 

системи на държавните институции, администрация и 

електронното управление; ангажиране на частния сектор в 

подобряване на кибер сигурността; преход от кибер сигурност 

към кибер устойчивост; защита и устойчивост на дигитално 

зависимите критични инфраструктури; подобряване на 

взаимодействието между държавата и операторите на критични 

инфраструктури; развитие и модернизация на системите за 

управление и защита на критични инфраструктури; 

своевременна защита на новите области на кибер пространство; 

подобряване на взаимодействието и споделянето на 

информация между държава, бизнес и общество; установяване 

на ефективни механизми за споделяне на информация и 

ангажираност на всички заинтересовани лица; развитие на 

индустриален технологичен капацитет и споделени 

способности; фокус върху малкия и среден бизнес; 

установяване на обща комуникационна стратегия за 

информираност относно кибер въздействия и противодействия; 

сигурна, свободна и надеждна Интернет среда и много други. 

5. Заключение 

След изложеното в този обзорен доклад може да се посочи, 

че същността на киберсигурността се заключава в един 

непрекъснат процес от дейности, задължително извършвани в 

комуникационните и информационни системи, 

автоматизираните информационни системи, автоматизираните 

системи за управление на войските (C2, C4I, ...) и всички 

електронни цифрови комуникационни мрежи и системи. Като 

този процес не трябва да е само в сектора на сигурността, а във 

всички сфери на съвременния високотехнологичен живот. 

Дефинираните понятия, задачи и стратегически насоки 

подчертават визията за необходимите действия, които биха 

осигурили строга защита на потребителските права и 

създаването на безопасна интернет и мрежова среда. Такава 

безопасна среда обаче е трудно да се постигне напълно, поради 

изключително големия брой фактори, влияещи на 

киберсигурността. Но може да се обобщи, че времето за 

действие е сега, и посредством общи усилия от институциите 

на всички нива със широкообхватен периметър на дейности 

могат да се преодоляват предизвикателствата, стоящи пред 

съвременната киберсигурност. 
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1. Introduction  

Diplomacy in its multilayered meaning represents a formulation 
and implementation of foreign politics, technique of foreign 
politics, international negotiations and professional activity, 
which is being performed by the diplomats1 Diplomacy can be 
simply defined as a primary method with which foreign politics 
is realized and as normal means of communication in 
international relations2. In representation of one of the authors 
»the (foreign) politics is a formulation and a direction; and the 
diplomacy a communication and realization. Diplomacy is 
responsible for managing the relations between countries and 
countries and other actors through the assistance of advice, 
design and realization of foreign politics, coordinating and 
ensuring specific and wide interests3. A diplomatic activity is 
meant for advancement of national interests with practices of 
persuasion4. 

Track One Diplomacy or Official Diplomacy has a long history 
whose roots lie in the remote history of humankind. De 
Magalhaes (1988) describes Official Diplomacy as, “[a]n 
instrument of foreign policy for the establishment and 
development of contacts between the governments of different 
states through the use ofintermediaries mutually recognized by 
the respective parties”5. The most important feature that 
distinguishes Track One diplomacy from all other forms of 
diplomacy is its formal application at the state-to-state level. It 
follows a certain protocol to which every state is a signatory. 
Track One Diplomacy is usually considered to be the primary 
peacemaking tool of a state’s foreign policy. It is carried out by 
diplomats, high-ranking government officials, and heads of states 
and is aimed at influencing the structures of political power. Also 
included among the Track One players are the United Nations, 
the Vatican, and regional economic and political groupings such 
as the European Union, the Arab League, the African Union 
(AU), the Organization of American States (OAS), and many 
others. Negotiation is sometimes used as a synonym for Official 
Diplomacy, whereas in fact it is simply a conflict resolution 
process used by all those mentioned above to resolve conflicts 
Traditional diplomacy or Track One Diplomacy has for a long 
time been complemented by another form of diplomacy called 
Track Two Diplomacy6. Like many other conflict resolution 
theorists and practitioners worried about the failures of Track 
One Diplomacy, Montville coined the phrase ‘Track Two 
Diplomacy’ 7 defines Track Two Diplomacy as, “unofficial, 
informal interaction between members of adversary groups or 
nations that aim to develop strategies, to influence public 

opinion, organize human and material resources in ways that 
might help resolve their conflict”8 Montville emphasized that 
Track Two Diplomacy is not a substitute for Track One 
Diplomacy, but compensates for the constraints imposed on 
leaders by their people’s psychological expectations. Most 
important, Track Two Diplomacy is intended to provide a bridge 
or complement official Track One negotiations . Examples of 
Track Two organisations are Search for Common Ground, West 
African Network for Peacebuilding (WANEP), European Centre 
for Conflict Prevention (ECCP), and many others.  
 
Track III, finally, consists in people-to-people interactions at the 
grassroots level to encourage interaction and understanding 
between communities through meetings, media exposure, 
political and legal advocacy for marginalised people and 
communities  
 
 
2. Discussion  
While the practice of private diplomacy (or Track II diplomacy) 
is not new, it seems to be blossoming with the EU appointing a 
growing number of envoys and representatives. One of the 
reasons could be the resurfacing of conflicts that are often intra- 
rather than inter-state, whose victims are mainly civilians and 
which are waged with unconventional weapons and methods, 
including terrorism.  
One argument for private diplomacy is that independent, actors 
can successfully complement or replace governments and 
international organisations when these (because of restrictive 
mandates, bureaucracy, or shrinking budgets) are prevented from 
taking part actively in crisis management and conflict resolution. 
A second argument is that traditional diplomatic instruments of 
negotiation, mediation and conflict management have proved to 
be ineffective, calling for new approaches. Some actors in need 
of mediation would be more inclined to trust a private diplomat 
(a small ‘entity’) rather than a state actor, especially when 
needing a rapid and swift intervention. Diplomatic missions, an 
asset to Track One Diplomacy, are normally closed down at the 
peak of conflicts between countries “thereby reducing 
communication when it is needed most”.9  

The actors in private diplomacy are private people who are often 
experienced mediators and negotiators, such as former heads of 
state or government, who often act through non-state groups, 
such as think-tanks, non-governmental organisations (NGOs), the 
private sector or religious organisations.  
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NGOs provide early warnings of impending conflicts and often 
act as information brokers and mediators or facilitators of official 
or unofficial negotiations. Some are deeply immersed in conflict 
prevention, crisis management and conflict resolution at the 
grassroots level, working for and with local populations, bringing 
relevant information to civil servants who spend most of their 
time analysing information in Brussels. 

The complex institutional set-up of the EU could benefit from the 
use of parallel diplomatic efforts. The current approach of 
European diplomacy is multi-dimensional, involving the Council 
of Ministers, the European Commission, the European Parliament 
and the EU presidency. If decisions are taken through this 
complicated diplomatic machinery, they could actually have a 
strong impact on third countries. But more often than not, such a 
heavy decision-making structure hampers rather than facilitates 
crisis management and too often it does not produce quick 
results.  

There is currently a large number of hot conflicts across the 
world. The Council has nine special representatives at its 
disposal. The Commission has two. EU Special Representatives 
(EUSRs) perform essential third-party roles in crisis regions. They 
are classified as Track 1.5 facilitators since only few EUSRs have 
been clearly mandated to “mediate”10. Nevertheless, they 
“provide a direct communications channel and can act as 
mediators and facilitators with actors with whom the EU cannot 
deal through official channels” (MediatEUr 2012, 3). Several 
EUSRs have actually benefited from the constructive ambiguity 
in the formulation of their mandate (MediatEUr 2012), as it has 
provided them with considerable leeway in the conduct of their 
diplomatic activities, including the facilitation of formal and 
informal dialogue encounters.  

In the countries under study in this research, several EUSRs were 
explicitly appointed to assist international mediation efforts. The 
position of EUSR for the Crisis in Georgia was established in 
2008 to prepare international talks and increase the visibility of 
the EU’s role in the peace process 11The current office holder 
(EU Special Representative for the South Caucasus and the crisis 
in Georgia) has a broader mandate to “contribute to a peaceful 
settlement of conflicts in the region, including the crisis in 
Georgia and the Nagorno-Karabakh conflict”, notably by co-
chairing the Geneva International Discussions on the 
consequences of the 2008 conflict in Georgia (Council of the 
European Union 2014). The EUSR for the Sahel is also mandated 
among many other tasks to “contribute to regional and 
international efforts to facilitate the resolution of the [Mali] 
crisis, in particular the implementation of the roadmap for the 
political transition, a free and transparent electoral process and a 
credible national inclusive dialogue” (Council of the European 
Union 2013).  

The senior staff of CSDP missions is also well placed to perform 
Track II facilitation functions. These missions, which usually 
intervene in post-war contexts with a security enhancement 
mandate, are designed to conduct activities “conducive to 
achieving political settlement, to implementing the provisions of 
a peace agreement or to sustaining confidence in the peace 
process”12. Therefore, while they are not mandated to directly 
engage in Track I mediation, CSDN mission staff have constant 
working relationships with government officials and 

representatives from civil society, and thus have the potential to 
impact Track I.5-, II-and III-level mediation13. For example, 
within the format of ‘Incidence Prevention and Response 
Mechanism (IPRM)’ the EU Monitoring Mission in Georgia  

(EUMM) was tasked to host meetings to discuss the security 
situation at the border between South Ossetia and Abkhazia with 
Georgia, attended by relevant authorities from all parties, in order 
to mitigate future security clashes. Hence, the EUMM was 
effectively engaged in dispute resolution  
Finally, EU Delegations in conflict-affected third countries 
maintain a permanent dialogue with local stakeholders. In 
Yemen, until the 2015 crisis, EU in-country delegates have been 
“facilitating events and meetings of the conflict parties at the 
Delegation facilities in Sana’a, which they understood as 
opportunities to listen and to understand their views and 
demands.  
In so doing, they offered an informal setting for 
discussion...These events did not act upon a formal mandate but 
helped to establish communication between the disputants, which 
can be situated in the realm of dialogue” 14 
 

3. Conclusion  

The EU could unlock the enormous potential of networks active 
in the field of crisis management, conflict resolution and post-
conflict rehabilitation. In addition, the Conflict Prevention 
Partnership, a co-operative effort by think-tanks and NGOs active 
in the field of peace-building, is a first step towards establishing a 
partnershipwith the Commission that focuses on real added value, 
beyond the traditional seminars and information-related 
activities. In order to maximise the gains from private diplomacy, 
the EU should assess what  

Track II-and III diplomacy has done so far to help solve conflicts, 
why it is needed and how it can best be used. Such insights will 
help the EU devise a strategy for private diplomacy and improve 
its capacity to solve crises. 
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Abstract: Важен етап от рационализиране на решенията, свързани с повишаване на ефективността на логистичното 

осигуряване на формированията, участващи в операции зад граница, е изследане на хранителния статус на участниците в тези 

операции. Това е така, тъй като чрез дефинирането на същия става възможно да се установят допуснатите хранителни 

нарушения и хранителни дисбаланси. Паралелно с това, хранителният статус и дисбаланса в него е основа за евентуална връзка с 

някои заболявания, общата оценка и определянето на насоките и препоръките за преодоляване на несъответствията. 
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1. Въведение 

В периода от 14.12.2015 г. до 26.04.2016 г. е проведено 

проучване  на хранителния статус на участници в 

експедиционни операции. По-конкретно проучването обхваща 

военнослужещи, намиращи се в процес на подготовка в НВУ 

„Васил Левски” за участие в мисия в Афганистан, 

военнослужещи по време на обучение в Професионален 

сержантски колеж от НВУ „Васил Левски”, слушатели във ВА 

„Г. С. Раковски”, военнослужещи от НВУ „Васил Левски”, 

военнослужещи от военни формирования 14 390, 22 790 - гр. 

Горна Оряховица и от The Crisis Management and Disaster 

Response Centre of Excellence (CMDR COE) – гр. София. За тази 

цел на същите са предоставени за попълване въпросници, 

съдържащи 71 въпроса. Въпросите са свързани с персонална  

информация за статуса им на военнослужещи в армията, 

физически и здравословни данни, предпочитания и навици на 

хранене, употреба на алкохол и цигари, физическа активност,  

пиене на вода и течности, отделяни финансови средства за 

храна и други. Участниците в проучването не са подбирани 

целенасочено и участието им в анкетата е доброволно и 

анонимно.  

Под внимание следва да се има, че не всички въпроси са 

попълнени от участниците, а на някои от въпросите отговорите 

не са с достатъчна прецизност (например въпрос № 66, в който 

следва да се посочи дневният грамаж на храните, които 

консумират военнослужежите). Това не оказва съществено 

влияние върху поставената цел пред проучването - да се 

извърши оценка на храненето и хранителния статус на 

военнослужещи, участващи в експедиционни операции. 

Съществен аргумент в подкрепа на това се явява фактът, че 

оценката на хранителния прием се извърши въз основата на 

седмичните менюта за хранене от 2004 г., 2014 г. и 2015 

година. 

В проучването участват общо 37 души, от тях 33 - мъже и 4 

- жени. Военните формирования, в които служат, са 12, като 

една от участничките не  подава информация. Останалите жени 

военнослужещи са от различни военни формирования.  

Друг съществен момент в хода на проучването е, че опитът 

на различните военнослужещи в експедиционни операции 

обхваща периода от 2003 г. до 2015 г. в Ирак, Афганистан, 

Косово, Босна и Херцеговина. Общият брой на мисиите на 

военносужещите, участници в проучването, е 77, като един 

военнослужещ има участие в 5 мисии, един в 4, девет души - в  

3 мисии, петнадесет души - в 2 и единадесет души - в 1. По 

категории военнослужещи разпределението е следното: 

единадесет - офицери, от които две - жени; двадесет - 

сержанти, от които - една жена и шест войници, от които - една 

жена. Деветнадесет от участниците в анкетата са с висше 

образование, от тях - 4 са жени, а останалите 18 души 

притежават средно образование. Възрастта на участниците е 

между 27-47 години - за мъжете и 34-39 - за жените, като 

основната част (двадесет и пет души) попадат във възрастовата 

граница  37-41 години. 

За оценката на хранителния статус са включени следните 

общоприети показатели [2]: данни за повишаване или загуба на 

тегло, темп на промените в теглото, промяна в апетита, минали 

заболявания, установяване на приема на енергия, намален или 

увеличен хранителен прием в сравнение с предшестващ 

период, физическа активност, моментно здравословно 

състояние, прием на течности. 

Чрез проучването се осигурява информация и за основните 

фактори на начина на живот, като: тютюнопушене, консумация 

на алкохол и икономически възможности. 

Оценка на хранителния статус на военнослужещите, 

участници в проучването, е посредством метода на 

антропометрията. Изборът на този метод е породен от 

обстоятелството, че чрез него става възможно измерването на 

анатомичните показатели, свързани с пол, телесно тегло (ТТ), 

ръст, индекс на телесна маса (ИТМ), обиколка на талията, 

обиколка на мишница (ОМ) и дебелина на кожна гънка на 

трицепс (ДКГТ).  

При оценката на хранителния прием е използван методът за 

възстановяване по памет на хранителната консумация през 

последната седмици и обичайни навици. Освен това, 

хранителният прием е изследван чрез зададени въпроси за 

навиците, модела и честотата на хранене; честотата на 

консумирани храни като тестени закуски, пакетирани храни, 

пържена храна, богати на фибри храни, солени и мазни храни и 

някои други храни (мляко, месо и месни, риба); оценка от 1-5 

на различни видове подсладители, месо, риба, сирена и 

кашкавали, колбаси, плодове, зеленчуци и хляб. 

Физическата активност е изследвана чрез въпроси за 

седмичната честота на изпълнявани упражнения със средна и 

висока интензивност.  

Оценката на заболеваемостта, свързана с храненето, е 

направена въз основа на отговори на въпроси за персонално 

или в семейството заболяване от хипертония, хронични 

незаразни болести (исхемична болест на сърцето, сърдечно-

съдови заболявания, диабет – тип 1, чернодробни заболявания, 

затлъстяване, бъбречни заболявания, остеопорозни счупвания и 

гуша), остри респираторни заболявания (възпаление на 

дихателните пътища, ринит, фарингит, ларингит, бронхит, 

пневмония, увеличени лимфни възли, конюктивит, секреция и 

възпаление на носната лигавица) или получен инсулт.  

Оценката на тютюнопушенето и алкохолната консумация е 

посредством въпроси, свързани с честотата и количеството на 

приетия алкохол и изпушените цигари. Във въпросника са 
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включени и  въпроси, с които се определя времето,  от което 

военнослужещият е започнал да пуши и неговата готовност да 

спре тютюнопушенето. 

Оценката на икономическия фактор в храненето е свързан с 

въпроси за сумите, които всеки има възможност да отделя за 

храна и необходимостта за увеличение или не.  

2. Хранителен прием 

От физиологична гледна точка може да се определи, че 

режимът на хранене (навик и модел на хранене) на 70% от 

мъжете и 50% от жените, което представлява 67% от всички 

участници, е най-добър, съответно създава най-малко 

предпоставки за негативно влияние върху организма им. 

Предпочитанията за прием на най-много храна при 

трикратно хранене са разпределени както следва: 70% от 

мъжете приемат на обяд, 18% от тях - на закуска и 12% от тях - 

на вечеря; 75% от жените приемат на обяд и 25% от тях - на 

закуска. Това разпределение показва, че преобладаващата част 

от участниците в проучването предпочитат да спазват 

условието на пропорците на разпределение на храната в МО.  

При 38% от всички анкетирани, които се хранят с 5-6 и 6-8 

ястия на ден рискът от нерационално хранене е по-малък. Но за 

останалите 62% от анкетираните този риск е много висок.   

От резултатите от проучването става ясно, че 97% от 

мъжете, 75% от жените или 95% от всички анкатирани 

използват рядко пакетирани храни. Всички заявяват, че 

използват рядко по един брой пакетирани храни на ден. Това 

показва, че не може да се очакват вредни въздействия върху 

здравето на военнослужещите.   

Повече от половината от военнослужещите - 56%, дават 

най-голямо  предпочитание на пчелен мед и кафява захар за 

подсладители, които се препоръчват за използване от 

българските учени от НЦООЗ. 

Приемът на сладко 1-2 пъти седмично под формата на 

захарни изделия намалява риска за здравето. Но 52% от мъжете 

и 75% от жените приемат сладко повече от 1-2 пъти седмично и 

попадат под завишен здравен риск. 

При  6% от мъжете, които се хранят почти всекидневно със 

солени храни и 3% от тях, които автоматично солят храната, 

рискът за здравето остава. Получените резултати за останалите 

анкетирани не може да се оценят като негативни.  

Почти ежедневно 3% от мъжете и 25% от жените се хранят 

с тестени закуски, което представлява риск за здравето. Такъв е 

случаят и с 30% от мъжете, и 25% от жените, които заявяват, че 

почти ежедневно се хранят с храни с високо съдържание на 

мазнини, както и с 6% от мъжете, които се хранят с пържена 

храна 3-6 пъти седмично, а така също и с 25% от мъжете и 25% 

от жените, които никога не отделят мазнините при приготвяне 

на месо. 

Резултатите от проучването показват, че 30% от всички 

военнослужещи се хранят рядко с риба или изобщо не 

консумират такава. Те се причисляват към негативната 

тенденция за нашата страна за традиционно ниска консумация 

на риба - средно 4-10 г/ден при препоръчана най-малко 30 

г/ден. Друга част, 46% от военнослужещите, посочват че 1 път 

седмично се хранят с риба, което е на границата на 

препоръчителните количества за здравословен прием. 

Приблизително 38% от всички анкетирани, които не 

консумират мляко или по-малко от 1 чаша на ден, попадат под 

риск да не получат препоръчителните стойности на калций, 

както и да имат проблеми с храносмилането. 

Получените резултати сред всички анкетирани показват, че 

за пролетно-летния сезон 24% от тях и за есенно-зимния сезон 

59% от тях приемат течности под препоръчителните стойности 

от Националния център по опазване на общественото здраве.  

От отговорите се установи, че 54% от всички анкетирани 

пият вода едва когато усетят жажда или пият вода в къщи, 

което е показател, че тези военнослужещи са в риск от недобро 

оводняване на организма и нарушения във водния баланс на 

организма. 

При проучването на предпочитанията към напитките се 

установи, че в предпочитанията на жените не влизат напитки, 

които носят „празни калории”. 

Голяма част от анкетираните - 43%, които не се хранят 

ежедневно с храни, богати на фибри, попадат в по-рискова 

група от останалите. Показателна в това отношение е 

констатацията на водещи български учени [1], че това може да 

доведе до поява на запек, хемороиди, някои ракови 

заболявания, сърдечно-съдови заболявания и повишаване на 

теглото. 

Проучени са предпочитанията към месо, риба, колбаси, 

хляб, сирене и кашкавал, плодове и зеленчуци. Дадена е 

възможност да се оценят различни видове хранителни 

продукти, които са включени в техническа спецификация 

„Доставка на хранителни продукти“ ТСП 87.2038.14 на 

Министерството на отбраната на Република България. 

Изразено в процентно отношение, 58% от максималната оценка 

е дадена за пилешки гърди без кожа и цяло пиле. Птичето месо 

без кожа се препоръчва за консумация от българските учени от 

НЦООЗ. Изразено в процентно отношение, 68% от 

максималната оценка е дадена за речните риби пъстърва и 

шаран. Изразено в процентно отношение, 62% от максималната 

оценка е дадена за суджук, 59% - за луканка и 50% - за 

наденица сурово-сушена („Петрохан“). 

И двете групи - на мъжете и жените, оценяват наи-високо 

пълнозърнестия хляб. Изразено в процентно отношение, 68% 

от максималната оценка е поставена за този вид. 

Специалистите препоръчват замяна поне на половината 

количество от бял хляб, което се консумира с пълнозърнест 

хляб, богат на влакнини и витамини. 

Изразено в процентно отношение, 78% от максималната 

оценка е дадена за бяло саламурено сирене от краве мляко, 69% 

- за кашкавала от краве мляко, 51% - бяло саламурено сирене 

от овче мляко и 50% - кашкавал от овче мляко. Бялото 

саламурено сирене е съществен източник на натрий, а той, от 

своя страна, е рисков фактор за повишено кръвно налягане. 

Необходимо е преди консумация сирената да се обезсоляват, 

като се оставят да престоят във вода за известно време.  

Изразено в процентно отношение, 70% от максималната 

оценка е дадена за ябълки и праскови, 65% - за череши, 61% - 

за портокали и мандарини, 60% - за грозде и банани, 59% - за 

нектарини, 58% - за ягоди, дини, кайсии и ананас, 57% - за 

смокини, 56% - за круши и пъпеши и 43% - за сливи. Високите 

оценки и така представените резултати предполагат, че 

консумацията от плодове на участниците в проучването е 

разнообразна. Това е предпоставка за внасяне в организма на 

различни витамини (особено на витамин С), антиоксиданти, 

минерални вещества и влакнини. 

Изразено в процентно отношение, общо 78% от 

максималната оценка е дадена за домати, 71% - за краставици, 

69% - за картофи, 65% - за маруля, гъби пресни и моркови, 64% 

- за чесън пресен, 62% - за лук пресен и 62% - за зеле. 

3. Заключение 

Получените резултати от извършеното проучване на 

хранителния прием сред участници в експедиционни операции 

са основание да се смята, че някои негативни тенденции 

очертани в хранителния модел на голяма част от тях може да 

40



бъде сравнен с този на населението и да бъде определен като 

нездравословен.  

Резултатите [3] от физическото състояние на анкетираните 

военнослужещи, получени въз основа на измерения (ИТМ) 

допълват дадената по-горе неблагоприятна оценка за 

хранителния модел на участници в експедиционни операции.  

Възможно решение на изведения проблем може да се търси 

чрез разработване на нови научнообосновани хранителни 

набори, които да бъдат основа за провеждане на 

експериментално хранене и отчитане влиянието му върху 

организма на участниците в него. Използваните хранителни 

набори, които дават положителни резултати във физическото 

състояние на участниците да бъдат въведени като норми за 

хранене на участници в експедиционни операции. 

Редица учени [4,5,6,7,8] насочват усилията си за решаване 

на дефенираните проблеми при хранене на военнослужещи. 

Тяхната работа е насочена в различни аспекти на 

организацията на хранене – нормиране, ефективност при 

предоставяне на услугата, аутсорсинг на храненето и други.  
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Abstract: Analysis of HUMINT training of the Humint teams is a very important part of improvement of their military training. It is a 
formal, cognitive process used to convert sensory stimuli into meaningful reliable and verifiable information that can be used to solve a 
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gathering of information through human contact. It is, along with signals intelligence and imagery intelligence (SIGINT and IMINT 
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Добиването на информация при HUMINT е термин за 

действия провеждани от различни формирования и 
специализирани структури с цел получаване на ситуационно 
усещане в района на бойните действия. Това включва добиване 
на информация по време на патрулиране (пеши и на машини), 
конвои, ескорти, охранителни и други военни дейности, 
добиване на информация от нередовни и непреднамерени 
контакти, случайни разговори, контакти с местното население 
и власт, и контактите с приятелските сили. При провеждане на 
операции в отговор на кризи, разузнаването с хора може да 
осигури голяма част от неоходимата разузнавателна 
информация.  
        През последните две десетилетия военното ни разузнаване 
срещна  редица сериозни предизвикателства при подготовката 
и участието на формирования в операции в отговор на кризи. 
Участието в мисии спомогна за натрупването на ценен опит, 
който пряко или косвено се използваше в процеса на 
подготовка, осигуряване и провеждане на мисии зад граница. 
Изводите и поуките от участието в различни мисии трябва да 
се изучават, анализират, прилагат в подготовката, развитието 
на способностите и участието на формирования от Българската 
армия при операции в отговор на кризи. 
       От изследването на участието на екипи за разузнаване с 
хора и изпълняваните задачи по HUMINT се установи, че 
липсва адекватна подготовка, свързана с изпълняваните задачи 
за разузнаване с хора, и липсват щатни (обучени, подготвени и 
сертифицирани) екипи за разузнаване с хора. По този начин 
силно се намаляват възможностите за добиване на информация 
от човешки източници и се увеличават заплахите за нашите и 
коалиционните сили в зоната на операцията.  
       За разработване на методика за подготовка на екипи за 
разузнаване с хора в операции, различни от война, е 
необходимо задълбочено анализиране на подготовката и 
определяне на насоките за нейното усъвършенстване. Това ще 
се постигне чрез анализиране на системата за подготовка по 
HUMINT в НАТО, на програмата за подготовка на 
военнослужещи за разузнаване с хора. 
 
Анализиране на подготовката на екипи за разузнаване с 
хора в НАТО. 
       На основата на теоретичния анализ на разузнаването с 
хора, при операции в отговор на кризи, и изследването на 
участието на HUMINT екипи в такива операции се открояват 

научно-методическите основи за изграждане на система за 
усъвършенстване на подготовката. 
        По този начин се създават условия за въвеждане на 
ефективна подготовка на HUMINT екипите за участие в мисии 
зад граница. Като резултат от тази дейност ще се изгради 
гъвкав и прецизиран процес на разузнаване с хора, с отчитане 
на промените в съвременната военнополитическа обстановка. 
       Подготовката на екипи за разузнаване с хора е пряко 
свързана с цялостната военна подготовка и се изразява в 
осъвременяване на тактиката, техниките и процедурите при 
разузнаване с хора. Необходимо е да се систематизират и 
координират разузнавателните усилия на всички нива. Трябва 
да се използват взаимносвързани форми и методи за обучение, 
чрез които ще се постигне тактическа интегрираност между 
нашите екипите за разузнаване с хора и екипите на 
коалиционните партньори. 
       На базата на анализа на изследвания проблем  можем да 
определим подготовката на екипите за разузнаване с хора, за 
участие в при операции в отговор на кризи, като целенасочен 
процес за изграждане, формиране и затвърждаване на 
професионални знания, навици и умения, позволяващи 
качествено изпълнение на мисии зад граница. За изграждане на 
процеса за обучение на екипите за разузнаване с хора служат 
следните принципи: ясна цел, непрекъснатост, 
последователност и завършеност, чрез които се постига 
всеобхватност на подготовката.  
        В развитите армии на НАТО се отделя особено внимание 
на подготовката по HUMINT. Водещите страни в тази област 
на разузнаването са: САЩ, Канада, Великобритания, Румъния 
и др. 
       В разузнавателните структури на НАТО се породи 
необходимост от обединяване на усилията, уеднаквяване на 
нормативната база, прилагане на опита и взаимодействие при 
подготовката и използването на  HUMINT. На 23.04.2009 г. се 
проведе конференция на НАТО, която излезе с Меморандум за 
разбирателство по отношение на бъдещата дейност, свързана с 
HUMINT. На тази основа се създаде Център за подготовка по 
разузнаване с хора (NATO Humint Centre Of Excellence – 
HCOE) в град Орадеа, Румъния. 
      Центърът за подготовка по разузнаване с хора изпълнява 
следните основните задачи – разработва стандартизационни 
документи,  допринася за развитието на доктриналната основа 
по разузнаване на НАТО, изказва експертна оценка за 
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операциите по HUMINT в зоната на мисии, изпитва и 
валидизира концепции по разузнаване с хора. 
       На базата на гореизложеното, на Центъра за подготовка по 
разузнаване с хора са възложени следните отговорности: 
          - Поддържа силите на Алианса с мобилни екипи, с цел 
подобряване на планирането, подготовката и изпълнението на 
операции по разузнаване с хора в зоната на мисии; 
          - Изпитва, валидизира и внедрява нови тактики, техники 
и процедури по разузнаване с хора на основата на изучения 
опит при участие в операции в отговор на кризи. 
       Мисията на Центъра за подготовка е да осигурява 
качествено обучение на екипи за разузнаване с хора и 
изготвянето на HUMINT продукти, в отговор на изискванията 
на командната структура и силите на НАТО. Центърът развива 
следните основни направления: подготовка на екипи за 
разузнаване с хора, разработване на доктрини, създаване на 
програми за подготовка и внедряване на опита от участието в 
мисии.  
       Центърът за подготовка по HUMINT разработва редица 
проекти, като най-важни от тях са: утвърждаване на 
терминологията по разузнаване с хора, разработване на 
ръководство на HUMINT оператора, характеристика на 
човешките ресурси в заобикалящата оперативна обстановка, 
поддръжка на концепцията на НАТО за борба с хибридните 
заплахи. 
      Утвърждаване на терминологията по разузнаване с 
хора. Целта на проекта е да се стандартизира терминологията, 
използвана в разузнаването с хора, основана на общата военна 
терминология на НАТО и мнението на експертите по HUMINT. 
Като крайна цел е създаването на речник с думи-термини по 
разузнаване  с хора. 
      Разработване на ръководство на HUMINT оператора.       
Задачата на проекта е да се създаде подробно ръководство с 
възможно най-ниска степен на класифицираност, за да послужи 
на по-голям брой военнослужещи по време на подготовката. 
Ръководството ще се базира на доктрината на НАТО за 
разузнаване с хора, добрите практики по HUMINT и опита от 
участието в различни операции по света. 
Характеристика на човешките ресурси в заобикалящата 
оперативна обстановка. Целта е да се оптимизира 
информационната база за човешките ресурси в зоната на 
операцията, с цел подобряване на подхода за действие на 
силите на Алианса. Също така, да действа като катализатор на 
мултидисциплинарни изследвания в областта на човешките 
ресурси. 
       Хибридни заплахи. Центърът за подготовка по HUMINT 
подпомага концепцията на НАТО за противодействие на 
хибридните заплахи, като провежда изследване за 
приложимостта HUMINT екипите в борбата срещу тях. 
Хибридните заплахи представляват разнообразна и динамична 
комбинация от противникови военни сили, паравоенни 
формирования, партизански групи и криминални структури, 
обединени от общата цел за извличане на взаимни ползи.  
       Центърът за подготовка по разузнаване с хора провежда 
курсове за подготовка на военнослужещи разузнавачи по 
HUMINT. Основният курс е за колектори на разузнавателна 
информация от човешки източници. Той покрива всички 
аспекти от доктрината на Алианса по разузнаване с хора, 
тактиката, техниките и процедурите по HUMINT и 
регламентиращите документи по разузнаването. Обучаемите 
придобиват знания, навици и умения като колектори на 
разузнавателна информация от човешки източници. Обучават 
се във воденето на разговори, разпити, тактики за дебрифинг, 
определяне на насоките и методите за събиране на 
разузнавателна информация, провеждат подготовка по 
интерпретиране на на добитата информация и изготвяне и 
разпространение на разузнавателни продукти. Другите 
направления на подготовката са: извличане на информация от 
местното население, оценка на риска и операции по скрийнинг 
на източниците. 

 

Подготовка на екипи за разузнаване с хора в Българската 
армия. 
       Планирането и организирането на подготовката на екипи за 
разузнаване с хора се извършва на основата на опита от 
участието на БА и НАТО в операции в отговор на кризи. За 
целта е изготвена „Програма за подготовка на HUMINT 
формирования”. Програмата е изготвена за осигуряване на 
подготовката на HUMINT екипи за добиване на способности за 
разузнаване с хора съгласно „Цел на Въоръжените сили E 
0630”, изпълнявана от HUMINT ротата на 1 разузнавателен 
батальон. Тя е разработена на базата на регламентиращи 
документи по разузнаване с хора: „Наставление за разузнаване 
с хора – KFOR”, „Наръчник за разузнаване с хора – KFOR” и 
опита от участието на HUMINT екипите в  мисии и учения.  
       Програмата по HUMINT е съобразена с: „Доктрина за 
подготовка на войските и силите в Българската армия”, 
„Програма за бойната подготовка на подразделенията за 
войсково разузнаване”, „Визия за подготовка на Сухопътните 
войски”, уставите, курсовете и наставленията в Българската 
армия. 
       Планиране на подготовката. Подготовката на екипите за 
разузнаване с хора се планира, организира и провежда на 
основата на „Доктрина за подготовка на войските и силите”, 
„Директива за бойна подготовка на войските”, „Ръководство за 
планиране и отчитане подготовката на командирите, щабовете 
и войските в Българската армия”, Анекс „А” към „Ръководство 
за планиране и отчитане подготовката на командирите, 
щабовете и войските в Българската армия”, плановете за 
подготовката на командирите, щабовете и формированията, 
както и програмата за подготовка на HUMINT формирования.  
       За целта се разработват перспективен и текущ план за 
подготовка на командирите, щабовете и формированията. В 
HUMINT ротата се изготвя текущ план. Ротата се подразделя 
на екипи за разузнаване с хора. 
       Перспективният план се разработва за три учебни години. 
В края на всяка учебна година се прави преглед на плана и се 
внасят корекции. Корекциите се изписват като приложение към 
перспективния план за съответната година и се утвърждава от 
старшата инстанция. Текущият план се разработва за всеки 
период на подготовка. В ротата за разузнаване с хора се 
разработва седмично разписание на занятията. На командирите 
се дава възможност за творчество при планирането на учебния 
процес. командирите, при планирането на учебния процес на 
основата на окомплектоването с личен състав, реалното учебно 
време и специфичните задачи изпълнявани от формированията, 
са длъжни: 
         - Командирът на формированието – да определя 
последователността за преминаване на периодите през трите 
години, продължителността на етапите на подготовка в 
зависимост от времето, необходимо за усвояване на 
максималния обем от теми и занятия в съответствие с 
тематичния разчет, общия разчет на учебното време по години, 
темите и занятията по предмети на обучение. Необходимо е да 
се планират слабо усвоени теми и занятия от преминатите 
периоди за усъвършенстване на подготовката; 
         -  Командирът на ротата – да определя количеството на 
часовете по теми и занятия;  
           - Командирите на екипите – да определят съдържанието 
и продължителността на занятията по всяка тема. 
       При планиране на бойното сглобяване на формированията 
се заделя следното учебно време: за ротата – до 60% и за екипа 
– до 40%. През всяка година се планира резерв от часове. Той 
се предвижда за изпити, открити дни, демонстративни покази, 
посещение на исторически места и паметници на културата и 
други мероприятия извън програмата. 
      Организация на подготовката. Програмата е разработена 
за три учебни години, всяка с продължителност 12 месеца. 
Учебната година се дели на два периода по 6 месеца. През 
първия и втория период на обучение на първата година 
последователно се преминават етапите: подготовка на екипа  и 
подготовка на ротата. През първия период на втората година се 
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преминава етапа усъвършенстване на подготовката на екипа, а 
през втория период се изучават операциите в отговор на кризи 
(ООК). 

Екипите, определени да участват в ООК, провеждат 
непосредствена подготовка по отделно разработена програма. 
Подготовката на екипите преди изпращане на мисия се 
осъществява в рамките на 30 работни дни (от които 25 дни за 
обучение и 5 дни за проверка готовността и окомплектоване на 
екипите с необходимите материални и технически средства). 
Екипите, които не участват в мисии, през третата година 
преминават теми за усъвършенстване на подготовката си.  
       Практическите занятията по оцеляване с екипите се 
провеждат в рамките на полевите лагери, тактическите занятия 
и тактико-специални учения (ТСУ). Екипите за HUMINT 
провеждат ТСУ в края на втори период през първата година и 
края на първия период през втората година, с продължителност 
2-3 денонощия. При планирането и провеждането на ТСУ е 
възможно част от екипите да участват като имитационни групи 
(Role Players). Екипите за HUMINT провеждат комплексни 
занятия по усвоената тематика с продължителност не по-малко 
от 6-8 часа, в края на първия период през първата и третата 
година. 
      Провеждането на подготовката. Основа на подготовката 
на личния състав на екипите за разузнаване с хора са 
практическите занятия, провеждани в оборудвани кабинети, на 
тактическите учебни полета, полигони, стрелбища, тренажори, 
компютърно-симулирани и други аудиовизуални системи.  
        На тактико-специалната  подготовка се подчиняват всички 
останали учебни дисциплини. В хода на провежданите занятия 
и учения екипите се обучават самостоятелно или във 
взаимодействие с други родове и специални войски да 
изпълняват задачи по водене на HUMINT, изучават тактиката, 
техниките и процедурите на HUMINT оператора за събиране на 
разузнавателна информация, техники за водене на наблюдение, 
невербална комуникация, работа с преводачи, провеждане на 
разговори и разпити, да извършват марш в трудни условия с 
високи скорости в населени и извън населени места. 
        На основата на анализа от подготовката през първата и 
втората година обучаемите следва: 
        -   да изградят в себе си качества за работа в екип, 
издръжливост, психическа устойчивост, дисциплинираност и 
изпълнителност; 

- да овладеят въоръжението, техниката, средствата за 
разузнаване и комуникация; 

-  да са обучени да  търсят и влизат в пряк контакт с 
представители на местното население и местните институции, а 
също така и с представители на международната общност; 

-  да владеят техниките за невербална комуникация и 
основните техники като HUMINT оператори; 

-  да умеят да провеждат разговори и разпити с 
потенциални и вербувани източници на информация; 

-   да владеят техниките за анализ на добитата 
информация; 
        -  да изготвят необходимите разузнавателни донесения, 
документи за обобщаване на добитата информация, отчет на 
контакта и разходваните финансови средства; 

- да умеят да добиват необходимата разузнавателна 
информация чрез създаване на преднамерени и 
непреднамерени контакти с местното население, 
административните структури на местната власт и други 
правителствени и неправителствени организации; 

-   да са добили ясна представа за историческото минало, 
икономическото състояние и текущата обстановка в 
географските региони на предстоящите  мисии;  

- да изграждат доверие и да поддържат добри 
взаимоотношения с местното население; 

- да могат да оказват и осигуряват необходимата 
медицинска помощ и евакуация във всякакви условия; 

- да усъвършенстват придобитите качества: физическа 
издръжливост, психическа устойчивост, дисциплинираност, 
изпълнителност и полева натренираност; 

- да изградят в себе си качествата: наблюдателност, 
находчивост и хитрост; 

-  да умеят да водят огън с личното и колективното 
оръжие. 
         От анализа на подготовката през третата година 
обучаемите следва: 

-   да усъвършенстват знанията, уменията и навиците; 
- да развиват качествата: решителност и поемане на 

разумен риск при изпълнение на задачите. 
         Теоретичния анализ на изучавания проблем ни позволява 
да определим подготовката по разузнаване с хора като 
целенасочен процес за изграждане и формиране на 
професионални знания, умения, навици и персонални качества, 
които позволяват изграждане на ефективни екипи за участие в 
операции в отговор на кризи. 

Контрол,  отчет и анализ на подготовката. В края на 
всеки период се извършва проверка и оценка за готовността на 
формированието. В хода на тези проверки се провеждат изпити 
с личния състав за даване на индивидуална оценка на 
подготовката им. При завършване на отделните етапи на 
бойното сглобяване на формированията се провеждат 
контролни занятия за оценка на сглобеността. Резултатите от 
контролните занятия се отразяват в протоколи от комисия, 
назначена със заповед на командира. В края на учебната година 
се провеждат изпити за сертифициране на формированията. 
Анализ във формированието се провежда след всеки период на 
обучение и в края на учебната година, като се прави преглед на 
плана. Командирът на ротата прави анализ на подготовката 
пред целия личен състав в края на всяка седмица в часовете по 
самоподготовка, а командирите на екипи – ежедневно, след 
всяко занятие. Резултатите от подготовката се отразяват в 
дневниците по бойната подготовка.  

Анализирането и изучаването на международния опит 
показва необходимостта от усъвършенстване на 
индивидуалната и екипна подготовка на военнослужещите от 
HUMINT за тактиката, техниките, процедурите и способите за 
разузнаване с хора, с цел изграждането на ефективни екипи за 
участие в коалиционни операции. 

Важна насока за усъвършенстване на подготовката на 
HUMINT оператори и екипи е предварителният подбор на 
военнослужещите. Те трябва да са преминали през определено 
професионално развитие и реализация, да са зрели и с улегнал 
характер. Прецизирането на способите за подбор е решаващо 
при бъдещата подготовка на екипи за разузнаване с хора.  

Извършеният анализ на подготовката на екипи за 
разузнаване с хора и съпоставянето й на съвременните тактика, 
техника и процедури за HUMINT в НАТО, позволява да бъдат 
направени следните изводи: 

1. Липсва съвременен и правилен подход за подбор, 
изграждане, обучение и използване на екипите за разузнаване с 
хора.   

2. Поради многостранността на операциите в отговор на 
кризи, подготовката на екипи за разузнаване с хора трябва да се 
извършва в съответствие със спецификата на конкретната 
операция. 

3. Извеждат се нови насоки за усъвършенстване на 
подбора и подготовката на екипи за разузнаване с хора. 
       Използването на HUMINT екипи в операции в отговор на 
кризи, се основава на гъвкавия процес на разузнаване с хора, 
който способства за добиване, обработване, анализиране и 
разпространяване на информацията. 
       Може да се обобщи, че при липсата на подходящи теория и 
практика за HUMINT, и при неправилния подбор на екипите за 
разузнаване с хора, се създават условия за забавяне на 
развитието на този вид разузнаване в Българската армия. 
Многопосочността на действията при операции в отговор на 
кризи, води до нови задачи пред екипите за разузнаване с хора. 
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ИЗВОДИ: 
1. Операциите по разузнаване с хора се характеризират с 

динамични действия и непредвидимост, което налага 
осъществяването на съвременен и правилен подход за подбор, 
изграждане, обучение и използване на екипите за разузнаване с 
хора. Възниква необходимостта от усъвършенстване на 
професионалната подготовка на екипите за разузнаване с хора. 
         2. Изследването на опита от проведените операции в 
отговор на кризи води, до преразглеждане на тактиката, 
техниката и процедурите за водене на HUMINT. Поради 
многостранността на този вид операции, подготовката на екипи 
за разузнаване с хора трябва да се извършва в съответствие със 
спецификата на конкретната операция.  

3. Подготовката на курсантите по разузнаване с хора е 
целенасочен процес за формиране на професионални знания, 
навици и умения, позволяващи бъдещото им развитие като 
командири на HUMINT екипи. 

4. Използвайки опита на коалиционните партньори, 
HUMINT може да се адаптира към българските условия. 
Необходимо е да се разработят насоки за усъвършенстване на 
подготовката на екипи за разузнаване с хора при операции в 
отговор на кризи. На тяхна основа ще се създаде, приложи  и 
апробира методика за подготовка на HUMINT екипи за участие 
в операции в отговор на кризи. 
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ГРАЖДАНСКО-ВОЕННИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ФАКТОР ВЛИЯЕЩ НА 
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Abstract: The article examines the nature of the civil-military relations and their development over time. It researches the 

interrelationship between the motivation for military service and the degree of development of civilian-military relations deduces the 

dependence between them. The results would provide guidance for improving the army-society relationship, would contribute to improving 

the human resources management system in the army and attracting motivated staff.  
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1. Въведение 

Гражданско-военните отношения (ГВО) възникват със 

създаване на модерната държава и се обособяват като 

отношения между професионалната военна институция и 

съответната държава с нейния народ [5.1.]. Неговите правила и 

норми се зараждат в края на XVIII и началото на XIX век и 

посредством тях се създават своеобразни гражданско-военни 

връзки между въоръжените сили (ВС) на дадената държава и 

нейните цивилни институции и народ. ГВО в демократичните 

държави са основани на принципа за граждански контрол 

върху въоръжените сили. Той се осъществява чрез различни 

механизми и взаимовръзки и като пример за такъв може да се 

даде управлението на въоръжените сили и в нашата страна с 

министър на отбраната – цивилно лице, а началник на 

отбраната – генерал. 

В днешно време привличането на младите хора за 

изпълнение на тази не лека професия, каквато е военната, става 

все по-трудно, поради това че възможностите пред тях са 

много. След отмяната на задължителната наборна военна 

служба от 2007 г., връзката на обществото ни с армията 

постепенно започна да отслабва. Продължаващите 

организационно-щатни промени допълнително демотивираха 

огромен брой военнослужещи, като в комбинация с лошата 

социална политика допринесоха за увеличаване на недостига 

от личен състав. Безспорен е фактът, че човешкият ресурс в 

една организация е безценен и често се казва, че една 

организация е толкова добра, колкото е добър нейния персонал. 

Този факт обаче в продължение на десетилетия не се отчиташе 

и почти всеки военнослужещ е чувал думите: „Ако не ти 

харесва, на портала е пълно с чакащи за твоето място“. Така 

доста ценни кадри напуснаха редовете на Българската армия, а 

на тяхно място идвах все по-малко. Днес управляващите 

осъзнават, че проблемът недостига на персонала в армията е 

много сериозен и се опитват да вземат мерки за неговото 

разрешаване. Все по-малко млади хора се решават да прекрачат 

прага на родната казармата. Това налага необходимостта да се 

търсят причините за избор на тази професия и да се 

разработват нови модели за привличане и задържане на 

мотивиран за изпълнение на задълженията си персонал. 

Цел  на  настоящото  изследване  е  да  се  анализира 

взаимовръзката между мотивацията за военна служба и 

степента на развитие на гражданско-военните отношения, като 

се изведе зависимостта между тях. 

Работната хипотеза в изследването е – интересът към 

военната професия е в правопропорционална зависимост с 

развитието на връзката обществото – армия. 

2. Възникване и развитие на гражданско-

военните отношения (Civil-military relations). 

Още от дълбока древност с основаването на отделните 

държави се появява необходимостта от въоръжена сила, която 

да гарантира сигурността на съответната държава. От една 

страна армията служи на държавата, гарантирайки сигурността 

и независимостта ѝ, а друга държавата създава работа за 

армията, плащайки и предоставяйки ѝ определени социални 

придобивки. Често пъти владетеля успешно съчетавал 

управлението на държавата с командването на войската, но 

също така не рядко се случвало ръководството на войската да 

било поверено на генерали или пълководци, които били 

подчинени на съответния монарх. По този начин в ръцете на 

определени пълководци се концентрирала доста голяма власт, с 

която те не рядко се изкушавали да злоупотребяват, 

извършвайки преврат и сваляйки техния владетел. Известни са 

знаменитите думи на римския поет Ювенал: „Кой ще ни пази 

от стражите?“. 

Първоначално идеите за определени правила и норми в 

гражданско-военните отношения и за демократичен контрол 

над въоръжените сили се зараждат в Западна Европа и Северна 

Америка в края на XVIII и началото на XIX век. Те били силно 

повлияни от възхода на демократичната идеология и 

избухването на Американската и Френската  революции.  

Гражданският контрол над въоръжените сили за първи бил 

законово регламентиран в Съединените щати, чрез 

конституцията, като се осъществявал едновременно от 

президента (изпълнителната власт) и Конгреса 

(законодателната власт). В периода на формиране на 

политическата система и изграждане на въоръжените сили на 

страната през XIX и началото на XX век, американското 

общество продължава да проявява особена чувствителност към 

два свързани въпроса: за възможното концентриране на властта 

в ръцете на малък кръг лица и за излизане на армията извън 

контрола на гражданското общество. Гражданската война в 

САЩ (1861-1865) и превръщането на някои от нейните водачи 

в обществени символи на противопоставяне (президента 

Ейбрахам Линкълн срещу генерал Улисес Грант) импулсират 

разискванията за модела на гражданско-военните отношения в 

страната. [5.2.].  

Схващанията в Европа за развитието на гражданско-

военните отношения също били в пряка зависимост от 

развитието на обществото. Великата Френска буржоазна 

революция от 1789 г. и Наполеоновите войни  довели до много 

реформи във военната организация. Пример за това е разгромът 

на Пруските войски при Йена (1806) от армията на Наполеон 

показал на властващите, че въоръжените сили присъщи за 

XVIII век вече не са в състояние да гарантират националната 
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сигурност. Това наложило Прусия първа от европейските 

държави да предприеме редица реформи във военната сфера, 

като най-значимите сред тях били създаването на щабната 

организация, въвеждането на всеобщата военна служба и 

единни критерии за прием на офицери в армията [5.1.]. Новите 

условия обаче изисквали да се създаде и нова теория за 

военната наука, която за пръв път била формулирана ясно в 

класическото произведение „За войната“ на Карл фон 

Клаузевиц (публикувана през 1831 г.) [5.3.]. В своята книга той 

излага тезата си, че войната не е самостоятелен акт, а винаги е 

подчинена на външнополитически цели, определящи степента 

на прилаганото насилие. На всеки е известна най-цитирана 

мисъл на Клаузевиц, „войната не е нищо друго освен 

продължение на политическото взаимодействие с добавяне и 

на други средства“ [5.3.]. 

При формирането на национални държави в Европа през 

втората половина XIX век и налагането на идеята за 

„въоръжена нация“ стимулира развитието на политическите и 

военнотеоретичните изследвания. Великобритания най-напред 

възприема идеята за разделяне на отговорностите за 

ръководене на въоръжените сили (военен министър - цивилно 

лице, а началник на Генералния щаб - висш военнослужещ) 

[5.4.].  

Периодът преди и по време на Първата световна война е 

характерен с появата и разпространението на фашистката 

идеология в някои държави, според която всички останали 

институции са подчинени  спрямо държавата или партията в 

това число и армията в която е необходимо да съществува 

съответната идеологическа основа. Постепенно висшите 

военни започнали да се отказват своите професионални идеали 

и се намесвали все по-широко в политиката докато в 

последните години на войната иззели изцяло функциите на 

цивилното политическо ръководство. 

Времето между двете световни войни е изпълнено с 

неуспешни опити да се преодолее милитаризма от времето на 

Първата световна война, както и узурпирането на властта от 

нови тоталитарни режими и стремежът им за господство над 

цели общества, включително и въоръжените сили.  

Непосредствено преди Втората световна война се зараждат 

нови идеи за гражданско-военните отношения. Харолд Ласуълд 

за първи път предлага в свои статии от 1937 и 1941 г. тезата за 

„гарнизонната“ и „гарнизонно-полицейската“ държава, като 

дава ярки примери с Германия, Япония, Италия и СССР. В 

годините след Втората световна война той разяснява по-

подробно либералните възгледи за съществуващата опасност 

от политико-военно срастване на „властващия елит“ и 

противопоставянето между военните и обществото [5.4.]. 

Формулировката му, че военните могат да се смятат за 

„мениджъри на инструментите на насилието“ е критикувана 

парадоксално едновременно от две противоположно посоки. 

Докато пацифистите твърдят, че по този начин се възхвалява 

милитаризма, то военните интелектуалци посочват, че 

военните използват „инструментите на насилието“ по-скоро за 

предотвратяване на самото насилие. Въпреки противоречивото 

възприемане на неговата теза опитът на Ласуъл за използване 

на институционални методи и съчетаването им с етични и 

ценностно категории оказва известно влияние върху 

развитието на „военната социология“ и функционалната теория 

за гражданско-военните отношения в годините след войната. 

Основите на класическите „модерни“ схващания за 

гражданско-военните отношения се систематизират през 

първите 10-15 години след Втората световна война. 

Първоначално те се зараждат и обхващат Съединените щати, а 

след това и Западна Европа. Това се дължи основно както на 

нарасналото значение и възможности на въоръжените сили по 

време на Втората световна война, а след това и с разгаряне на 

студената война (приемане на закона за националната 

сигурност и психозата по време на Корейската война), така и 

засилената роля на професионалните военни в политическия 

живот на страната.  

Кризата в американските гражданско-военни отношения 

още повече проличава при откритото противопоставяне между 

държавни и военни лидери („двубоят“ между президента Хари 

Труман и генерал Дъглас Макартър от 1951 г.). Друг 

парадоксален пример е назначаването на поста държавен 

секретар на САЩ на един от най-известните военачалници и 

бивш началник-щаб на армията генерал Джордж Маршал 

(1947-1951), чиято по-късна номинация за министър на 

отбраната е отхвърлена от Конгресът с единствения мотив, че е 

бил кадрови военнослужещ. Всъщност и днес в законите на 

САЩ има подобно ограничение и бившите кадрови 

военнослужещи не могат да заемат поста министър на 

отбраната, ако не са изминали повече от 10 години от 

прекратяване на активната им служебна кариера [5.4.].  

В началото на 50-те години стартират три самостоятелни 

изследователски проекта (Комитет за изследване на 

гражданско-военните отношения към Научния съвет по 

социални науки, Проект за гражданско-военни отношения  към 

фонд „XX век“, Граждански и военни перспективи – Проект на 

Колумбийски университет) и се публикуват първите 

монографични трудове свързани с гражданско-военните 

отношения. За разлика от предишните либерални притеснения 

за следвоенна милитаризация на обществото поради 

нарасналото блоково противопоставяне ролята на военните 

вече се пречупва през призмата на защитата на националната 

сигурност. Публикувани са някои фундаменталните теоретични 

изследвания на по-общи взаимообвързани теми (война и мир, 

стратегия и сигурност) на много представители на 

консервативната школа (Ханс Моргентау, Робърт Осгут, Хенри 

Кисинджър, Пол Ницше, Реймънд Арон, Кенет Уолц, Томас 

Шилинг и др.). 

По същото време се появяват и основополагащите трудове 

в теоретизирането на гражданско-военните отношения, като 

„Войникът и държавата“ [5.1.] на Самюъл Хънтингтън и 

„Социален и психологически портрет“ на Морис Яновиц. В тях 

се предлагат първите описателни модели за гражданско-

военните отношения в развитите индустриални общества. 

3. Връзка между мотивацията за военна 

служба и гражданско-военните отношения 

Понятието „мотивиране“ произхожда от латински език и 

означава „движа“, „раздвижвам“ [5.5, с. 167]. В речника на 

чуждите думи в  български тълкованието на „мотивация“ е 

посочено като: „съвкупност от мотиви, обуславящи дадена 

дейност или действие“, а под „мотив“ следва да се разбира: 

„подтик, повод, основание за дадено действие“ [5.6, с. 424]. 

Следователно мотивацията е основанието, стимулът, силата, 

караща хората да постъпват по определен начин, за да 

постигнат целите си. Мотивът от своя страна е осъзната 

подбуда, обуславяща действие за задоволяване на някаква 

потребност на човека. 

Анализът на съществуващата литература показва, че 

мотивацията има сложна структура и е присъща само за 

индивида или личността, като се характеризира с висока степен 

на съзнателност [5.7, с. 172]. Поради тези причини тя е 

разглеждан от много автори, като Фредерик Тейлър, Елтън 

Мейо, Уйлям Оучи, Ейбрахам Маслоу, Фредерик Херцберг, 

Врум, Макклилънд, Скинър, Мърей и др. [5.8, с. 21-37]. В 

своите трудове те развиват различни мотивационни теории, 

като впоследствие Л. Мълинс ги структурира в две основни 

групи. В първата група той включва определените от него 

„съдържателни теории за мотивация“, а във втората – 

„процесуални теории за мотивация“ [5.9.]. 

Увеличаването на броя на военнослужещите напускащи 

армията, съчетано с малкия брой желаещи да упражняват тази 

професия, налага необходимостта да се изследват мотивите, 
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които карат хората да избират тази професия и да бъдат 

анализирани взаимовръзките между армията и обществото с 

цел последващото им използване за привличане на нови кадри. 

Методика за провеждане на изследването и 

анализ на получените резултати 

Проучването на връзка между мотивацията за военна 

служба и гражданско-военните отношения се основава на 

методика, основаваща се на събиране на данни посредством 

онлайн анкетно проучване. То е форма на писмено допитване, 

при която изследваните лица отговарят чрез поставени въпроси 

на предоставени отговори, подредени във въпросник (анкетна 

карта) за набиране на първична емпирична информация – за 

проучване на тяхното мнение. Анкетното проучване е вид 

емпирично изследване. Терминът „изследване“, така, както то 

се разбира в науката, е процес на събиране на информация за 

определени явления или процеси от действителността. 

Последните се наричат още „обект на изследване“, т.е. нещо, 

към което е насочен изследователският интерес. В комбинация 

с термина „емпирично”, терминът „изследване” означава 

събиране на информация за определени единични факти и 

елементи на действителността.  

Обект на изследването са три основни целеви групи 

(категории) военнослужещи от въоръжените сили на Р. 

България. Трите основни категории са както следва: 

- войнишки и сержантски състав; 

- офицери; 

- курсанти от НВУ „Васил Левски“. 

Обхватът на изследването е в брой допитани по категории: 

- войнишки и сержантски състав – 82 души; 

- офицери – 53 души; 

- курсанти от НВУ „Васил Левски“ - 206 души. 

В настоящата статия се разглеждат част от въпросите от 

проведеното проучване, касаещи гражданско-военните 

отношения. 

Въпрос № 13 от анкетната карта е формулиран по следния 

начин: 

„В каква степен смятате, че ако се подобри връзката между 

обществото и армията ще се повиши интереса към военната 

професия?“  

Резултатите по въпрос № 13 са посочени на фиг. 1, като от 

стойностите им е видно, че около 72% от анкетираните са 

единодушни, че интересът към военната професия е в 

правопропорционална зависимост с връзката между 

обществото и неговата армия. Това показва, че е нужно 

постоянно да се работи в посока към подобряване на тези 

отношения с цел повишаване интересът към военната 

професия.  

 

Фиг. 1. Отговори на въпрос 13. 

Въпрос № 14, № 15, № 16  и 17 от анкетната карта са 

свързани с гражданско-военните отношения и популярността 

на военната професия в обществото. Въпросите са 

формулирани по следния начин: 

Въпрос № 14 – „В каква степен смятате, че са ефективни 

гражданско-военните отношения в Република България?“  

Въпрос № 15 – „В каква степен смятате, че обществото е 

запознато с дейността на армията към този момент?“ 

Въпрос № 16 – „В каква степен смятате за необходимо 

медиите да популяризират военната професия?“ 

Въпрос № 17 – „В каква степен смятате, че цивилните са 

запознати с възможностите за упражняване на военната 

професия?“  

Резултатите по въпрос № 14 са посочени на фиг. 2, от 

въпрос № 15 – на фиг. 3, от въпрос № 16 – на фиг. 4, а от 

въпрос № 17 – на фиг. 5, като стойностите им сочат, че голяма 

част от допитаните (над 40%) смятат, че гражданско-военните 

отношения са на средно ниво. Освен това над 70% от 

анкетираните смятат, че обществото не е запознато с дейността 

на армията към момента и възможностите за упражняване на 

военната професия и почти всички от отговорилите са на 

мнение, че е нужно медиите да популяризират тази професия. 

Това показва че не се работи в правилната посока за 

заздравяване на връзката общество-армия, което е и един от 

основните проблеми за заниженият интерес към военната 

професия и възможностите за нейното упражняване. 

 

 

Фиг. 2. Отговори на въпрос 14. 

 

 

Фиг. 3. Отговори на въпрос 15. 

 

Фиг. 4. Отговори на въпрос 16. 
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Фиг. 5. Отговори на въпрос 17. 

4. Заключение  

Анализът на резултатите по въпросите свързани с 

гражданско-военните отношения показва, че интересът към 

военната професия е в правопропорционална зависимост с 

връзката обществото – армия, а именно колкото е по-силна 

връзката – интересът е по-голям. По-голямата част от 

допитаните са на мнение, че обществото не е запознато с 

дейността на армията към момента и възможностите за 

упражняване на военната професия. Това поражда 

необходимостта от развиване на гражданско-военните 

отношения и популяризиране на военната професия в 

обществото, особено чрез медиите. 
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Abstract: Calcium hydroxide is an inorganic compound used for many purposes. Calcium hydroxide is relatively soluble in water. It 

partially dissolves in water to produce a solution called limewater, which is a moderate base. Limewater or aq. Ca(OH)2 reacts with acids to 

form salts. As the calcium hydroxide is easy accessible, cheap and has the possibility to neutralize inorganic acids can be successfully used 

in their decontamination. This paper presents analyzes the decontaminating properties of calcium hydroxide. 
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1. Introduction 

Large quantities of chemicals are also stored/ processed in 

industries that are located in densely populated areas. Inappropriate 

and haphazard construction and the spill of awareness and 

preparedness on the part of the community further enhance their 

vulnerability. The potential of heavy losses and adverse 

consequences on the environment due to a chemical accident calls 

for further improvement of safety measures in all 

processes/procedures and the adoption of appropriate methods for 

handling toxic industrial chemicals. An industrial accident is a 

sudden technological breakdown of machinery, equipment and 

aggregates, accompanied by stopping or seriously disrupting the 

process, building demolitions, fires, environmental pollution, 

destruction, sacrifice or life threats; the health of the population. 

In the chemical industry, poisoning accidents lead to human 

injury and destruction of machinery and equipment. These 

industrial accidents are often accompanied by explosions of 

enormous destructive power and fires leading to large material 

losses and air pollution of entire areas with industrial poisonous 

substances. 

Inorganic acids and bases are often transported and stored 

industrial materials which used in our industry. They are substances 

that cause burns when they fall on the skin of a human and also a 

source of poisonous gases. The more frequent and dangerous 

accident occurs when transporting acids because they are in a liquid 

state. In the history of our country, the last accidents of rail 

transport are spill acids are at Smyadovo Station (2015), place next 

to Kaspichan (2009). Rapid action taken to eradicate consequences 

of an acid leakage would lead to less damage to the people and the 

environment. 

2. Decontamination of Acids 

The action after acid spill, neutralization is surely one of the most 

significant, since it allows buffering the acid spill to a pH which is 

not environmentally-threatening.  

The purpose of the article is to justify an effective and cheap 

decontaminant in the disposal of inorganic acids and a way of 

calculating its concentration. 

Neutralization of acidic waste streams involves raising the pH, 

usually by adding an alkaline chemical, such as lime. There are 

several other chemicals that can also be used, but due to cost, 

handling problems, high total dissolved solids in the effluent, or 

mobility of heavy metals in the sludge, lime is the neutralizing 

material of choice. As highlighted in [4-6], when considering the 

cost of neutralizing agents and alkali requirements, lime is the most 

cost-effective option to neutralize acids. Factors to consider when 

choosing a neutralizing material include the cost of the material, the 

amount of sludge produced, the handling characteristics of the 

sludge, and the resulting quality of the effluent. Lime is most 

economical, but also offers other advantages. Lime is the 

neutralizing agent of choice in almost all applications. Lime 

sludge’s are heavy, low volume, easy to handle, and easy to clarify. 

Most metals contained in the sludge are insoluble and will not 

readily leach into the environment. Finally, lime is the low cost 

reagent in terms of neutralizing value. [5, 7] 

Calcium hydroxide is relatively soluble in water. It partially 

dissolves in water to produce a solution called limewater, which is a 

moderate base. Limewater or aq. Ca(OH)2 reacts with acids to form 

salts, and it can attack some metals such as aluminum. Limewater 

readily reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate, a 

useful process called carbonatation: 

Ca(OH)2+ CO2→ CaCO3+ H2O 

Ca(OH)2 may use to decontamination to inorganic acids such as: 

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O 

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + H2O 

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O 

In the case of accidents with toxic industrial chemicals, we have 

limited time to estimate the appropriate decontaminant and its 

concentration. When there is a chemical incident involving a spill of 

inorganic acid when transporting, the rules it must be a plate with a 

type of substance and its concentration and quantity. The same 

applies to toxic materials that we are stored. In order to achieve 

economics with the use of a decontaminant including calcium 

hydroxide, we can use Henderson-Hasselbalch equation. The 

Henderson-Hasselbalch equation relates pH, pKa, and molar 

concentration (concentration in units of moles per liter).  

The Henderson-Hasselbalch approximation allows us one method to 

approximate the pH of a buffer solution. The basic equation is as 

follows: 

(1)               
 
 HA

A
pKpH a



 10log  

Where: Ka is the dissociation constant of the weak acid, 

pKa=logKa, and [HA] and [A] are the molarities of the weak acid 

and its conjugate base. 

The Henderson–Hasselbalch equation is, of course, the mass action 

expression cast in logarithmic format, and rescue teams have 

wondered if the thought of taking the logarithm of both sides of an 

expression should warrant immortalization of these two 

scientists.[3] 

For a weak acid HA and its conjugate base A−: 

(2)               HA+H2O⇋H++A− 
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which has an acid ionization constant Ka. The Henderson-

Hasselbalch approximation is derived from this acid ionization 

constant. [8] 

(3)                         
  
 HA

AH
K a



  

(4)                
  
 HA

AH
K a



 1010 loglog  

(5)                   
 
 HA

A
pHpK a



 10log  

(6)                      
 
 HA

A
pKpH a



 10log  

Equation (6) is formulated in terms of equilibrium concentrations in 

solution. Since HA  is a weak acid and weakly dissociates and we 

can introduce two approximations: 

(7)               iHAHA   and    iAA   .[8] 

The Henderson–Hasselbalch equation may use in the same an base 

ionization constant Kb. Kb and Ka are table coefficients from 

chemical books.  

3. Conclusion 

In the case of chemical incidents involving spillage of inorganic 

acids, it is appropriate to use calcium hydroxide. The report is 

grounded in its use as a cheap and readily available reagent. In the 

decontamination of inorganic acids of which we know the species 

and concentration, we can calculate the concentration of calcium 

hydroxide by using Henderson-Hasselbalch equation. 
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Abstract: The effectiveness of combat machines with the available armaments, expressed by the value of the mathematical 

expectation of the number of hit targets of the enemy, is the ultimate effect of spending a certain amount of combat supplies. Firing 

effectiveness of combat vehicles in service with mechanized formations. 
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1. Увод 
Акцентът в съвременните аспекти на сигурността, в 

областта за създаването на ново поколение високо ефективни и 

надеждни бойни машини на пехотата в механизираните 

формирования, е поставен върху основополагащия комплексен 

подход, на съответствия между огневите възможности на 

въоръжението и техническите и тактическите качества на 

бойните машини [1,2]. Изпълнението на мащабни програми 

свързани с производството и експлоатацията на бойните 

машини [1] с използване на съвременните военни технологии и 

възприетите базови модели се съпровожда с непрекъснат 

параметричен анализ на изменение на качествените им 

характеристики. Параметричният анализ, отразен в [4] 

акцентира в намирането на устойчиви варианти на въоръжение 

и експлоатационни характеристики на бойните машини главно 

чрез моделиране на динамиката на процесите, отнасящи се до 

промените на въоръжението. При това в повечето публикувани 

материали [5,6] нe е отделено достатъчно внимание на 

универсалността на бойната машина, а именно връзката между 

огневата и тактическата ефективност. В пълна степен не са 

изследвани факторите оказващи влияние върху ефективността 

на системата въоръжение и тактическите похвати за неговото 

използване при изпълнение на разнообразни задачи. 

 

2. Предпоставки и начини за решаване на 

проблема.  
Динамиката в промените на въоръжението на бойните 

машини в механизираните формирования в средна перспектива 

предполага избор и обосновка на показатели за ефективност, 

оценка на тяхната чувствителност към първоначалните данни, 

които задават впоследствие и параметрите за модернизация. 

Следователно, целта на настоящата работа е да се формира 

модел на ББМ с определени характеристики, притежаваща 

функции на универсалност при максимална ефективност. 

Основополагащ се явява проблемът за определяне 

ефективността на бойните машини, при което е необходимо да 

се използва система от критерии и показатели, позволяваща 

формиране на първични изисквания към бойните 

характеристики на машината.  

 

3. Система от показатели задаващи 

ефективността на бойните бронирани 

машини 
На основата на системния анализ под бойна 

ефективност на ББМ се приема нейната способност за 

решаване на поставените пред нея бойни задачи. Като важна 

обобщаваща характеристика на бойната ефективност на 

ББМ, тя оценява степента на съответствието на типа ББМ – 

верижна, колесна, относно своето функционално 

предназначение при постигане на целите, формулирани при 

нейното създаване. 

Крайните резултати характеризиращи бойната 

ефективност при решаване на всяка задача от формированията 

по същество носят случаен характер. В този случай като 

количествени показатели обикновено се използват различни 

вероятностни характеристики – вероятност, математическо 

очакване, средните тенденции и др. В този случай БЕ  се 

определя от математическото очакване на адекватността, 

съответствието на типовете ББМ към прогнозируемите крайни 

резултати при реализиране на определени операции, където 

стойността на адекватността може да бъде изразена със 

случайни скаларни величини задаваща този резултат. При 

оценка БЕ  е необходимо да се използват показатели, 

характеризиращи огневите способности на въоръжението, 

защитеността, маневреността и оперативните способности на 

ББМ. 

Обикновено при оценката на ефективността на бойните 

машини е прието да се използват такива числови 

характеристики на параметри, които определят бойните 

възможности на всеки тип машина. Но при това възникват и 

редица трудности при техният избор, свързани с нивото на 

достоверност и адекватност. Концепцията за показатели на БЕ , 

предполага избор на функционални характеристики за 

постигане на желаната цел (резултат от операцията). При това 

показателите за БЕ се избират на основата на определени 

максимални или минимални стойности на определени 

функционални характеристики на ББМ.  

Вариант на сходни показатели задаващи ефективността на 

ББМ е представен в Таблица 1. 

 
Таблица 1: Показатели за бойна ефективност на бойните машини на 

въоръжение в механизираните формирования 

 
Показатели на 

бойните свойства на 

ББМ 

Съдържание на частните показатели на 

бойните свойства на бойните машини 

Огневи възможности - 
fire
possK  

Способността на бойната машина за откриване и 

поразяване на определени видове цели. Частен 
показател-огневите възможности на всека тип 

бойна машина Той се дефинира с: степен за 

разузнаване на целите в различни условия – 
денем и нощем, огнева скорострелност с 

различни видове въоръжения намиращи се в 

бойният модул на ББМ и огневи възможности с 
наличният боекомплект – количество и вид на 

бойните припаси. 

Защитеност - hard
possK   

Способността на бойната машина да запази 
бойните свойства при решаване на разнообразни 

бойни задачи при въздействието на 

поразяващите фактори на противниковата 
страна - конвенционални оръжия и оръжия за 

масово поразяване на екипажа и оборудването. 

Частен показател – степен на защитеност на 

екипажа, степен на неуязвимост на агрегати и 

въоръжения при въздействие от осколки на 

снаряди и мини и противоминна устойчивост. 

Маневреност - mov
possK  

Способността на бойната машина за 

преодоляване на определено разстояние за 

определено време без допълнителни средства за 
поддържане на движение. Частни показатели на 

подвижността се явяват: скорост за движение по 

разнообразни пътища, проходимост и пробег в 
километри с едно зареждане.   
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Показатели на 

бойните свойства на 

ББМ 

Съдържание на частните показатели на 

бойните свойства на бойните машини 

Оперативните 

възможности - oper
possK   

Способността на бойните машини да изпълняват 
определени функции при запазване в 

определено време стойности на заложени 

експлоатационни показатели в определени 
граници, в съответни със зададени режими и 

условия за ползване, както и способност за до 

отстраняване на повреди и привеждане в 
работно състояние. Частен показател в 

експлоатацията на ББМ се явява надеждността и 
боеготовността. 

Военнотехническо 

ниво - nivo
possK   

Способността на бойната машина с наличната 

огнева мощ, защитеност, подвижност, както и 

експлоатационни възможности да изпълни 
бойна задача при активно противодействие от 

страна на противника в определена операция. 

Или )K,K,K,K(fK oper
poss

mov
poss

hard
poss

fire
poss

nivo
poss 

 със отчитане 

относителното тегло на всеки един показател в 

конструктивните качества на бойната машина. 

 

Военнотехническото ниво може да се определи по 

следната зависимост: 

(1) oper
possoper

mov
possmov

hard
posshard

fire
possfire

nivo
poss KAKAKAKAK   

Където: fireA , hardA , movA , operA  – коефициенти за отчитане 

относителното тегло на основни показатели характеризиращи 

бойните свойства на машината. При това стойността на 

коефициентите в (1) се  подчиняват на условието: 

1AAAA opermovhardfire  . Определянето на nivo
possK  в 

съответствие с Таблица 1 и (1) може да се реализира от система 

показатели, формиращи два условни взаимосвързани 

компонента - огнева и тактическа бойна ефективност. 

Разделението на посочените компоненти се определя по две 

съображения: от една страна, обективно съществуващи 

тактико-технически данни на типовете ББМ, от друга – 

постигането на желаното съответствие в бойното използване на 

ББМ в разнообразни операции, водещи до получаване на 

желаните резултати в тях.  

Основополагаща част на БЕ  се явява огнева 

ефективност на бойните машини, формираща огневите 

възможности - fire
possK  

 

4.Огнева ефективност на бойните машини 

на въоръжение в механизираните формирования   
Основен принцип на избора на показателя за огневата 

ефективност OЕ  на ББМ се състои в стриктното съответствие 

на целта, която трябва да бъде постигната в резултат на 

изпълнение на определени бойни задачи. Основавайки се на 

опита с използването на апарата на теорията за поразяването на 

разнообразни цели от ББМ за намаляване на размерността на 

факторите, определящи ефективността на ББМ при огнево 

въздействие по различни обекти се използва форма на йерархия 

на типовете цели за поразяване от ББМ при изпълнение на 

определени операции [6]. Тя използва системния подход при 

изграждане на системата от въоръжения в бойните модули на 

ББМ. Съвкупността съставляващи системи и техните 

взаимосвързани компоненти представляват структура, 

построение и вътрешна форма на организация на системата при 

поразяване на целите. С отчитане на посоченото, като частен 

случай, под огневи възможности на ББМ на въоръжение в 

механизираните формирования се възприема: количеството 

типове цели – отделни и групови, които може да поразят ББМ с 

наличните системи въоръжения в бойните модули при 

реализиране на прогнозирани тактически действия в 

определени параметри на бойно пространство. 

В качеството на показатели за огневата ефективност на 

ББМ изразени с показателя огневи възможности fire
possK  се 

предявяват изисквания, обхващащи връзките между 

математическите очаквания на: средния брой типове бойни 

припаси на въоръжение в бойните модули на ББМ fire
munМО  и 

средния брой поразени цели fire
targМО  при използване на системи 

за управление на огъня. Увеличаването на fire
targМО  в дадения 

случай се явяват основен показател за ефективност на ББМ при 

изпълнение на разнообразни задачи. При това е известно, че 

математическото очакване на броя поразени групови цели 
grup
targМО  се определя на брой (процент) на поразените цели, 

включени в груповата цел. Възприема се, че огънят за 

унищожението на групова цел отговаря на поражение от 80% 

на отделните цели, а огъня на подавяне отговаря на степен на 

поражение - не по-малко от 50% от груповата цел. За решаване 

на огнева задача, трябва да се има предвид, какво може да бъде 

постигнато при изразходвани от този вид бойни припаси от 

въоръжението на бойните модули [3]. 

Ефективността на бойните машини с наличното 

въоръжение, изразена чрез стойността на математическото 

очакване на броя поразени цели grup
targМО  на противника, се явява 

краен ефект при изразходване на определено количество бойни 

припаси. Величината на grup
targМО  се определя ориентировъчно по 

зависимостта: 

(2) 



.брn

1i

argt
i_form

grup
targ MМО  

Където: grup
targМО  е общото количество на поразените цели на 

противника с наличното въоръжение в ББМ, бр.; argt
i_formM  е 

математическото очакване на броя поразени цели на 

противника от i-тия тип – личен състав, бойни машини, взвод, 

бр.; брn  е брой на типовете цели в противниковите 

формирования.  

Ефективността на ББМ, определена чрез grup
targМО  (3), ги 

дефинира само ориентировъчно, като общо количество. В 

практиката за използване на ББМ във формированията при 

различен противник, е необходимо определянето на 

относителното тегло на количеството поразени противникови 

цели от всеки тип ББМ, при отпуснат един боен комплект 

бойни припаси. 

 

5. Тактическа ефективност на бойните 

машини в механизираните формирования   
Динамичното развитие на ББМ през последните години 

и непрекъснатото комплектуване с различни типове огневи 

системи в бойните модули на ББМ промениха параметрите за 

водене на бойни операции от военните формирования. Те се 

явяват взаимно зависими и за определяне връзката между тях е 

необходимо да определим: модела за действие на 

противниковата страна при изпълнение на целите на 

провежданите от него операции, наличните сили и средства, 

характеристиките на оръжията за огнева поддръжка и др. За 

определяне на част от показателите – фронт, дълбочина, 

определящи пространствените параметри на бойния ред на 

ББМ във формированията, може да се използва стойността на 

вероятните загуби BM
lossP , понесени от собственото 

формирование. Стойността на BM
lossP се определя като 

съотношение между стойностите на математическите 

очаквания на пораженията на ББМ от собствените 

формирования и тези, получени от противниковата страна. 

Съотношението, формиращо BM
lossP , представено само като 

линейната функция, може да притежава вида: 

(3)  
en
loss

BM
lossBM

loss
M1

M1
P




  

Където: BM
lossP  са вероятни загуби в собственото формирование 

с отчитане на тактическата ефективност на бойните машини в 
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него, (0-1); BM
lossM е математическото очакване на загубите на 

ББМ в собственото формирование, (0,3-1); en
lossM  е 

математическото очакване на загубите на противниковите 

ББМ, (0,5-3). Възприемайки, че ББМ са част от системата за 

огнева поддръжка в механизираните формирования, ТЕ  се 

измерва чрез съгласуване на действията на ББМ при достигане 

очакваните резултати от операцията. За съизмерване на 

отношението на собствените ББМ с тези на противника се 

използва размерност на огневата и тактическа ефективност, т.н. 

бойни потенциали relat
potU  [2]. Като отношение между бойните 

потенциали на сходните ББМ във формирования може да се 

използва зависимостта:  

(4)  
enm
pot

comb
potrelat

pot
U

U
U   

Където: enm
potU  еталонен боен потенциал на противника; comb

potU
 
- 

на собствените ББМ.Отношението relat
potU  в (4) позволява да се 

определи косвено тактическата ефективност на ББМ, която 

служи за база при формирането на решения за постигане 

целите на дадена операция. Освен това при определяне на 

тактическата ефективност по hard
possK  могат да се използват 

зависимостите (3 и 4). 

В най-общия случай определянето на тактическата 

ефективност на ББМ предполага отчитането и действията на 

противниковата страна при достигане на желаните резултати от 

тактическите действия на ББМ. Интензитета и формите на 

противодействията от противниковата страна може да се 

изрази с помощта на различни показатели, като най-

информативен и обединяващ от тях се явява стойността на 

вероятността за противодействието enm
reactP . Вероятността за 

противодействие тясно кореспондира с вероятността за успех в 
действията на ББМ БМ

succP , чиято стойност може да се определи 

по зависимостта: 

(5)
 

enm
react

base
succ

БМ
succ PPP   

Където: enm
reactP -вероятност за противодействие от 

противниковата страна, (0-1); base
succP  е базова, прогнозна 

вероятност за реализиране целите (успеха) на операцията, (0-1). 
  При това в (5) се приема условно, че вероятността за 

изпълнение на определена задача включва: сумарните ефекти 

от противодействието на противниковата страна върху 

ефективността в действията на ББМ, като заемане на боен ред, 

реализиране на боен потенциал при реализиране на огневата 

поддръжка, извършването на маньовър и др. В стойността на 

вероятността БМ
succP  се отчита показателя mov

possK .  

Огневата и тактическата ефективност на ББМ формира 

сумарна ефективност на бойните машини. 

 

6. Резултати и дискусия  
Всяка бойна машина се разглежда като система от: 

система за управление, въоръжение и транспортна платформа. 

Системата общо характеризира бойната ефективност на ББМ с 

цел функциониране, за постигане на определени цели и задачи, 

при което те работят съгласувано и целенасочено. Под цел на 

функциониране на системата се разбира постигане на желания 

резултат на функциониране на системата, при изпълнение на 

задачи в определени операции. Желаният резултат може да се 

определи по стойността на сумарната бойна ефективност на 

ББМ БМ
сумEff  изразена чрез зависимостта: 

(6)  )ТЕБЕ(fEff БМ
сум   

Стойността на БМ
сумEff  може да се определи по бинарни 

отношения между ТЕиБЕ , при подбор на доминиращи по 

относително тегло коефициенти 1AAAA opermovhardfire   в 

nivo
possK , табл. 1, по зависимостта (1). Допълнително, в 

множеството от стойности на БМ
сумEff  също се отчитат 

зависимостите представени в (1÷6). Вариант за определяне на 
БМ

сумEff  може да се демонстрира със следния пример: да се 

определи БМ
сумEff  на колесна ББМ с боен модул – 23mm оръдие, 

ПТРК, 7.62mm картечница; относително тегло на 

коефициентите в (1): 

 

(7)  115.0A25.0A25.0A25.0A opermovhardfire   

и за верижна ББМ с боен модул – 30mm оръдие, 30mm 

автоматичен гранатомет, ПТРК, 7.62 mm картечница; 

относително тегло на коефициентите в (1): 

 

(8)  115.0A25.0A3.0A35.0A opermovhardfire   

При отчитане на базовата вероятност за успех 

8.0..7.0Pbase
succ  на ББМ в дадена операция и вероятността за 

противодействие от страна на противника   0.2)-1.(0Penm
react   

реалната вероятност за успех БМ
succP  съгл. (5) е 6.0...5.0PБМ

succ  . В 

посочената стойност се включват съотношението на 

математическите очаквания BM
lossM  и en

lossM  зададено в (3). 

Тогава използвайки (6), БМ
сумEff  при двата типа бойни машини 

може да се демонстрира на фиг.1: 

 

 

Фиг.1. Сумарна бойна ефективност БМ
сумEff  на два типа бойни 

машини по показатели в съответствие с таблица 1. 

 

Стойностите на БМ
сумEff  за двата типа ББМ, показват, че 

верижният вариант притежава по-голяма ефективност спрямо 

колесния. Това се демонстрира от сравнение на площите на 

многоъгълниците, формирани от nivo
possK  определено по (1), 

спазвайки зависимостите (1-6). Следователно, за предпочитане 

е използването на ББМ верижен вариант при решаването на 

задачи в дадени операции. Посочените изследвания на БМ
сумEff  

не изключват интегриран подход при превъоръжаването на 

механизираните формирования като се въведат за използване и 

двата типа ББМ в съотношение 70% верижни и 30 % колесни.  

 

7. Заключение 
Проведеният анализ на ефективността, с използване на 

математически модели за частично решаване на задачи и 

локални показатели, се явява актуален за описване на 

параметричния портрет на типовете бойни машини в 

механизираните формирования. Изградена на базата на две 

основи направления при определянето на сумарната 

ефективност – тактически и технически, става възможно да се 
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синтезират изисквания към определени бойни характеристики, 

предявявани към ББМ, позволяващи решаването на 

многообразни задачи при мисии.  
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Abstract: The research examines some guidelines for the training of cadets for activities in mountainous conditions using alpine 

techniques and equipment.. 
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1. Въведение 

Движението в планината представлява голямо умение и се 

натрупва с правилна подготовка и практически опит сред 

природата. Човек трабва да се съобразява с неписаните закони 

на планината, да я уважава и само така ще може да оцелее.  

2. Предпоставки и начини за разрешаване на 

проблема 

Планинско-гористата местност заема голяма част от 

териорията на Република България, особено на рубежа южната 

и западата граница. 

В съответствие с особеностите на физикогеографските и 

климатичните условия на такива райони се изисква и 

допълнителна подготовка на войските, допълнителна 

специфична екипировка, имущество и снаряжение. 

За да могат успешно да се изпълняват поставените задачи, 

необходимо е добре да се познава организацията и дейността в 

такива специфични уславия. 

Това обстоятелство налага в обучението на курсантите от 

военните училища да се обърне внимание на организирането и 

воденето на операции в такива условия в процеса на бойната 

подготовка. 

Планинската местност се характеризира със силно пресечен 

релеф, трудно проходими гори, скалисти хребети и върхове, 

покрити с ледници, липсваща, ограничена или в лошо 

състояние пътна мрежа. 

Климатичните условия са сурови и през лятото, и през 

зимата, с голяма разлика в температурите през деня и през 

нощта, с внезапни проливни дъждове или силни снеговалежи. 

Поради специфичните условия – понижено атмосферно 

влияние, по-ниска температура на въздуха,  тренировъчният 

ефект в планината е по-голям. 

За провеждането на успешни операции е необходимо 

подготовката да се провежда в обстановка най-близка до 

условията в планинския район. Местността от гледна точка на 

възможността за придвижване по нея може условно да се 

раздели на три зони: предпланинска (600-1800 м. над морското 

равнище), планинска зона (1800-3000 м.) и високопланинска 

зона (над 3000 м.)  

Такова условно деление е необходимо за правилната оценка 

на райна за действия. 

Една от насоките за обучение е посредством външни 

признаци да се определят явленията, които съществуват в 

планината за да могат да се вземат своевременни мерки за 

безопасност. Преди всичко трябва всеки обучаем да умее да 

определя приближаващите климатични явления – буря, мъгла, 

лавина и др. Всеки е длъжен да познава особеностите на 

планинския климат и да може своевременно да взема 

необходимите мерки за собствената си безопасност. 

Следваща насока в обучението е въпросът с екипировката. 

Екипировката, въоръжението и снаряжението необходимо 

за изпълнение на задачи в планинска местност, зависи от 

характера на дейността. Основното правило, което би трябвало 

да се следва е, че удобството на екипировката е от най-голямо 

значение. 

Освен щатната военна екипировка при дейности в 

планински условия се използват и специални съоръжения. Те 

са различни и се използват в зависимост от сезона и 

климатичните условия. В учебната програма е предвидено 

изучаването на най-основните елементи от специалната 

екипировка, именно: 

- основни въжета (дебелина 8-10 и 10-12 мм., статични, 

динамични) в зависимост от задачите; 

- помощни въжета (дебелина 6-8 мм.); 

- средства за обвързване (седалки, като те могат да 

бъдат както заводски, така и изготвени от обучаемите с 

помощта на въже); 

- самохвати; 

- карабинери; 

- ролки; 

- осмици; 

- клинове, клеми, екцентрици, френдове и др. 

Изброеното на всичко казано до тук е неприложимо, ако не 

са познават и използват правилно алпийските възли. Основното 

правило, на което се набляга в обучението е, те да се 

изпълняват правилно, без излишни усуквания и преплитания, 

защото това е основен фактор, който намалява здравината на 

алпийското въже. 

Най-често използваните възли, които са включени за 

изучаване от курсантите са: 

 - за обвързване към основното въже: 

  - осмица; 

  - плетена осмица; 

  - двойна осмица; 

  - бълин; 

 - за съединяване на две въжета: 

  - двоен тъкачески; 

  - лентов. 

На възлите като елемент от обучението е обърнато 

сериозно внимание и отделено необходимото учебно време, 

защото те имат огромно значение за относителната 

безопасност.   

По отношение на специалната екипировка са залегнали не 

само правилата за нейната правилна експлоатация, но и 

правилата за нейното съхранение и обслужване. Важно е да се 

знае от обучаемите, че въжетата например, без дори и да са 

подложени на особени динамически натоварвания и без 

видими наранявания, стареят и с времето техните технически 

характеристики постепенно намаляват . Процесите на стареене 

протичат независимо дали те се използват или не.  
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При обучението си курсантите преминават първо през 

центъра по алпийска подготовка, където има създадени 

условия за трениране уменията за катерене и спускане на 

изкуствено създадена стена и рапелни установки. Целта е 

преди да се излезе на терен да се придобият и затвърдят 

първоначални знания и умения за боравене с екипировката на 

достатъчно обезопасено място. След това се излиза на 

местността, като в началото задължително се подбират места за 

тренировки с малка височина. 

Не на последно място в обучението се обръща внимание и 

на планирането на операции провеждани в планинска местност. 

Планирането е свързано с вземането под внимание на редица 

съществени особености, които са характерни за планинската 

местност. 

В зависимост от целите на обучението на курсантите могат 

да се поставят задачи по предварителна подготовка за работа в 

определен район като: 

 - внимателно проучване на местността; 

 - изготвяне на доклад за метеорологичната прогноза за 

определен период; 

 - пътна инфраструктура в района (пътища, маршрути, 

пътеки); 

 - участъци с трудни препятствия (сипеи, скали и др.); 

 - изготвяне на график за придвижване и др. 

Изводи: 

Историята ни дава много примери, когато воденето на 

бойни дейсквия в планински условия са завършвали с неуспех, 

но това се е дължало на непознаване особеностите на 

планината, слабата подготовка и избора на неподходяща 

екипировка. Ето още по време на занятията е необходимо 

добре да се изучи планинската местност и как тя влияе върху 

организацията и особеностите в подготовката на  

военнослужещите.  
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Abstract: Maritime piracy and armed robbery against ships are one of the contemporary challenges to the shipping and have global 

impact on maritime trade and security. Following the boom of Somali piracy in 2009-2011, there has been a downward trend since 2012, 

resulting mostly from the international counter-piracy efforts, with reaching its lowest value for the last 20 years in 2017. However statistics 

show doubling the number of attacks in some other regions in the last several years accompanied by increased levels of violence. This report 

presents a survey of maritime piracy and armed robberies over the last ten years (2008-2017) by regions and countries, as well as by type of 

attacks on ships, personnel and cargo, with the purpose to outline the trends in contemporary marine crime. 
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1. Introduction 

Maritime piracy is not a new phenomenon in the human history. 

With periods of peaks and relative lulls, piracy never ceased to 

exist. As a result of the increased activity in the beginning of 21st 

century, the piracy attracted considerable attention and was 

recognized as a modern transnational threat.  

The world economy relies on the sea routes for 90% of its trade. 

Maritime piracy and armed robbery against ships are one of the 

contemporary challenges to the maritime industry and have a global 

impact on maritime trade and security. In addition to the economic 

losses, the pirate attacks also have a significant human cost for the 

captive sailors and their relatives. 

Following the boom of Somali piracy attacks in 2009-2011, 

there has been a downward trend since 2012, with reaching its 

lowest value for the last 20 years in 2017. It is reassuring to see 

historically low piracy levels off Somalia and in the Indian Ocean, 

resulting from years of international counter-piracy efforts, however 

statistics show doubling number of attacks in some other regions, as 

well as increased levels of violence. “While pirate attacks have been 

on the decline off the Horn of Africa, piracy and armed robbery at 

sea in the Gulf of Guinea has been a cause of increasing 

international concern, as the attacks often involve great risk to the 

crew on the captured ships, whose lives are often secondary to the 

value of the cargo for the pirates”. [1] 

This report presents a survey of maritime piracy and armed 

robberies over the last 10 years (2008-2017) by regions, as well as 

by type of attacks on ships, personnel and cargo, with the purpose to 

outline the trends in their development in the coming years. 

 

2. Definition and types of pirate attacks 

The two sub-sets of maritime crime are armed robbery at sea, 

occurring within a nation’s territorial sea, and piracy, which takes 

place in waters beyond the territorial sea. Various definitions of 

piracy can be found in different sources. One of the most common 

definitions describes piracy as the act of boarding any vessel with 

intent to commit theft or any other crime, and with an intent or 

capacity to use force in furtherance of that act. In other words 

piracy is an act of robbery or criminal violence at sea through illegal 

use of force by non-state actors known as “pirates”. 

According to the United Nations Convention on the Law of the 

Sea (UNCLOS), piracy is defined as any of the following acts: a) 

any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, 

committed for private ends by the crew or the passengers of a 

private ship or a private aircraft, and directed (i) on the high seas, 

against another ship or aircraft, or against persons or property on 

board such ship or aircraft; (ii) against a ship, aircraft, persons or 

property in a place outside the jurisdiction of any State; (b) any act 

of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft 

with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft; (c) any 

act of inciting or of intentionally facilitating an act described in 

subparagraph (a) or (b). Armed robbery against ships, according to 

the International Maritime Organization (IMO) definition, consists 

of any of the following acts: (a) any illegal act of violence or 

detention or any act of depredation, or threat thereof, other than an 

act of piracy, committed for private ends and directed against a ship 

or against persons or property on board such a ship, within a State's 

internal waters, archipelagic waters and territorial sea; (b) any act of 

inciting or of intentionally facilitating an act described above". [2]  

The term “piracy” encompasses two distinct sorts of offences: 

the first is robbery or hijacking, where the target of the attack is to 

steal a maritime vessel or its cargo; the second is kidnapping, where 

the vessel and crew are threatened until a ransom is paid. [3] 

• Maritime robbery differs little from armed robbery on shore. 

A few men with knives can easily overpower an unarmed crew and 

take their belongings. Since the value of this booty is rather limited, 

these crimes are opportunistic, occurring when the vessel is at port 

or if the pirates’ plans for a bigger venture go wrong. If hostages are 

taken, it is to ensure a clean escape, not to extort ransom.  

• Hijacking is an attack intended to steal the vessel or the cargo. 

Such offence is a profitable, but in general difficult operation. The 

crew of the target vessel, rather than being the object of the attack, 

is simply an impediment, to be offloaded as quickly as possible. As 

a result, many of these attacks involve violence as the pirates need 

unobstructed withdrawal to repaint the abducted ship or unload the 

cargo. Finally, there must be a nearby market for either second-hand 

ships or cargo of questionable provenance.  

• Kidnapping for ransom is usually the most profitable, but very 

difficult to carry off successfully. It requires intelligence to locate 

target vessels far out at sea; heavy armament, to subdue the vessel 

and deter rescue; long-term commitment and shore support, to 

weather the protracted negotiation process; money laundering, to 

allow the ransom (in international currency) to be digested. [3]  

The incidents categorization in accordance to the effect on crew, 

vessel and cargo, proposed by the International Maritime Bureau 

(IMB), includes 3 levels:  

 Level I: accidents which have direct impact on crew: crew 

being taken hostage, injured, kidnapped, killed, missing, threatened; 

hijacking where the command of the ship is taken over by those 

boarding; accidents where the crew retreats into the citadel.  

 Level II: includes a vessel being fired upon, security team 

firing against approaching threat, robbers/pirates identified with 

weapons (violence is offered) whether boarding or otherwise.  

 Level III: incidents which does not fall into either Level I or 

Level II.   
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3. Statistical data and methodology used 

Statistical data used are taken from the annual piracy and armed 

robbery reports of the IMB1 in the period 2008-2017 - [4-13].  

Methodology of the study consists of the following. Initially, 

the statistics from the IMB annual reports for the 10-year period 

were collected and summarized. Then data concerning attacks by 

regions for the entire 10-years period were analyzed. The number of 

attacks by the countries having the big share in world maritime 

crime in periods 2008-2012 (the peak of piracy activity - during the 

boom of Somali piracy) and 2013-2017 (the period after the 

successful eradication of Somali piracy) were analyzed and 

compared to data for the same countries in the last 2 years (2016-

2017). The character of attacks in regard to their effect on vessel, 

cargo and crew was examined for two 5-year periods: 2008-2012 

and 2013-2017 in order to compare the character of attacks in these 

periods, and interpreted also by countries and regions. Special 

attention is paid to the last 2 years of the period of review in order 

to outline the trends in contemporary piracy.  

 

4. Results and discussion 

Attacks by regions and countries  

In 2008-2012 pirate attacks were largely confined to four major 

areas: the Gulf of Aden, near Somalia and the southern entrance to 

the Red Sea; the Gulf of Guinea, near Nigeria and the Niger River 

delta; Malacca Strait between Indonesia and Malaysia; and off the 

Indian subcontinent, particularly between India and Sri Lanka. [14] 

Unprecedented growth of pirate attacks off the coasts of 

Somalia (a country with a 3,300-kilometer coastline, Africa’s 

longest) in 2009-2011 caused international concern over the new 

piracy due to its high cost to global trade. Multinational naval forces 

were formed to patrol in the region, which led to a steady drop in 

the number of incidents since 2012. The number of incidents in 

Southeast Asia, which demonstrated significant growth in 2012-

2015, also declined in 2016-2017 compared to the previous 4 years. 

On the other hand, the West Africa, especially the Gulf of Guinea (a 

key gateway for oil shipments from Nigeria and Angola), has 

become the new piracy hotspot since 2014.  

The number of pirate and armed robbery acts reported to IMB 

within the period 2008-2017 is presented by regions in Table 1 and 

Fig.1. The annual report of IMB for 2017 indicated 180 incidents - 

the lowest annual number since 1998 when 188 incidents were 

reported.  
 

Table 1. Number of pirate and armed robbery attacks by regions 

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SE Asia 54 45 70 80 104 128 141 147 68 76 

East Asia 11 23 44 23 7 13 8 31 16 4 

Indian 

Sub-cont. 23 29 28 16 19 26 34 24 17 15 

South 

America 14 37 40 25 17 18 5 8 27 24 

Africa 189 266 259 293 150 79 55 35 62 57 

Rest of 

World 2 6 4 2 0 0 2 1 1 4 

Total 293 406 445 439 297 264 245 246 191 180 

 

                                      
1 The International Maritime Bureau (IMB) is a division of the International 

Chamber of Commerce (ICC) established to act as a focal point in the fight 
against all type of maritime crime and malpractice. A key service of the IMB 

is reporting the piracy and armed robbery at sea incidents. IMB is publishing 

comprehensive quarterly and annual reports detailing piracy statistics.  

 

 
 

The share of attacks by countries on the total attacks over the 

world for the periods 2008-2012, 2013-2017 and 2016-17, is shown 

in Fig.2. 
 

 

 

 
 

The largest amount of pirate attacks in the 10 years surveyed 

was registered off Somalia and the Gulf of Aden, which represented 

almost half of the pirate attacks around the world in 2008-2012. 

After the peak in this period, a drastic decline has been observed in 

the region in the next period. Among the rest countries with the 

greatest number of pirate attacks, Indonesia was leading for the 
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entire period. In the last 5 years, Indonesia has invariably ranked 

first with 406 attacks (over 100 attacks yearly in 2013-2015, and 

twice decreased number in 2016-2017). Nigeria occupied the 

second place with 210 attacks in 2008-2012 and 132 in 2013-2017, 

regardless of significant decrease in 2014 (less number of attacks 

than Bangladesh and Malaysia) and 2015 (when it takes the third 

place after Indonesia and Vietnam). The Philippines appeared 

within the “top 5” of the list in 2016, and, with number of attacks 

doubled in 2017 compared to the previous two years, occupied the 

third place for 2016-2017 at the expense of India, where attacks 

have dropped significantly over the previous four years. The 

relative share for the other countries of the group having the 

greatest “contribution” to global piracy remained almost unchanged 

within the entire period. The number of attacks in Nigeria and 

Philippines, respectively their relative shares, has increased more 

than 2 times in 2016-2017 compared to the previous few years. 

 

Types of attacks against vessels and crew 

Modern pirates tend to attack and hijack cargo ships and fishing 

vessels, which have commodities readily sellable on the black 

market, and therefore rarely direct their attention towards cruise 

ships. “Smaller pirate gangs, who do not have the resources to seize 

the cargo being transported, instead often board a ship to steal 

substantial amounts of the cash ships carry for payroll and port fees, 

and the recent trend is more frequent kidnappings of crewmembers 

to be exchanged for ransom money”. [15]  

Globally, the number of boarded ships in the period 2008-2017 

varies in relatively narrow boundaries on the background of the 

significant changes in overall attacks during the period, as is seen 

on Table 2 and Fig.3. The number of vessels hijacked and fired 

upon drastically falls in years following the peak of Somali pirates’ 

activity, marking minimum values in 2016-2017. An interesting 

observation can be made concerning the ratio of unsuccessful 

attacks (attempted and firing upon ships) and actual attacks 

(boarded and hijacked ships): in 2009-2011 approximately half of 

attacks has been unsuccessful, while 79-89 % of the attacks in the 

years following 2012 have succeed. Most likely explanation for the 

more frequent failures of pirate attacks during their peak activity is 

the powerful international naval presence in the region with the 

highest concentration of pirate attacks, together with increased 

vigilance and security measures on vessels off Somalia coast. 

Besides, in the second half of the period under review, low-level 

(low-risk) attacks worldwide are prevalent.  

The period 2008-2012, with the boom of Somali piracy, is 

characterized by a significant share of hijacking ships and keeping 

crew as hostages. The Somali piracy is unique in that almost all 

attacks involved hostage situations, which were often long lasting 

(an average 6 months to get large ransoms), with patience and 

strategy. “Somali piracy has been largely free of violent tactics 

because it is in the pirates’ interest to keep their hostages alive”. 

[14] In the Gulf of Guinea, pirates usually hijacked ships for several 

days and after stealing cargo, sailors were released. Preferred 

pirates’ targets in this period were oil tankers. “Pirates conceal 

boats and stolen commodities in the thousands of inlets, rivers and 

mangroves that comprise Nigeria’s coast. Crude oil is unloaded to 

criminal partners and resold on the local market through 

government and non-government facilitators”. [16]. In Southeast 

Asia, piracy was focused on the ransacking cargo and fishing 

products from vessels like tugs, trawlers and passenger boats. 

Hijacking occurred mostly in Malaysia, Indonesia and Strait of 

Malacca. “In Southeast Asia, pirates are increasingly hijacking 

ships to steal oil from slow-moving tankers but rarely seek to 

ransom the crew. They capture tankers, sail them to a mother ship 

and siphon off the fuel, then release the boats with their equipment 

smashed and, at times, the crews badly hurt. (Because the crews are 

generally not ransomed, analysts say, they may be likelier targets 

for violence than was the case in East Africa.)”. [17]  

 

Table 2. Type of attacks against vessels 

Vessels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Boarded 151 153 196 176 174 202 183 203 150 136 

Hijacked 49 49 53 45 28 12 21 15 7 6 

Fired 

upon 
46 120 107 113 28 22 13 1 12 16 

Attemp-
ted 

47 84 89 105 67 28 28 27 22 22 

Total 293 406 445 439 297 264 245 246 191 180 

 

 

 

Since 2013 the majority of incidents were low level attacks 

(robberies). Only a few incidents in the Somali pirates' area of 

activity were registered till 2016, but 3 vessels have been hijacked 

in 2017, demonstrating that Somali pirates still had willingness and 

capabilities to attacks. The rest 3 cases of hijacking in 2017 were in 

Malaysia and Indonesia. In the Gulf of Guinea, after the downturn 

in oil prices, pirates are expanding their hostage-taking to include 

off shore supply vessels and general cargo ships. Pirates of the West 

coast of Africa are often well armed and violent and have hijacked 

and robbed vessels, and kidnapped and injured crews along the 

coast, rivers, anchorages, ports and surrounding waters. The 

violence to crew is illustrated in Table 3 and Fig.4. 

 

Table 3. Type of violence to crew 

Crew 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Assaulted 7 4 6 6 4 0 1 14 5 6 

Hostage 889 1050 1174 802 585 304 442 271 151 91 

Injured 32 69 37 42 28 21 13 14 8 6 

Kidnap/ 

Ransom 
42 12 27 10 26 36 9 19 62 75 

Killed 11 10 8 8 6 1 4 1 0 3 

Missing 21 8 0 0 0 1 1 0 0 0 

Threa-

tened 
9 14 18 27 13 10 9 14 10 10 

Total 1011 1167 1270 895 662 373 479 333 236 191 

 

 

 

Statistical data show significant decrease of the number of crew 

held hostages in the last 5 years. On the other hand, since 2016 the 
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share of kidnapping has risen several times compared to previous 7 

years. Pirates off Nigeria are leading in kidnappings with 29 crew 

members abducted in 2016 and 65 (of the world total 75) in 2017. 

The rest cases of kidnappings in 2016-2017 are in Malaysia (2016) 

and the Philippines (both years). 

For the first months of 2018 (1 January – 31 March) the IMB 

reported 66 incidents of piracy and armed robbery against ships 

which is considerably higher value than that for the first quarter of 

2016 (37 incidents) and 2017 (43 incidents). Worldwide 39 vessels 

are boarded and 4 are hijacked, 100 crew members taken hostages 

and 14 kidnapped. “As a region, the Gulf of Guinea accounts for 29 

of the 2018 Q1 incidents and all four of the vessel hijackings. With 

the exception of one crew member, all crew kidnappings and 

hostages taken occurred in the Gulf of Guinea. As a country, 

Nigeria recorded 22 incidents”. [18] Attacks in the Gulf of Guinea 

are against all vessels. Crews have been taken hostage and 

kidnapped from fishing and refrigerated cargo vessels as well as 

product tankers. In January-April 2018 two pirate attacks against 

tankers, which have been thwarted by the armed guards onboard, 

are registered in the Gulf of Aden. 

 

5. Conclusion 

In 2008-2012 pirate attacks were largely confined to four major 

regions: the Gulf of Aden, the Gulf of Guinea, the Malacca Strait 

and off the Indian subcontinent. Unprecedented number of attacks 

was registered off Somalia coast and the Gulf of Aden in 2009-

2012, most often aimed hijacking ships and crew for ransom, with 

crew kept hostages for several months. Growing number of attacks 

was observed in Southeast Asia, especially in Indonesia. Most 

attacks over the world in this period, except the area of Somali 

pirates operations, were low-level incidents (robberies). Hijackings 

were targeted mostly at tankers and cargo ships with the intent to 

steal and sell the cargo, often with significant violence against 

crews. In 2012-2017, regardless the significant reduction of overall 

number of attacks after eliminating Somali piracy, the number of 

attacks in most of the other hot spots remained almost constant, 

with predominant low-level incidents. Since 2014 the Philippines 

appeared amongst countries having the biggest shares of the world 

piracy. In 2016-2017 the number of attacks in Indonesia has 

decreased compared to the previous several years, however in the 

Gulf of Guinea attacks increased more than twice. The number of 

hijacked ships and crew kept hostages over the world decreased 

significantly in the last two years. In result, 2017 is the year with 

the lowest level of maritime crime for 20 years. On the other hand, 

there is an alarming increase of attacks in the Gulf of Guinea near 

Nigeria, especially kidnapping crew for ransom, in the last two 

years and the beginning of 2018. The escalation of kidnapping and 

hijacking in West Africa since 2016 is a cause for serious concern 

and gives reason to conclude that piracy tends not only to increase, 

but to become more violent, and is likely to give a new impetus to 

piracy and armed robbery at sea across the globe. 
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Abstract: The threat of maritime piracy has not disappeared with the decline in Somali piracy since 2011-2012. Piracy has surged in 

other regions and now the tactic is to kidnap the crew for ransom. Although at present many ships employ self-defense measures, pirate 

attacks become more sophisticated and demonstrate a remarkable degree of success. Considering the presence and the evolution of this 

threat, the improvement of anti-piracy protection of vessels is increasingly important. The purpose of this survey is to track the evolution of 

pirate practices (character of attacks, targets, tactics, weapons and equipment), along with the evolution of anti-piracy measures, within the 

period 2008-2017. 
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Introduction 

The escalation of maritime crime as a modern transnational 

threat in 21st century is a cause of serious concern due to significant 

economical and human cost of this phenomenon. Increasing number 

of attacks on vessels in several regions gave reason piracy to be 

identified as a new dimension of the organized crime and as an 

international problem whose solution requires a pragmatic approach 

involving military and non-military options.  

An unprecedented growth of pirate attacks off the coasts of 

Somalia and the Gulf of Aden was registered in 2009-2011. This 

necessitated the formation of multinational naval forces to patrol 

within the region. “The noteworthy efforts of the European Union’s 

Operation Atalanta, NATO’s Operation Ocean Shield, and Combi-

ned Task Force 151 were a major reason why piracy in the Gulf of 

Aden nearly disappeared over the past five years”. [1] As a result of 

international efforts, as well as improved anti-piracy measures, the 

number of Somali piracy acts dramatically decreased since 2011. 

This affected the world statistics of incidents which marked in 2017 

the lowest value for 20 years. However, the threat has not 

disappeared with the decline in Somali piracy - statistics show 

increased activity in some regions, with a boom of kidnapping crew 

for ransom, since 2016. Considering the presence and the evolution 

of this threat, which could push up global levels of maritime crime, 

the importance of security measures remains relevant.  

This study is an extension of a previous survey from 2013 [2] 

covering the period 2008-2012, when the highest piracy activity 

was recorded. It aims to track the evolution of pirate practices, 

along with this of anti-piracy measures, over the next 5 years to the 

present. The statistical data used are taken from the annual piracy 

and armed robbery reports of the International Maritime Bureau 

(IMB) in the period 2008-2017 - [3].    
 

Character of pirate attacks in the period 2008-2017 

The piracy can be defined as an act of boarding any vessel with 

intent to commit theft or any other crime, and with intent or 

capacity to use force in furtherance of that act. Two sub-sets of 

maritime crime exist: armed robbery at sea, occurring within a 

nation’s territorial sea, and piracy, which takes place in waters 

beyond territorial sea.  The term “piracy” encompasses two distinct 

sorts of offences:  hijacking, where the aim of the attack is to steal a 

maritime vessel and/or its cargo; and kidnapping, where the vessel 

and crew are held in captivity until a ransom is paid. Maritime 

robbery is the predominant type of maritime crime. Its’ targets are 

all kinds of vessels, usually while on anchor or in a dock. The 

attacks are mostly improvised and involve intimidation to unarmed 

crew rather than real violence. Hijacking is aimed to steal the vessel 

and/or the cargo. In such cases crew of the target vessel rather than 

being the object of the attack, is an obstacle, to be removed as 

quickly as possible. Many of these attacks involve violence as the 

pirates need unobstructed withdrawal to repaint the abducted ship or 

unload the cargo. Such offence is profitable, but in general difficult. 

Most attacks target slow-moving tankers and cargo vessels and take 

several days until the cargo is unloaded. Kidnapping for ransom 

includes hijacking of crew and vessel and, although the most 

profitable, is a high risk undertaking. It is usually a continuous 

operation, since ransom negotiations last for months. Subject of 

attacks are any kind of vessels. Kidnappings are usually free of 

violence since it is in the pirates’ interest to keep hostages alive. 

Both hijacking and kidnapping are based on careful preparation, 

intelligence, shore support, financing and other logistics, often with 

assistance from corrupt officials. The execution of the abduction 

itself is also a complex task whose implementation requires 

coordination, modern means of communication and heavy weapons 

to overcome the resistance of the crew. [4]  

The types of attacks against vessels in the period 2008-2017, 

and their proportions in 2017, are shown in Fig.1. 
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In the past, simple armed robberies have been the most 

commonly used attacks. “Once this technique has become more 

resilient, the ships are equipped with the necessary weapons of self-

defense, the crews are alert to potential threats and the presence of 

naval forces is enhanced, modern pirates must organize more 

hidden and aggressive operations, such as kidnapping, to make 

maximum profits”. [5] 

While the attacks off Somalia coast and in the Gulf of Aden 

were mainly characterized by hijacking ships and keeping crew 

hostages, the number of hijacked ships and crew members after 

lessening Somali piracy significantly decreased over the world since 

2012, especially in 2016-2017. On the other hand, there is an 

alarming escalation of attacks in the Gulf of Guinea near Nigeria, 

including kidnapping crew for ransom, accompanied with violence, 

in the last two years. The types of violence on crew in the period 

2008-2017, and their proportions in 2017, are shown in Fig.2.  
 

 

 

 

More crew members were kidnapped at sea in 2016 and 2017 

than in any of the previous ten years, most of them in the Gulf of 

Guinea. Although the Nigerian Navy recently extended operating to 

counter attacks on merchant shipping, Nigeria continues to lead in 

maritime hijacking and kidnapping with all 4 of the vessels 

hijacked, all crew kidnappings and hostages taken (except of 1 crew 

member) over the world in the first quarter of 2018. [6] 

 

Pirates’ targets, tactics, weapons and equipment 

In general, the subject of pirate attacks is any craft - from yachts 

to large transport and cruise ships. Preferred targets are relatively 

slow and low vessels, such as cargo ships. Attacks on large 

container ships, cargo ships and tankers are considered to be high 

return but high risk operations. Tactical advantages of attacking and 

hijacking such ships are: easy obtaining information about their 

movement, route and cargo; easy tracking in international naviga-

tion channels; little crew. Slow movement and difficult maneuve-

ring of such ships, as well as the proximity of the deck to the water 

make it easy to approach by the fast attacking boats and pirates to 

board. “Yachts are easy targets for pirates - with low risk and high 

returns. Typically, pirates do not expect resistance from crew or 

passengers. In most cases private yachts are owned by wealthy 

people who are willing to pay a tall ransom. In the case of a refusal 

to pay a ransom, pirates can easily find a yacht buyer on the black 

market. Attacks on trawlers and longlines that are mainly used for 

fishing are a medium risk operation. In some cases, fishermen have 

a fierce resistance, making it difficult for pirates to board the ship. 

Trawlers are rarely hijacked for goods, but such ships are sold 

easily or can be turned into “mother ships” to support pirates' 

activities. These vessels are small and do not attract much attention, 

so pirates can anchor them near the shore or on the high seas and 

pretend they are catching fish while watching the passing craft”. [7]  

Until recently, in Southeast Asia and the Gulf of Guinea, pirates 

were hijacking slow-moving tankers to steal the oil, rarely for crew 

ransom. [8] Now pirates off West Africa expanded their hostage-

taking to include offshore supply vessels and general cargo ships. 

“In the waters off of Southeast Asia, bandits increasingly target 

mostly slow-moving vessels like tugs, trawlers and passenger 

boats”. [9] “Modern pirates tend to attack and hijack cargo ships 

and fishing vessels, which have commodities readily sellable on the 

black market, and therefore rarely direct their attention towards 

cruise ships. Smaller pirate gangs, who do not have the resources to 

seize the cargo being transported, instead often board a ship to steal 

substantial amounts of the cash ships carry for payroll and port fees, 

and the recent trend is more frequent kidnappings of crewmembers 

to be exchanged for ransom money”. [10]  

Most of attacks worldwide in 2008-2017 are opportunistic - 

against anchored ships, for robbing equipment, crew belongings and 

money found on board, with the exception of 2009-2011 when 

significant number of attacks were conducted against sailing vessels 

(typical for Somali pirates). Table 1 and Fig.3 show the status of 

vessels during the attacks in the period 2008-2017.  

 

Table 1. Status of vessels during attacks, 2008-2017 

Vessel Berthed Anchored Steaming Total 

Attack Actual 
Attem-

pted 
Actual 

Attem-

pted 
Actual 

Attem-

pted 
Actual 

Attem-

pted 

2008 17 2 95 9 87 82 199 93 

2009 16 1 101 18 84 185 201 204 

2010 15 3 115 16 119 177 249 196 

2011 5 2 120 12 96 204 221 218 

2012 15 3 130 20 57 72 202 95 

2013 24 1 139 20 50 29 213 50 

2014 12 0 128 16 64 25 204 41 

2015 22 4 104 10 91 14 217 28 

2016 23 2 104 10 30 22 157 34 

2017 11 1 90 8 40 29 141 38 

Total 160 19 1126 139 718 839 2004 997 

 

 

Even assuming that much of the low-level incidents are not 

officially reported, and therefore not included in the statistics, a 

notable part of incidents before and after 2009-2011 has occurred 

during steaming. Furthermore, the attacks against vessels underway 

demonstrate a remarkable degree of success, given the difficulties in 

accomplishing such task, especially since 2013.  

On the whole, the number of successful attacks (boarded and 

hijacked ships) significantly exceeds that of unsuccessful attacks 

(attempted and firing upon ships), as is seen from Fig.1, Fig.3 and 

Table 1. The less success of the attacks in 2009-2011 can be 

attributed to the powerful international naval presence in the region 

with the highest concentration of pirate attacks, together with 

increased vigilance and security measures on vessels, in this period. 

Similar conclusion is made also in [11]. Concerning the high rate of 

successful attacks on steaming vessels over the last few years, it 

could be due to ineffective counter-piracy actions in the regions 

where the attacks take place. According to experts, the military 

measures that have worked in the Gulf of Aden can not be applied 

in other regions such as Southeast Asia: “Asia’s dense map of 
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territorial waters complicates the use of military vessels, a contrast 

to the African coast, where they can operate more easily in 

international seas”. [8] Reduced crew vigilance and non-compliance 

with security recommendations, as well as improved pirate tactics, 

may have contributed to pirates’ actions success. 

Unlike their predecessors of the “Golden Age” of piracy who 

often spent their lives at sea, modern pirates typically operate from 

shore. “The few who pursue a career in piracy rather than attacking 

a few random ships must have access to markets to sell their 

plunder. They must also have an organizational structure, weapons 

and surveillance equipment. Pirates who steal entire ships have to 

find sympathetic ports where the authorities are willing to disregard 

their illegal activities. In these ports, pirates re-register ships with 

new names and false identification, creating phantom ships to use 

for illegal purposes”. [12] 

 

 
 

Some of the modern pirates' tactics are the same as during the 

"Golden Age". Pirates often attack ships from behind, night time, 

using ropes with hooks to board the ship until someone raised the 

alarm. If pirates are unable to pick up the cargo, they take the crew 

personal valuables, equipment, and other things, and rob the ship's 

safe, which often holds large sums of money. The most part of these 

attacks take place relatively near shore, and the pirates use small 

speedboats to carry them out.  

Recently, some attacks have occurred far from shoreline. Using 

"mother ships" and operating in well-organized groups pirates are 

capable to operate hundreds of nautical miles from the coast, for 

long time and despite the meteorological conditions. "Mother ships" 

are usually commercial or fishing vessels, previously captured, 

serving to transport pirates, their supply, fueling, weapons and 

attacking boats at long distances. The attacks are carried out by at 

least two high-speed boats with outboard engines approaching the 

ship from different sides in order at least one of them to remain 

unnoticed. Approaching the vessel, pirates are firing on the bridge 

in an attempt to stop or slow down the vessels to facilitate their 

boarding. The boats are positioned so that one or two armed pirates 

can be transferred to the ship through light stairs or hooks. When 

board the ship, they are firing the bridge until the other pirates 

boarding. After that, the goal is to seize the bridge and take control 

on the ship. The duration of the entire operation is from 15 to 30 

minutes. Boarding of a vessel underway, especially at night and far 

out in open seas, is a tactic usually associated with Somali pirates. 

Modern pirates are heavily armed - they use automatic weapons 

(most often AK-47), knives and RPGs. Types of weapons used in 

attacks are presented in Fig.4. It is seen that in the few years 

following 2012, with reducing the number of hijacking attacks, the 

share of firearms involved in attacks gradually falls, while knives 

remain preferred weapons convenient for carrying out robberies. In 

the last years (2016-2017) this trend is changed - increased use of 

firearms is observed, connected with the new wave of hijackings 

and kidnappings. 

Pirates are growing more sophisticated in their operations. “The 

weapons used in piracy attacks are modernizing, and the pirates are 

often armed with a variety of new conventional weapons and 

sophisticated equipment, such as: applying radar to detect targets, 

interfering ships’ communication systems and contacting other 

criminals or groups for sharing the business information via the 

Internet, and so on”. [13] Pirates are using high-tech methods to 

find out the location and the cargo of ships, with hackers who are 

breaking in online and stealing ship manifests. “They are also flying 

drones to identify unguarded ships in busy sea lanes. Law 

enforcement is responding in kind, also employing drones to locate 

pirates, and deploying specially-made spider web nets to entangle 

their vessels”. [9] 

 

 
 

 

Contemporary anti-piracy protection measures 

Regardless of how pirate practices evolve, it is undeniable that 

the most common victims of pirate attacks remain most vulnerable 

ships and these are relatively slow and low vessels, with insufficient 

surveillance, small crews and lack of anti-piracy protection. A 

decisive factor a ship to be attacked is the vessel’s physical 

characteristics, combined with the visible use of defense measures.  

In case of a piracy action in high sea, naval forces alerted often 

can not get there on time because they are located in the coastal 

waters, so the crew of the attacked ship must be able, if not to 

prevent the attack, at least delay it for some time until military help 

arrives. National laws of many countries do not allow crew on their 

ships to carry firearms. Also, many countries have laws prohibiting 

the import of any firearms into their territory. An effective, but 

rather controversial measure (because of its potential to escalate the 

violence), is the hiring of armed guards on board. However it is 

expensive and related to legal and bureaucratic problems. [14] 

Therefore most instructions for protection do not involve conven-

tional weapons and require the use of non-lethal weapons (NLWs).  

Vessels passing through dangerous waters have to comply with 

some general recommendations and apply self-defense measures 

depending on the situation and the vessel’s specific. These are 

focused on preventing attacks, by encouraging commercial and 

private vessels to apply industry-developed Best Management 

Practices (BMPs). The BMP4 - Best Management Practices for 

Protection against Somalia Based Piracy [15], although specially 

developed in respect to Somali piracy, are applicable all over the 

worlds high risk areas. They represent practical steps to prevent, 

delay or repel piracy attacks and can generally be grouped as 

follows: 1. Surveillance, alert and communications; 2. Maneuve-

ring and speeding up; 3. Use of devices and physical barriers with 

non-lethal action; 4. Increased protection of the bridge; 5. Provision 

of safe crew compartment ("citadel"). 6. Hiring armed guards. 

BMP4 contain valuable guidance on how to act in the event of an 

attack as well as on the anti-piracy means that ships must be 

equipped with. 

Many companies on the world market offer products, systems 

and services to assist merchant vessels in protection of cargo and 

crew members. Ships today are increasingly employing various 

non-lethal means ranging from simple and inexpensive means with 

proven efficacy (such as barbed wire and high pressure water hoses) 

to modern devices like directed energy NLWs. In recent years some 

advanced means for prevention of boarding and obstruction of 
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movement have been developed, some means originally designed 

for other applications have been adapted to protect vessels.  Fig.5 

[16] presents an example of anti-piracy means configuration. 
 

 

 

 Contemporary concepts for protection against pirate attacks are 

based on a multi-layered model which includes early detection, 

evasion, approach discouragement, anti-boarding, obstruction of 

movement and safe room. The early detection is critical for the 

threat detection at the widest possible distance to provide sufficient 

response time. It is provided by watchkeeping and enhanced 

vigilance together with appropriate observation means (binoculars 

with anti-glare effect, night-vision devices, long-range video 

surveillance cameras, etc.). The evasion aims to avoid the attack 

upon detection of threat by increasing the speed or taking 

maneuvers. The approach discouragement consists of measures to 

deter further approaching the ship - sending warning signs to 

indicate that the ship is well protected and prepared to counter any 

attack, through lighting the desk, illuminating the attackers by green 

laser beams or high-power search lights, directed acoustic weapons 

(long-range acoustic devices), water cannon, electromagnetic pulse, 

pneumatic rope launcher, etc. The anti-boarding means are used 

when the attackers are close the ship with the intention to board and 

include razor wire, boat traps (wires or nets to entangle the pirate 

boat propeller), electrified fences, anti-intrusion barriers to prevent 

climbing, water curtains, etc. The obstruction of movement consists 

of measures, in case of successful boarding, to prevent pirates to 

move on desk and reach the bridge and safe room. Such means are 

barriers and obstacles to avoid breach of doors, entry barriers with 

sound/light/smoke effect, ballistic protection of windows, grids for 

protection of vulnerable points against RPGs, etc., together with 

classical means like pepper spray, electro-shock devices, slippery 

foam, sticky foam. Non-lethal munitions with flash-bang, sting-ball 

and other effects, launched by pneumatic devices or hand thrown, 

can be used within the last 3 layers. The safe room (citadel) is 

intended to conceal the crew in case of imminent danger and should 

be well protected and equipped with everything necessary for 

survival for several days. [14 - 19] 

 

Conclusion 

In the last years, maritime piracy is intensifying in some regions 

with more frequent kidnappings crew for ransom, and pirate tactics 

and equipment are becoming more sophisticated. At the same time, 

anti-piracy measures are continually being developed and applied to 

many vessels. Nonetheless, pirate attacks worldwide demonstrate an 

alarming degree of success. In this context, the provision of 

improved self-protection measures is becoming increasingly 

important to ensure safety of ships and their crews. 
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1. Introduction 

Poverty, social exclusion, employment structure and 

unemployment are among the most serious problems facing 

Bulgarian economy in the aftermath of the global financial and 

economic crisis. Globalization, the stage of economic development 

and the dynamics of technologies pose new demands to individuals’ 

lifestyle and position at work. Changes occur in the job 

opportunities, new skills are needed, flexible employment policies 

are introduced and stress levels in the workplace are high. The risks 

and benefits that come with the new situations seem to be unevenly 

distributed – a large proportion of the population is facing the risk 

of difficult adjustment to the labour market or ending up 

unemployed and relying on social security benefits. The existence 

of a large number of people excluded from the labour market is a 

significant challenge for the social cohesion within the European 

Union. The longer the period a person is unemployed, the greater 

the likelihood of this person ending up in poverty and social 

exclusion because of the inability to provide sufficient amount of 

goods and services. 

According to the International Labour Organization, 

unemployed are all persons aged 15 – 74, who were not employed 

over the period surveyed, but were actively looking for work and 

are ready to start work immediately or in two weeks’ time. Labour 

legislation in some countries of the EU (Spain, Italy, The UK) 

defines this age from 16 to 74 years old [International Labour 

Organization 1982: 12]. 

A person who has remained outside the field of paid 

employment is not always classified as unemployed. It is possible 

that such a situation is his/ her own choice. Therefore we should 

distinguish between unemployed and economically inactive people. 

Economically inactive are the persons, who are at the legally 

defined working age but are, for various reasons, not looking for a 

job. Unemployed are those individuals at the legally defined age, 

who are able to work but have not been contractually employed, do 

not earn an income, have been registered in the regional branches of 

the Employment Agency, are willing to work and are actively job 

searching. Thus only people of the second category are beneficiaries 

of the social security system. 

The proposed thesis of actively looking for a job seems to 

emphasize the contrast between two statuses – activity and desire to 

work. And it is in exactly this contrast that the main weakness of 

unemployment statistics lies. Many of the people who wish to get a 

job but for one reason or another do not seem to demonstrate an 

active position, are excluded from the category of the unemployed. 

They all add up to the category of the “discouraged workers”. The 

meaning of this notion is essential to the state of a country’s 

economic and social problems. According to some estimates, those 

people amount to ½ of the total number of officially registered 

workers in the developed countries. This is not only a grave loss of 

labour potential, but may, at a certain moment, act as a clockwork 

mechanism bomb in the development of social and political 

processes in any country. 

Increased unemployment results in a fall of incomes for many 

households. Consequently, they are threatened by poverty and rising 

debts. Loss of earnings reduces consumption. Shocks sustained by 

household income reduce expenses in a way that only increases the 

likelihood of vulnerability and further shocks. At the same time, due 

to the crisis of workers losing their job, it becomes even more 

difficult to find a new one and return to employment. 

Bulgaria as many other developing countries encounters 

difficulties to create good quality and conditions of working places 

in public and private sector. “A well-functioning labor market is an 

essential ingredient for developing a sound investment-climate and 

can play a critical role in stimulating growth and poverty reduction” 

[Amjad 2005: 146]. 

The unemployment is a guaranteed social risk. As an 

objectively arising condition, it is an important criterion for the 

living standard of a particular society. High levels of unemployment 

may define a grave social problem. The unemployment affects not 

only the individual person but also a large number of people and in 

the cases like this it is could be defined as a mass unemployment. 

On a larger scale, it is could be characterized not only by a loss of 

human potential but also by deteriorating of the public health and 

social climate of a country or a given community. 

2. Employment, Social Exclusion and Poverty 

Alleviation 

Social exclusion is multidimensional, as it covers the working 

poor, unemployment, access to education, information, childcare, 

and health care institutions, living conditions, as well as social 

participation. Social exclusion is a multi-layer notion in as much as 

the reasons for social exclusion can be examined at a national, 

community, household or individual level. 

The European Union ”and the national governments of Member 

States work closely together to provide a coordinated response to 

the issues of poverty and social exclusion, some of which are 

detailed later in this” [Eurostat 2010: 1] publication. 

The negative impacts on the social sphere do not just amount to 

the reduced income and consumption that unemployment imposes 

upon the unemployed and their families. The existence of social 

exclusion is a sure sign that the economy underperforms, does not 

ensure good use of resources and the GDP produced is below its 

potential size. The dependencies between unemployment levels and 
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the GDP produced are described by Okun’s Law (OL; [Okun 

1962]). According to this law, there is an inverse relationship 

between the changes in unemployment levels and the real gross 

domestic product of a country. OL is important from a theoretical 

and empirical point of view. Theoretically, Okun’s law, along with 

Phillips curve is a key component to devising the aggregate supply 

curve” [Velev 2017: 40]. From an empirical view point Okun’s 

quotient is a useful tool for developing, applying and forecasting the 

results of the macroeconomic policies carried out [Harris, 

Silverstone 2001]. 

Other authors attribute negative demographic consequences to 

migration, population aging, labor force productivity and economic 

growth. They summarize that “determination of the labor 

productivity and economic effects of the young population 

migration that occurred in the European Union as a result of the 

idea that the employment and salary facilities in the other European 

countries are better…Population aging and demographic 

transformation at the global and national level, economic, social, 

demographic and so on. Causing various problems to occur” 

[Terziev, Can 2018: 446]. 

As long as poverty and social exclusion exist, we cannot claim 

that any social assistance system operates effectively. Obviously, 

the pace of social reforms and the timing of their implementation 

must be in line with the possible increase in economic growth. 

Given the economic growth, it will be possible to implement 

reforms fast. In the absence of real economic growth, rapid social 

reform cannot be carried out, which is related to future negative 

consequences for society. 

A proper understanding and managing of the dynamics of 

demographic processes is essential for the efficiency of the public 

sector and the social assistance in particular. The negative effects of 

the increasing income inequality are many. Therefore, it is of 

particular importance these effects not only to be defined but also 

limited. A serious political attention is needed in this direction 

through consistent and well thought out public action combined 

with the collective support of the whole society. Some alternative 

forms of reducing poverty and social exclusion other than the social 

protection of the public system can be described in further studies. 

Some of the social dimensions in Bulgaria show a high degree 

of income differentiation. Despite the priority targets set with the 

Europe 2020 strategy and the affect of the social policy, public 

social transfers are failing to reduce poverty, social exclusion and 

unemployment [European Federation for Elevator Small and 

Medium-sized Enterprises 2018].  

“Combating poverty and social exclusion is an important 

subject of the Lisbon Strategy, which represents the vision of a 

socially cohesive, economically prosperous and competitive 

European Union. This is reaffirmed in the Europe 2020 strategy 

where employment is again considered the best protection against 

poverty. Therefore, in recent decades, measures in the European 

Union have been aimed at ensuring full employment for all those 

willing and able to work” [Blagoycheva 2016: 5-6]. Table 1 

outlines the indicators of the Europe 2020 strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth in EU-28. 

Table 1: Bulgaria’s indicators of the Europe 2020 strategy for 

smart, sustainable and inclusive growth. *Note: The overall EU 

target is to lift at least 20 million people out of risk of poverty or 

social exclusion by 2020 with 2008 as a baseline year (see 

conclusions of European Council 17 June 2010) [European Council 

2010: 12]. 

Indicator Unit Reference period Target 

  2008 2016 2017 2020 

75% of the population aged 20-64 should be employed 

Employ-

ment rate - 

age group 

20-64 

% of 

population 

aged 20-64 

70.7 67.1 71.3 76 

The share of early school leavers should be under 10% and at 

least 40% of 30-34 years old should have completed a tertiary or 

equivalent education 

Early 

leavers from 

education 

and training 

% of 

population 

aged 18-24 

14.8 13.8 13.2 11 

Tertiary 

educational 

attainment 

% of 

population 

aged 30-34 

27.1 33.8 33.1 36 

Poverty should be reduced by lifting at least 20 million people 

out of the risk of poverty or social exclusion in the EU-27 

People at 

risk of 

poverty or 

social 

exclusion 

Cumulative 

difference 

from 2008 

in thousand 

0 -439 -531 -260 

People 

living in 

households 

with very 

low work 

intensity 

Thousand 470 607 618 : 

People at 

risk of 

poverty after 

social 

transfers 

Thousand 1632 1586 1639 : 

People 

severely 

materially 

deprived 

Thousand 3151 2468 2285 : 

Source: Eurostat 

 

In view of the upcoming 2020, Bulgaria reports progress in the 

major macroeconomic indicators as shown in Table 1. In the years 

to come, we shall see reports on the direction of the government 

policy concerning the objectives set by Europe 2020 Strategy. 

Therefore, one of the main objectives of the macroeconomic 

policies carried out is reducing the rates of unemployment, poverty 

and social exclusion at a national level and across the regions of the 

country. 
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Table 2: Number and relative share of the persons in the 

poverty trap 

Year 

of the 

study 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Refe-

rence 

year of  

the 

income 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poverty 

line –  

average 

monthly 

amount  

(BGN)  

273.3 283.8 279.7 285.9 323.8 300 
308.

17 

Number 

of 

people 

below  

the 

poverty 

line (in 

thou-

sands) 

1672 1559 1528 1578 1586 1639 1639 

Relative 

number  

of poor 

people 

(%  

of the 

popula-

tion )  

22.2 21.2 21 21.8 22 22.9 22.9 

Source: NSI 

 

Referring to the date in Table 2, it becomes clear that in the 

period 2010 – 2013 there was a decrease in the relative share of the 

persons entrapped by poverty, while their number increased in the 

years after 2014. In 2015, the poverty line decreased by 5.06% 

compared to 2014 and the relative share of the poor population 

increased by 0.9%. The public social assistance system is essential 

to reducing poverty. Data for 2016 show that "if income from 

pensions is included in household income but other social transfers 

(benefits, social and family allowances and supplements) are 

excluded, the poverty level rises from 22.9 to 27.9%. Respectively, 

when pensions and other social transfers are excluded, the poverty 

level increases to 45.5% or 22.9 percentage points” [Национален 

статистически институт 2017: 1]. 

From the view point of their usefulness for the economy, the 

basic value of unemployment benefits is measured by decreased 

incentives to work, resulting from the moral hazard. It causes a 

lower-than–optimal intensity of job searching [Mortensen 1977], 

unemployment trap and inactivity connected with the tax and 

insurance systems [Carone, et al. 2003]. The unemployment trap 

(UT) visualizes to what extent a person receiving unemployment 

benefits is financially stimulated to look for another job. In 

particular, the unemployment trap reveals the percentage of gross 

income that is withheld when a person returns to employment, 

because of the loss of the unemployment benefits and tax and social 

security contributions deducted from his/her wages [Aleksiev 

2015]. 

UT is calculated with the formula (1): 

 

(1) UT (%) = 100*(1-((NEI-NUI)/(GW)), (NSI 2018 b) 

Where NEI stands for net employment income (NEI), NUI is net 

unemployment income and GW ‒ gross wages. 

NEI is calculated by deducting the social security and tax 

payments due from the individual’s wages. NUI equals 60% of a 

person’s gross insurable earnings, on which contributions have been 

made over the last 24 months.  

The poverty trap indicator ranks Bulgaria on the 9th position 

among the 28 member states of the EU (Figure 1). In Eurostat data 

for 2015 no value is found for Cyprus, so the country has been 

excluded from this research. 

 

 

 Source: Eurostat 

Fig. 1 Unemployment trap in EU28 in 2015. ( %) 

 

For Bulgaria in particular, the unemployment trap value in 2016 

is 81,61. It has stayed unchanged since 2011 (Figure 2). This means 

that for the period 2011-2015 in a state of employment (and at a 

potential level of earnings equal to that of before becoming 

unemployed) a person would earn additional income of only 

18,39% of his/her gross wages, compared to the income she/he 

receives as unemployed [Institute for Market Economics 2015: 8]. 

( %) 

 

Source: Eurostat 

Fig. 2 Unemployment trap in Bulgaria for the period 2005 – 2015  

As income taxation in Bulgaria is proportionate (10% of gross 

wages after deductions for social security) the unemployment trap 

in this country will affect a large proportion of the employed 

individuals equally, irrespective of their income levels. 

Nevertheless, some of the peculiarities of the Bulgarian social 

security system and those of the economy in general, may have a 

different effect on the size of the real unemployment trap in this 

country when calculating UT is individualized. The differences 

result from an individual’s eligibility for various social benefits and 

allowances, depending on the type of household, the social security 
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burden which individuals pay depending on the category of labour 

they fall in and their year of birth. When calculating social security 

burden for Bulgaria, the National Statistical Institute (NSI) uses the 

contribution for the prevailing 3rd category of labour
1
. 

In this connection, the dependence of benefits is associated with 

the length of the period they are received and the ever more 

declining probability of finding a job throughout the period of 

unemployment. To reduce the risk of moral hazard and the 

unemployment trap, it is necessary to limit the size and/or the 

period of paying unemployment benefits and to adjust national level 

of contributions, in order to avoid the constant transfer payments. 

However, these measures are unacceptable. The reason is they will 

decrease the stabilizing effects of the system. 

The conflict can be alleviated by linking certain elements of 

social security during unemployment (such as benefit rate 

depending on the wages, length and access to benefits) with the 

business cycle (economic volatility in production and employment). 

Benefits should be more generous when unemployment is high, 

while the opposite should be the case when unemployment is low. 

3. The Opportunities of Active Employment 

Measures in Bulgaria 

The active policy is aimed at boosting employment and 

generating sustainable economic growth. Influences on job 

searching aim to preserve the existing employment and create new 

one through entrepreneurship, through flexible strategies, export of 

labour, more sheltered working conditions for people with lasting 

disabilities, or by means of devising a number of generally useful 

activities, with the active financial participation of the government. 

The impact over the lasting supply of labour (L) is connected 

with the introduction of flexible programs for qualification and re-

qualification of L, training to ensure fast adaptation to the labour 

market as well as motivation to seek employment; creating 

prerequisites for development and financial support for individual’s 

entrepreneurial ideas. 

The development of the economy which is recovering from the 

global crisis, and the normalization across financial markets are all 

preconditions for rising incomes. European directives regarding free 

movement of people and capital within the Union are expected to 

bring about increased competition not only in business, but among 

individuals looking for and finding a job. Adjustment of the social 

security practices will be necessary towards the requirements for 

flexible employment, caused by the challenges the labour market 

faces. These factors will necessitate the personal responsibility 

concerning social security. At the same time, the already established 

regulatory base will bring about accelerated formation of the private 

social insurance institutions necessary. 

Having in mind the large numbers of unemployed in Europe, 

certain schemes must be implemented to support entrepreneurship, 

in order to encourage the setting up of one’s own business as a 

means of leaving the army of unemployed. There are very few 

schemes for business development that are designed especially for 

young unemployed people. 

Special attention should be paid to unemployed persons in 

general. In particular, to those who already possess the skills and 

competences which, after a period of business training and 

mentorship, can be transferred into performing entrepreneurial 

activity as self-employed persons. Under the conditions of the 

current economic crisis new and young enterprises are a key 

element in restoring European economy, as well as creating a large 

number of jobs. There are well known problems associated with the 

low share of new businesses, the high percentage of enterprises 

going into and out of business and the poor growth of European 

companies. 

                                                                 
1 In Bulgaria the contribution in the ”Unemployment” fund is 1% of 

the insured person’s gross earnings.  

It is necessary to promote the role of entrepreneurs in creating 

jobs and welfare in the public administration circles of every 

member state in the EU. 

In 2011, European Commission adopted Youth Opportunities 

Initiative which is a result of particular extended effects of the Great 

Recession and economic crisis in 2008. “According to it EU 

encouraged the actions of its Member States to increase youth EU 

Structural Funds were mobilised to increase support for youth and 

financial resources for policy measures and investment projects are 

now being funded. Both the European Council  and the European 

Parliament  have since re-emphasised the crucial importance and 

urgency of addressing youth unemployment, highlighting the 

potential for initiatives on youth guarantees and on a quality 

framework for traineeships” [European Commission 2012: 2]. In 

2012 European Commission adopted a 'Rethinking Education' 

social package2. 

 

“Young people face numerous problems on their way from 

education to work. In many countries, ineffective labour market 

regulation or poorly functioning institutions make it more difficult 

for young people to find a stable job. Too many are left without 

help if they drop out of school or have difficulty finding a job. More 

favourable labour market outcomes can be observed in countries 

where a higher proportion of students undertake quality traineeships 

or work placements as part of initial education and training or in 

countries with well-established apprenticeship systems” [Ibid: 3].  

There is a discrepancy between job suppliers and job seekers. 

One of the main reasons for that is the wrong qualification, or the 

so-called skill gap. Many young workers and employees are over 

qualified for the position they manage to find, but at the same time 

the likelihood of young people having the necessary skills for 

exactly this position (degree of matching) is lower than that of older 

workers and employees. 

Fearing the end of the period they are entitled to unemployment 

benefits, some unemployed may accept a lower-skilled job. But it is 

impossible for unqualified people to hold positions requiring 

specific competences. Therefore, the right to receive benefits could 

be tied to the requirement to raise the candidate’s qualification or 

the need to re-qualify. Of course, here the government should also 

intervene, through regulations and measures concerning education 

from the earliest years at school. Also important are the programs 

paying subsidies to employers who provide employment and/or 

requalification to their staff. The European Social Fund resources, 

as well as other funds and programs can also be used. We cannot 

underestimate the role of the Employment Agency as an 

intermediary and consultant. What is needed is the joint efforts of 

the government and the various institutions to build new employee 

characteristics to match the new reality, and namely education, 

flexibility and mobility. 

Despite the differences in the implemented public policies 

concerning employment, they all prioritize the same vulnerable 

groups. These are the long-term unemployed and the young, who 

are neither working, nor studying, nor in an apprenticeship scheme. 

To resolve individual cases and overcome the barriers to joining the 

labour market, authorized persons perform coordination between 

various institutions – social, health and educational. In view of 

improving a larger number of people’s access to integrated services 

for returning to or joining the labour market, the services are 

provided according to the individual needs of the people belonging 

to the vulnerable groups. 

                                                                 
2 COM (2012) 669 of 20 November 2012. The Council Conclusions 

on European cooperation in education and training ('ET 2020') 

(2009/C 119/02 of 28 May 2009) and the EU Strategy for Youth 

(COM (2009) 200 of 27 April 2009) also provide relevant 

frameworks for concerted European efforts in education, training 

and youth employment. 
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In addition to decreasing regional disproportions of Bulgarian 

labour market, in 2017 a new measure was implemented, aiming to 

encourage unemployed individuals, including young people from 

specialized institution, or young people using the social services in 

resident communities who have completed their education. Such 

people can find employment in a place located more than 50km 

away from their current residence. Persons who start work under 

this measure are reimbursed with expenses made on crèche and 

nursery school fees, rent, Internet [Employment Agency 2018]. 

 

In 2017 there continue the incentives for opening apprenticeship 

jobs (dual system of education) for a period of up to 36 months. 

Also since 2017 the encouraging measure of “green jobs” has been 

uninterruptedly implemented. This measure is formulated in the 

Employment Promotion Act. On the one hand the measure supports 

job openings that contribute for environment protection, and on the 

other, it provides employment to individuals who have been out of 

work for more than 6 months. Other considerable opportunities for 

generating “green” employment are provided by investment in 

activities associated with the sustainable management of the water 

sector and waste disposal, as well as prevention of flood and 

landslide risk, assessment and protection of biological diversity and 

eco-systems and energy efficiency. 

4. Conclusion 

Based on the research we have carried out, we can reach the 

conclusion that the longer individuals are out of work, but can avail 

themselves of guaranteed financial compensation, the more 

discouraged they are from actively looking for a job and joining the 

labour market. This situation causes difficulties in achieving the 

objectives set in a number of national and international documents 

aiming to increase employment in the EU, even in the aftermath of 

the global economic crisis. 

Finding the optimal balance between the policies that formulate 

the incentives for the unemployed, the economically inactive and 

those who work for a very low payment, the so-called working 

poor, is one of the key challenges in ensuring the sustainability and 

efficiency of the social system. At the same time, it is possible, by 

means of this balance to create conditions for a long-term inclusion 

of some of the most vulnerable social groups in the labour market. 

In particular, this is a possible option for reducing poverty and 

social exclusion in compliance with Europe 2020 strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth. 
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Резюме: Работа относится к области исследования «человеческого фактора» в гражданской авиации, в части, касающейся 
влияния человеческого фактора на процедуры обеспечения авиационной безопасности аэропортов. Работа продолжает серию 
статей авторов, посвященных проблеме «человеческого фактора» в гражданской авиации России. В данной работе особое 
внимание уделяется методике статистического прогнозирования уровня профессиональной подготовки авиационного персонала, 
занимающегося решением задач обеспечения авиационной безопасности аэропортов. Уверенность в том, что в данный момент 
времени авиационный персонал безусловно готов к выполнению профессиональных функций, является обязательной, что должно 
подтверждаться соответствующим сертификатом. В таком случае, проблема прогнозирования уровня готовности персонала на 
некоторую перспективу становится весьма важной и практически значимой. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача статистического прогнозирования уровня 
мобилизационной готовности (УМГ) персонала службы 
авиационной безопасности (САБ) аэропорта сводится к выбору 
наилучшего, в смысле некоторых критериев, прогноза из 
совокупности альтернативных. При этом выбор наилучшего 
прогноза осуществляется на основе качества прогноза, 
понимаемого как степень удовлетворения прогноза 
соответствующим требованиям выбранного критерия или 
критериев. 

Строгая математическая постановка задачи 
статистического прогнозирования известна [1], но в данном 
случае не работает, поскольку задача статистического 
прогнозирования уровня профессиональной подготовки 
авиационного персонала предполагает на входе достаточно 
серьезную эвристическую составляющую. Решение проблемы 
прогнозирования представляет собой последовательное 
решение задач описания качества прогноза, прогнозирования и 
поиска параметров моделей, приводящих к лучшим прогнозам, 
для чего необходимо использование инструментария в виде 
специальных прогнозных моделей на основе временных рядов.  
Другие постановки и описания моделей достаточно широко 
представлены в литературе [1,2,3]. 
 Применение строгой математической постановки 
задачи статистического прогнозирования применительно к 
уровню мобилизационной готовности персонала САБ 
затруднительно по следующим причинам. 
 Статистические оценки уровня МГП, которые 
должны быть использованы при построении временного ряда и 
выборе прогнозных моделей, получают экспертными методами, 
что предполагает существенную неопределенность в исходной 
информации. С этим приходится мириться, поскольку другого 
пути в получении исходной информации просто нет. С другой 
стороны, жестких требований по точности прогноза тоже нет, т.к. 
задача прогнозирования в данном случае состоит в том, чтобы 
получить оценки степени приближения УМГП к его 
минимальному разрешенному значению. Причем, степень такого 
приближения задается с учетом уровня внешних угроз на данный 
промежуток времени и варьируется в достаточно широких 
пределах. 
 Получение достаточно представительной выборки 
значений УМГП для статистического прогнозирования 
представляется задачей, весьма проблематичной, если учесть, что 
подобная работа в аэропортах практически не проводится, 
поскольку для ее решения требуются серьезные финансовые и 
технические ресурсы, определяемые численностью штатного 
состава службы авиационной безопасности аэропорта. Такую 

работу необходимо проводить, но это дело далеко не ближайшего 
будущего. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 
 С учетом физического смысла задачи 
прогнозирования УМГП, вполне допустима упрощенная 
постановка задачи статистического прогнозирования, при 
условии обоснования принимаемых допущений и ограничений. 
   Основой методики является алгоритм 
статистического прогнозирования (Рисунок 1). Некоторые 
этапы алгоритма требуют комментария. 
 Этапы с 1 по 6 связаны с выбором и оценкой 
временного ряда, который описывает прогнозируемый процесс, 
и подбором прогнозных моделей.  
 Этап 7 является первым, где используется 
квалиметрический подход. На данном этапе осуществляется 
выбор критерия (критериев) для оценки качества прогноза.  

Следует иметь в виду, что критерии выбираются на 
основе анализа физической сущности прогнозируемого 
процесса и тех моделей, которые были выбраны ранее для его 
аппроксимации. Следующие два этапа формируют 
экзаменационную выборку из совокупности исходных 
статистических данных и, на этой основе формируется 
множество прогнозов. При этом каждый полученный прогноз 
отвечает тем или иным требованиям выбранных критериев и 
определяется выбором прогнозных моделей. Выявляются 
диапазоны изменения параметров модели, их полный перечень 
и возможные альтернативы значений параметров. В результате 
строится множество прогнозов, которые на следующем этапе 
ранжируются по выбранному критерию. 

Задача выбора наилучшего прогноза (этап 11) 
решается как задача оптимизации путем вариации или 
комбинации критериев. При этом критерием оптимизации 
является качество прогноза, определенное квалиметрическими 
методами, т.е. определяется значение показателя качества 
прогноза и его весовой коэффициент, полученный в результате 
операции ранжирования прогнозов. Значение показателя 
качества определяется экспертным путем на основе оценки 
соответствия реальных параметров прогнозируемого процесса 
требованиям, которые выдвигают выбранные критерии. 

Практическое решение оптимизационной задачи 
возможно только в случае однокритериальной оптимизации и в 
некоторых, простейших случаях многокритериальной, 
поскольку с ростом числа критериев оптимизационная задача 
резко усложняется так, что в большинстве случаев необходима 
векторная (многовекторная) оптимизация. Может возникнуть 

72



вопрос о целесообразности решения данной задачи 
статистическими методами, поскольку требуется достаточно 
серьезный ресурс, связанный 
с научными, людскими, техническими, экономическими 
проблемами. Этап 12 связан с пересмотром действующей 
нормативной документации [1,4]. 

Рассмотрим отдельные составляющие обобщенного 
алгоритма, представленного на рисунке 1, в тех случаях, когда 
прогнозирование осуществляется по отдельным группам 
факторов в аддитивном разложении временного ряда. 

На рисунке 2 представлен алгоритм прогнозирования 
по фактору «Профессионализм», т.е. по тренду. Специфика 
данного алгоритма состоит в том, что здесь включены этапы 
построения стандартных прогнозных кривых и выбора из них 
наилучшей, т.е. наиболее точно описывающей исходный 
временной ряд. 

 
 
 
 

Рисунок  1. Алгоритм реализации метода статистического прогнозированияна основе временных рядов 
 
Алгоритм прогнозирование по сезонным и 

периодическим факторам аналогичен, но здесь в качестве 
стандартных прогнозных кривых используются периодические 
функции с различными параметрами – период, частота, 
амплитуда, из которых выбирается кривая, наиболее 
отвечающая соответствующим критериям качества прогноза 
[1,5]. 

Обобщенное значение уровня Рмг по группам 
факторов получается при реализации соответствующего 
алгоритма (Рисунок 3). При этом вводятся весовые 
коэффициенты, учитывающие значимость рассматриваемых 
факторов, в том числе и случайной составляющей временного 
ряда, которой, в данном случае, являются стрессовые нагрузки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Выборы временного ряда для 
прогнозирования 

 Точечный прогноз 
V0=V0(Xэкз, Хэкз)= | х(m)-x(m) |, 1≤m≤N 

2. Визуализация временного ряда  

𝑉𝑉1 = �𝑎𝑎𝑡𝑡 ∙ 𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑗𝑗 )
𝑘𝑘

𝑗𝑗=1

 

𝑉𝑉2 =
1

𝑘𝑘 − 1
��𝑎𝑎𝑡𝑡 ∙ 𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑗𝑗 )2

𝑘𝑘

𝑗𝑗=1

 

𝑉𝑉3 = max
𝑡𝑡𝑡𝑡 {𝑡𝑡1…𝑡𝑡𝑘𝑘}

𝑎𝑎𝑡𝑡 ∙ 𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑗𝑗 ) 

𝑉𝑉4 =
1
𝑘𝑘
�𝑎𝑎𝑡𝑡𝑗𝑗 ∙

𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑗𝑗 )
𝑥𝑥(𝑡𝑡𝑗𝑗 )

𝑘𝑘

𝑗𝑗=1

 

Траекторный прогноз 

3. Анализ временного ряда  

4.Усечение временного ряда по краям  
5. Выбор горизонта прогнозирования  
6. Настройка набора прогнозных моделей  

7. Выбор критерия оценки качества прогноза 
 

Прогноз максимум 
V5=| max {x(t1), … ,x(tk)} – max{x(t1), … , x(tk)} | 
V6=| arg max {x(t1), … ,x(tk)} –  
arg max{x(t1), … , x(tk)} | 

8. Задание экзаменационной выборки   
1. Выбор из К прогнозных моделей 
X=Mp(Өp, X, τ), 
где Өp= (Өp1  Өp2  … Өp

t … Өp
Ср)Т, 

р = 1,2 … К,   n   прогнозных моделей 
mi = Mi(Өi, X, τ), i=1,2 … n 
2. Для mi задаются диапазоны изменений ее параметров 
3. Заявляется полный перечень значений параметров 
4. Заявляется возможные альтернативы значений параметров 
5. Строится Li прогнозов 
Xi

l = mi(Өi
l, X, τ) 

9. Построение совокупности прогнозов 
 

10. Ранжирование прогнозов  

11. Выбор лучшего прогноза  

 
12. Использование результатов прогнозирования  Решается задача однокритериальной или многокритериальной 

оптимизации путем вариации или комбинации критериев 
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                                                          Рисунок  2. Алгоритм прогнозирования уровня Рмг по тренду. 

 
 

 
 
 

 

Выбор лучшей прогнозной 

кривой на основании критериев 

качества 

1. Точечный прогноз 
V0 = y(m) , 1≤  m<N 

2. Траекторный прогноз 
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 3. Прогноз максимума 

{ } { }5 1 1? ?| max ( ),..., ( ) max ( ),..., ( ) |k kV x t x t x t x t= −

{ } { }6 1 1? ?| arg max ( ),..., ( ) arg max ( ),..., ( ) |k kV x t x t x t x t= −
 

Занесение функции в БД 

Нанесение значений временного 

ряда на график 

Соединение значений и 

аппроксимация (сглаживание) 

данного ряда 

Построение стандартных 

прогнозных кривых на основе 

регрессионного анализа 

1 Линейная: btayt +=  

22 )(∑∑
∑∑∑

−

−
=

ttn

yttn
b tyt

; 
∑ ∑−= )(1 tby

n
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ba, -константы линейной функции; 

n- число значений временного ряда 

t- время 

ty -значение функции в момент времени t 

tyt tyt
=

 
2.Экспоненциальная; 

  

 

Запрос значений по данным 

тестирования сотрудника из БД 

последние 20 значений 

Анализ временного ряда 

Построение временного ряда 

Рисунок  2. Алгоритм прогнозирования уровня Рмг по тренду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решение задачи прогнозирования уровня мобилизационной 
готовности персонала САБ с использованием рассмотренного 
статистико – квалиметрического метода вызывает серьезные 
сложности, определенные следующими причинами: 
1. Получение статистических данных, достаточных для 

формирования обучающей и экзаменационной выборок 
временного ряда, весьма затруднительно с учетом реальных 
условий деятельности персонала САБ и охраны. 

2. Даже при наличии таких исходных статистических данных 
процедура прогнозирования представляется достаточно сложной и 
относительно дорогостоящей. 

3. С учетом некоторой расплывчатости исходных данных для 
прогноза, определяемой экспертным характером их получения, 
теряет смысл статистически точная процедура прогнозирования 
[2,6]. 

 В этом случае для решения указанной задачи предлагается 
применить квалиметрические методы и процедуры. 
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Abstract: The police, as a public service, while performing  its legal activities has at its disposal preventive and repressive forms of 

action. It is a rule that the preventive forms of action always have the priority, and only in specific circumstances the police is obliged to use 

repressive measures, such as: physical force, means of restrain, rubber baton, firearms, police dogs, etc. In this paper, only the use of 

physical force from tactical and security points of view is analyzed. This paper includes detailed analysis and elaboration of a model that 

refers to the most important phases of the police work. The structure of the model includes several tactical and security activities that 

determine the manner of tactical police actions during the whole procedure of performing police duties. The initial phase of the procedure 

includes: identification and evaluation of the seriousness of the threat, establishing verbal communication and maintaining optimally safe 

distance. The further phases, depending on the situation and according to the rules of self-defense, include using certain amount of physical 

force in order to reject the threat or to bring under control the resistance.  

 

Keywords: POLICE, PHYSICAL FORCE, TACTICAL PROCEDURE, DEFENSE TECHNIQUES, ACTIVE RESISTANCE, PASSIVE 

RESISTANCE, PHYSICAL ATTACK. 

 

 

1. Introduction 

 

In the Republic of Macedonia, the police are authorized and 

responsible for putting into practice the provisions of the Law on 

Police [18], as well as the other by-laws which are part of this Law 

[14, 17]. In order to execute their legal activities, the police dispose 

of the preventive and repressive forms of action. As a rule, the 

preventive forms of action have the priority, for example: rubber 

baton, firearms, handcuffs, etc. [7]. This paper focuses mostly on 

the physical force, which as a method of restraint can be applied in 

the following situations:  

- to restrain the resistance of an individual who disturbs the public 

peace and order, and to restrain the resistance of an individual who 

needs to be detained, arrested or deprived of liberty;  

- to restrain someone who is trying to attack the police or the 

facility which is safeguarded;  

- to prevent the escape of an individual who has been found near or 

on the crime scene and who is suspected of committing the crime.  

The use of physical force, which helps in putting under control 

the resistance of another person includes application of numerous 

defense and attack techniques, and for these reasons, it is very 

important to analyze all circumstances and events in regard to 

security, because the goal of the procedure is to apply only those 

defense techniques in achieving the goal of law which are least 

dangerous and cause little or no damage [2]. As a rule, physical 

force should only be applied during the defense or attack, because if 

it continues with the same intensity after the defense or attack, it 

can lead to authorization overstepping. In order to prevent this, 

police officers should tend to focus on those parts of the body which 

are less likely to be severely injured.  Taking into consideration the 

different forms of physical force, it is extremely important to 

choose the most suitable method and to prevent the threat on time, 

because every prolongation increases the danger and risk of 

inadequate police actions.  

 

2. Tactical and security procedure for the use of 

physical force 
 

When police officers use physical force they should be well 

acquainted with the legal rules and regulations in order not to 

overstep their professionalism, ethic and human behavior [8]. Apart 

from taking into consideration and legal provisions, the police 

officers should work to provide conditions for adequate tactical 

action, mostly when it is known that physical force is used in 

specific circumstances that put into danger the safety and in which 

counterattack is prevented and disabled, and when resistance is 

being restrained or when escape is being prevented.  

It is very difficult to establish strict tactical rules of action in 

cases when physical force is being used, but it is very important for 

the whole process to make suitable security evaluation and to make 

decision for choosing the adequate techniques (ventures) which 

would help police officers to eliminate the danger on time and to 

put under control the assailant [15]. The tactical proceeding during 

the use of physical force includes several tactical and security 

activities which influence on the manner in which the individual 

should be brought under control before any physical contact is 

established, during the intervention and after the intervention [16].   

 

2.1. Initial tactical activities when physical force is 

being used  
 

The police officers, when starting any tactical procedure, in 

order to avoid physical contact with the individual and to exclude 

the possibility of using physical force, try to solve the conflict 

peacefully (preventively). In order to act tactically as best as 

possible on the beginning of the procedure, the threat is identified 

and assessment of its seriousness is conducted, and then, based on 

the information that was collected, a strategy for the further 

procedure is being made. When the threat is estimated, the 

seriousness of the danger and the possible reaction of the individual 

are being determined.  

During the analysis of the risk factors, the police officers take 

into consideration every threat that has been manifested (verbal 

assaults, disobedience of the law, ignoring the warnings, 

provocative attitudes) and potential risks of assault (hiding the 

hands, change of facial skin color, suspicious facial expressions, 

widening of the pupils, fast breathing, change of moving direction, 

etc. When all direct and indirect danger indicators are being 

observed and perceived, visual control on the person is achieved by 

approaching him naturally, like trying to start a conversation - 

interview (figure 1) [10].  

 

 
Figure 1. Initial tactical approach for verbal communication with 

an individual   

 

During the establishment of this spatial position, the body is 

turned half-left or half-right from the face, the hands are alongside 

the body or put in front of the abdomen, the knees are slightly bent 

with equal weight distribution on both legs, and feet are shoulder 

width apart. With this posture, in order to provide safe 
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communication, the person is held at a distance of at least 1.5 

meters. From tactical point of view, this distance is also called 

„safety zone distance‟, because it allows police officers to timely 

react, withdraw, prevent attack, or to prevent the individual to use 

any sharp object or weapons [4]. 

During the time the police officers have this posture, they 

should be careful not to cause irritation and to provoke the 

individual with their posture, but it should only help them to 

provide tactical advantage and control of the whole situation. In 

order to maintain the necessary visual control on the person, it is 

necessary, by giving commands, to impose their will, in other 

words, to convince the individual to give up from their planned 

intentions. Controlling the situation, with the help of 

communication is of crucial importance for reducing the 

psychological and emotional tensions of the individual, but also in 

order to achieve their intentions, police officers must react quickly 

and to show that they are able to apply certain tactical and 

communication skills [5]. In such intense (insecure) situations, the 

verbal messages directed on the individual should be short, 

straightforward and unambiguous and reflect the security 

circumstances at the moment.  

Regarding the types of the problem (impeding an attempt of 

taking objects that can cause bodily injuries, impeding an attempt of 

committing a crime, witnessing that someone is committing a 

crime, giving resistance by lying down, sitting, holding to some 

object, disobeying legal orders, trying to escape or escaping, etc), 

police officers, when addressing use the following phrases: „stop 

every movement and stay there!‟, „step back!‟, „throw the object far 

away!‟, „keep calm, we will try to solve the problem!‟, „you must 

immediately leave this place!‟, etc. 

In cases when the verbal advices, suggestions, warnings and 

orders will not give the expected results (preventive solution of the 

conflict), tactical actions for impeding the attack or bringing under 

control the resistance with the use of physical force is imminent. In 

order to react quickly and on time, the police officers put aside the 

abovementioned attitude of making conversation and engage into 

defensive attitude or prepare to fight (figure 2) [6].  In order to 

guarantee the needed stability and protection during the fight, the 

police officers bent down and go one step back or in front, while the 

hands are raised vertically to chest with the palms opened.  

 

 
Figure 2. Taking fight position during the use of physical force  

 

When the police officers take fighting position, if all specific 

elements which part of this process (diagonal position of the feet, 

elbows bent and parallel to the body, body weight equally 

distributed on both legs, head down) are properly applied, quality 

for timely and successful reaction and conduction of different 

tactical ideas will be guaranteed. Adequately taken fighting position 

is a starting point of the application of different technical and 

tactical elements (use of different techniques and blockades, hits, 

suffocations, falls and other fighting techniques), which are used by 

police officers during the fight in order to overcome the resistance 

and to stop (block) the attack [9].    

In the first part of taking the fighting position, despite of the 

need to take suitable tactical position in space it is also very 

important to not allow the fighting position be a reason or motive 

„act of provocation‟ for undertaking activities that will lead to 

physical confrontation, but it should help police officers to reduce 

the tension and exclude the possibility to solve the conflict with use 

of force. This mostly refers to those situations in which the 

individual does not show much resistance, or shows minimal (not 

dangerous) intentions to attack. In order to bring the whole situation 

under control and to have the time to react if the following course of 

the action requires the use of physical force, the individual should 

not be allowed to approach very close, in other words, on a distance 

in which he/she can „grab‟ the police officer [10, 16]. To maintain  

this distance and to prevent the individual to get very close so he 

can harm the police officer, it is necessary that the police officers 

know how to rationally manage the space. During the fight, and 

depending on the specificity of the security circumstances and the 

reactions of the individual, the police officers can move in every 

directions, in other words, to move the body walking in front, 

stepping back and moving left or right [9]. In order to maintain the 

body in a position optimal for fighting, it is necessary to keep the 

body in the previously taken fighting position. This means that 

police officers should not allow too much vertically directed 

oscillation from the center, transferring body weight only on one leg 

and crossing the legs. 

While police officers try to maintain safe distance from the 

person when moving in fighting position, they must, within a short 

period of time, predict the further steps (intentions) of the person, 

and in accordance with the current situation, to plan the tactical 

activities during the use of physical force. Taking into consideration 

the complex and changeable circumstances in which they act, it is 

very difficult in a short period of time to evaluate all circumstances 

which are part of the situation and it is crucial to notice the most 

important elements that point out in which manner physical 

resistance or attack will proceed. Starting from the fact that the use 

of physical force is a collection of different combat activities, 

methods and procedures, police officers must quickly and 

efficiently choose the most suitable technique „tool‟ that would be 

most adequate for the current situation and according to the rules of 

applying self-defense skills, to stop (disable) the person to achieve 

their goals (figure 3) [3].  

 

 
Figure 3. Types of self-defense techniques during use of physical 

force  

 

Because the system of self-defense techniques that is used in the 

form of physical force includes numerous technical elements 

(positions, blockades, hits, throw outs, pressure, fixations, levers, 

avoiding, etc) which differ according to their structure, dynamics, 

intensity, time, it is very important to structure and combine them 

promptly during the performance of the tactical activities. 

According to the already given classification, the first group of 

techniques that are applied during the use of force allows successful 

situational approach and space management without allowing the 

possibility certain dangers to arise which would cause physical 

injuries (preventing pain), while the second group of techniques is 

applied to control the person by causing him certain amount of pain 

on certain parts of the body.  
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2.2. Tactical phases of the use of physical force  
 

Taking into consideration the wide spectrum of elements which 

are part of the groups of techniques, they are mostly applied during 

the conduction of the following tactical phases [1]: 

 Tactical phase of use of physical force during defense; 

 Tactical phase of use of physical force during an 

offensive (counter-attack); 

 Tactical phase of use of physical force when preventing 

an attack.  

When the tactical phase of defense is being carried out, the 

primary goal of the police officers is to establish suitable position in 

regard to the attacker, to move in space quickly, precisely and with 

good maneuvers and to use suitable blockade techniques. In cases 

when the attack has already started, the defensive tactic or the self-

defense includes combined techniques which cover moving in 

fighting position and blockade techniques. Regarding the attack 

(hits with the fist, hits with an open palm, hit with an elbow, knee, 

leg, foot, using different objects) and the maneuver in which these 

are applied (directly, laterally, semicircular, from up to down and 

vice versa, backwards, combined, etc.), different types of defense 

movements are being carried out (stepping forward straightly or 

diagonally, stepping backwards, stepping left or right, rotating on 

one leg, etc) which block the attacks by rejecting them, using 

different body parts  (avoiding) without allowing physical contact 

with the attacker (figure 4) [9].  

 

 

 
Figure 4. Use of physical force during defense  

 

When this tactical phase is being carried out, it is extremely 

important not to allow the attacker to use series of attacks that 

would unnecessary put into danger the personal security of the 

police officers. The tactical action should help police officers to 

provide conditions for transition from defensive to offensive attack 

or counter-attack.  

Due to the time limitations which are typical for both tactical 

phases, police officers must quickly and energetically develop 

defense transformation and prepare a plan (action) for application of 

certain self-defense tactics during the further course of action. 

Because the process of planning and preparing offensive attack is 

timely limited, the choice of suitable techniques must be strictly 

coordinated to the behavior of the person, because it will reduce the 

possibility of increasing the resistance and police officers will gain 

time to bring the person under control. 

When the offensive attack is launched, the elaboration of the 

information and the speed of the reaction after the defense are the 

elements which determine the structure of the attack and the 

selection (composition) of the techniques of self-defense which are 

applied as strategic methods during the attack. In such complex 

(uncertain) circumstances when the police officers determine the 

structure of the attack, two types of offensive attacks can be put into 

practice [12]: 

 Attacks with simple (easy) structure, and  

 Attacks with complex structure. 

The simply structured offensive attacks contain limited number 

of techniques and methods (one to three defense techniques. These 

techniques, even limited, can belong to different groups and 

subgroups of the different methods used in the form of physical 

force (figure 5). In this context, different groups (combinations) of 

techniques can be applied, such as: hits with the fists (direct punch 

with open or closed palm, semicircular punch with the fist, 

semicircular punch with the elbow), leg kicks (direct leg kick, 

roundhouse leg kick, lateral leg kick, knee kick), throws or flips 

(throwing some object, manual flips, leg flips), levers (levers with 

stretching out the ankle, levers with bending the ankle, levers with 

twisting the ankle, combined levers), grabbing techniques, 

suffocation techniques, etc [11].  

 

 
Figure 5. Use of physical force during an offensive attack   

 

Unlike the simple offensive techniques, the structure of the 

complex attacks includes more segments (techniques, group of 

techniques, compositions) which are significantly more numerous 

that the elements of the attack with simple structure. Most 

frequently, the attacks with complex structure are used when police 

officers fail to bring under control the resistance of the person by 

using attacks with simple structure. 

The tactical stage of the use of physical force during prevention 

of attack is applied when the person has not still launched the attack 

or is starting to launch it (initial phase). In order to prevent this 

attack or to disable its further development, suitable tactical space 

positioning and the ability to quickly and timely approach the 

person is crucial for solving the conflict. The self-defense 

techniques that are used in order to prevent the attack are applied 

individually or combined with the other techniques, as well as in the 

previous tactical phases (figure 6). 

 

 
Figure 6. Use of physical force during attack prevention  

 

Taking into consideration all complex and changeable situations 

which require the use of physical force  during the conduction of the 

tactical phases, it is impossible to previously establish strict 

sequence of actions, because these phases are mutually interrelated 

and connected to each other.  

 

3. Conclusion  
  

The legal obligation and duty of the police during the 

conduction of the regular and special actions is to act on a manner 

which would minimize the need of applying use of force when 

possible. Unfortunately, in reality, the police come more and more 

frequently in contact with citizens who express certain 

dissatisfaction which often impedes the possibility of peaceful 

solution of the conflict. The concept of applying persuasion, advice 

and warning which aim to deter, can only be achieved when the 

citizens who are communicating with the police at that given 

moment rationally understand the consequences of their actions. On 

the other hand, those citizens, who in most of the cases are 
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unpredictable or who manifest aggressive behavior are most 

frequently repressed, or physical force is applied on them. As a 

result of the many dynamic and uncontrolled variables which are 

result of the conflict between the police and citizens and which 

leads to the possibility of physical injury of one or both parties, it is 

extremely important that the police show that they are able to act 

professionally, rationally and tactically which is in accordance with 

the stipulated legal, security and ethic rules and norms. 
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Abstract: The report examines the need to reveal the distinctive features of the different firearms, the defeating properties of the bullets 

shot by them and, on that basis, to formulate the requirements for the means of protection used by antiterrorist structures, military and 
police forces, and security services.  
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УВОД 
Огнестрелните оръжия са най-често използваните  

средства при извършване на различни терористични и други 
насилствени престъпни актове. Установено е, че ежегодно във 
всички страни на света, около 300 000 души загиват от 
огнестрелни оръжия, а около 1 милион души получават 
различни по степен наранявания от тях. Изследванията в тази 
област показват, че около 60% от наличните огнестрелни 
оръжия в света, се намират в ръцете на цивилното население.  

Проучванията показват, че оръжейните производители 
непрекъснато разширяват своята производствена листа на 
военните, полицейските и гражданските образци оръжия, с 
които бързо насищат световните пазари. Стимул за 
разпространението на оръжията е не само нарастващия 
тероризъм, но и  стремежът на гражданите все по-надежно да 
защитят собствения си живот и да осигурят 
неприкосновеността на своята собственост и семейства. В това 
отношение не може да се пренебрегне влиянието на битовата 
престъпност, която напоследък у нас се разраства с тревожни 
темпове.  

 Тези данни обусловават необходимостта от 
разкриване на характерните особености на различните 
огнестрелни оръжия, поразяващите свойства на изстрелваните 
от тях куршуми и на тази база формулиране на изискванията 
към средствата за защита, използвани от антитерористичните 
структури, военните и полицейските формирования, както и 
службите за охрана. 

 Съгласно определението на чл. 4. (2) на действащия 
към момента  Закон за оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия [1], огнестрелно оръжие 
е преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е 
да произведе или може да бъде видоизменено, така че да 
произведе, изстрел с куршум или снаряд чрез действието на 
взривно вещество. Законът определя, че всеки предмет с 
външен вид на огнестрелно оръжие, който има конструкция и е 
изработен от материал, позволяващ този предмет да бъде така 
видоизменен, че да произведе изстрел с куршум или снаряд 
чрез действието на взривно вещество, се смята за огнестрелно 
оръжие.  

 
Късоцевно оръжие 
Пистолетите и револверите са широко използвани 

средства за извършване на терористични актове, тъй като са 
малогабаритни, лесно се използват с една ръка и притежават 
високи поразяващи способности. В зависимост от калибъра и 
използвания боеприпас, кинетичната енергия на изстреляните 

куршуми е в границите от 86J (джаула) (за куршумите  на 
пистолетния патрон 6,35 mm Browning) до 3880 J (за 
куршумите на револверния патрон .460 Smith&Wesson 
Magnum). 

В различните региони на света, разпространение са 
намерили пистолети и револвери, които са били на въоръжение 
в съответните армии и полицейски формирования, или са били 
продавани на гражданските пазари като оръжия за 
самоотбрана, за лов и за спортни цели. В зависимост от тяхното 
разнообразие,  съответните държави формулират изискванията 
към средствата за индивидуална балистична защита - каски, 
бронежилетки, както и към средствата за балистична защита на 
транспортните средства [2].  

Проведените проучвания показват, че у нас липсват 
традиции за използване на револверите, тъй като те не са били 
официално на въоръжение в полицейските структури и в 
армията (с изключение на Българското опълчение и в Земската 
войска). Националното ни законодателство не предвижда 
възможности за придо-биване и използване на  револвери за 
ловни цели. Частично се използват като оръжия за граждански 
цели за самоотбрана. Това рязко ограничава интереса към този 
тип оръжие и за това при разработване на изискванията към 
средствата за защита те следва да се игнорират. 

Разпространените у нас пистолети са с широка гама на 
калибрите и използваните патрони. В навечерието на 
Балканската война в армията е приет на въоръжение 
пистолетът „Парабелум“ с калибри 7,65 mm Browning и 9 mm 
Parabellum. По-късно в армията и в полицията се внедрявани 
пистолети с калибър 6,35 mm Browning, 7,62 mm ТТ, 7,65 mm 
Browning, 9 mm Browning, 9 mm Parabellum и .45 АСР.  В 
специалните структури, в полицията и на гражданския пазар 
навлязоха пистолети използващи усилени (“магнум“) патрони, 
осигуряващи кинетична енергия на изстреляните куршуми до 
около 2000 J.  

Като потенциални заплахи не следва да се пропускат и 
куршумите с високопробивни сърдечници, изстреляни от някои 
пистолети с малък калибър. Такъв е 5,45-mm руски  пистолет 
ПСМ (фиг.1). Куршумът, изстрелван от този пистолет има два 
сърдечника. Първият е с остър връх и е изработен от закалена 
стомана, а вторият е от олово. Островръхият сърдечник 
осигурява високата пробивност, а вторият – необходимата 
кинетична енергия. Куршумът се изстрелва с начална скорост 
320 m/с и получава дулна енергия около 128J. Този пистолет не 
се продава в нашите оръжейни магазини, но е раздаван като 
награди на служители от армията и от полицията. Освен това, 
негов газ-сигнален вариант е бил на свободна продажба у нас. 

80



Характерна  особеност е сравнително лесната му преработка в 
боен, тъй като за разлика от останалите газ-сигнални образци, 
частите му са изработвани от стомана.  

Друг подобен пистолет е белгийският 5,7-mm пистолет 
„FN Five-seven“, използващ патроните 5,7х28 mm.(фиг.2). 
Куршумът на патрона е с два сърдечника, като първият 
сърдечник е островръх, изработен от закалена стомана, а 
вторият е от алуминий. Куршумът се изстрелва с начална 
скорост 650-715 m/с и дулна енергия около 540 J. Островръхият 
закален сърдечник осигурява високата пробивност на куршума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.1 

Разрез на 5,45-mm куршум 
 

 
фиг.2  

Разрез на 5,7-mm куршум   
По отношение на пробивната способност на куршумите, 

следва да се отчита тяхната относителната кинетична енергия 
Еотн (J/сm2). Тя се определя като отношение на кинетичната 
енергия на куршума (Е) към площта на напречното сечение (S) 
на неговата водеща част: 

Eотн = E/S, 
където: S = πR2, R (см) — радиус на водещата част на 

куршума; 
  π = 3,14. 

 Извършените проучвания на използваните пистолети за 
извършване на различни насилствени актове през последните 
2-3 десетилетия показват, че най-често са използвани 9-mm 
пистолети „Макаров“, 7,65-mm „Walther“, 7,65-mm 
„Zbrojovka“, 7,65-mm „АП-МВР“, 9-mm „Parabellum“ и др.   

На 20.12.1998 г. със 7,65-mm пистолет е прострелян 
соченият за кръстник на мафията у нас Иво Карамански.  На 
07.07.1995 г. на Витоша, също със 7,65 mm  пистолет 
„Zbrojovka М 50“,  беше прострелян смъртоносно доцент 
Ламбо Кючуков, преподавател във Философски факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“ и бивш заместник – министър на 
образованието.  С  7,65-mm полицейски пистолет „АП-МВР“ 
на 24.10.1995 г. е застрелян Пламен Михайлов – Кимбата, 
бивша барета и спортист, акционер в застрахователно 
дружество „Аполо – Болкан“ и съдружник в „Аполо – 
секюрити“. На 30.08.1994 г. с такъв пистолет е убит доц. 
Цветан Цветанов. С четири  изстрела от  9-mm пистолет 
„Макаров” на 02.10.1996 г беше убит Андрей Луканов. Със 
същия модел пистолет на 03.07.2009 г. беше убит и 

бизнесменът Румен Рачев- една от жертвите на „Килърите”. С 
9-мм пистолет „Parabellum” на 27.11.1997 г беше убит 
войникът пред японското посолство Пламен Траков от 
учениците Димитър Джурков и Стоян Киров. Това са само една 
малка част от убийствата, извършени с пистолети у нас, които 
следва да се имат предвид при изготвяне на изисквания към 
средствата за индивидуална балистична защита за граждански 
и полицейски цели. 

При разработване на изискванията към армейските 
средства за индивидуална балистична защита следва да се 
отчитат характерните особености на пистолетите, намиращи на 
въоръжение в противниковите подразделения. Най-широко 
разпространение са получили пистолетите, използващи 
патрона 9 mm Parabellum, който е приет като стандартен 
пистолетен боеприпас в страните от НАТО. Счита се, че 
изстреляният куршум на посочения патрон има оптимална 
както спираща, така и пробивна способност.    

Картечните пистолети са късоцевни оръжия за водене на 
огън на сравнително къси разстояния до 100 m. Те използват 
пистолетните патрони с калибър 7,65 mm Browning, 7,62 mm 
ТТ, 9 mm Макаров и 9 mm Parabellum. Малките им габарити 
обуславят по-късата им мерна линия, свързана с по-голямото 
разсейване на попаданията, а скъсеният ход на затвора води до 
увеличаване на темпа на стрелбата. За това, тези оръжия се 
използват за бързо насищане на определена площ с куршуми, 
което наред с възможността за скритото им носене, ги прави 
предпочитани при скоротечни действия.  

Пример за използване на такова оръжие е при убийството 
на Васил Илиев, който на 25.04.1995 г.  беше застрелян с 9-mm 
хърватски картечен пистолет "Zagi М 90". Негова характерна 
особеност е възможността за използване на заглушител. На 
08.01.2018 г. бизнесменът Петър Христов беше убит с чешкия 
картечен пистолет „Skorpion”. На 30.07.2004 г. Милчо Борисов 
Бонев, по-известен като Бай Миле е убит в ресторант-градина 
"Славия" на ул. "Коломан" №1 в столицата с използване на 9-
mm израелски картечен пистолет “UZI“. Оръжията от този клас 
използват пистолетните патрони със сравнително ниска 
пробивна способност и по-рядко се използват във военните 
конфликти.   

 
Дългоцевно оръжие 
Автоматите/щурмовите пушки са индивидуални 

огнестрелни оръжия, предназначени за поразяване живата сила 
на противника на разстояние до около 150 m. Тяхна характерна 
особеност е използването на „междинни патрони”, които по 
мощност и поразяваща способност заемат място между 
пистолетните и пушечните патрони.  Съвременните 
автомати/щурмови пушки са с калибър от 4,6 до 7,62 mm и 
темп на стрелбата 600-700 изстр./мин. С тях може да се води 
точен огън до около 300-500 m. У нас най-широко 
разпространение имат разновидностите на автомат 
„Калашников“ (АК), използващ патроните 7,62х39. При 
разработване на изискванията към бронежилетките следва да се 
имат предвид, че куршумите на тези патрони може да имат 
стоманени сърдечници с висока пробивна способност. 
Например с такъв бронебоен куршум може да се пробие 
стоманена бронеплоча с дебелина около 7 mm, да се преодолее 
тухлен зид с дълбочина 12-15 сm, както и стена от глинеста 
почва с дебелина 25-30 сm.  

Като примери за използване на автоматите АК са при 
убийството на Емил Кюлев на 26.10.2005 г., който е застрелян 
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на бул. „България“, при убийството на Филип Найденов – 
Фатик, убит с 30 куршума от 7,62-mm АК-47. На 29.01.2013 г. 
пред съдебната палата беше прострелян Златомир Иванов-
Баретата с АК-47. 

На 27.11.1997 г.  учениците Димитър Джурков и Стоян 
Киров  отнемат  скъсения 5,45-mm автомат „Калашников” от 
убития от тях войник пред японското посолство и същата вечер 
правят опит за обир на чейнч-бюро в гр. Мездра.  

Немската фирма „Heckler&Koch“ произвежда един 
патрон за автоматични оръжия с калибър 4,6х30 mm с висока 
пробивна способност. Куршумът на този патрон излита с 
начална скорост 725 m/с и получава дулна енергия около 420 J. 
Островръхият куршум може да пробие титанова бронеплоча с 
дебелина 1,5 mm на разстояние 150 m или обикновен брониран 
лист с дебелина 5mm на разстояние 200 m.  

Тези данни също не трябва да се пренебрегват при 
разработване не само на армейските бронежилетки, но и тези за 
полицейски и граждански цели. 

Пушките и карабините са индивидуални оръжия за водене 
на огън на разстояния до 1000m. Те използват както междинни, 
така и пушечни патрони, снабдени с различни по конструкция 
куршуми- обикновени с оловен сърдечник, бронебойни със 
стоманен сърдечник, бронебойно-запалителни и др. 

При разработване на изискванията към различните 
средства за балистична защита, следва да се отчита високата 
пробивна способност на куршумите със стоманени сърдечници. 
Високата кинетична енергия достигаща до около 4000 J, 
съчетана с острият връх на закаления им стоманен сърдечник 
осигурява голяма относителна кинетична енергия, позволяваща 
пробив на бронеплоча с дебелина около 10 mm на разстояние 
200 m.  

                          1                                          1 
 
 
 
 
                                                                          2 
 
 
 

1 – стоманен сърдечник, 2 – запалителен заряд 
     Фиг. 3    Фиг. 4 
Разрез на 7,62-mm                 Разрез на 7,62-mm броне- 
бронебоен куршум на             бойно-запалителен куршум 
патрона 7,62х54R Б-30           на патрона 7,62х54R Б-32 

 
По отношение изискванията към средствата за 

индивидуална балистична защита следва да се посочи, че към 
бронеплочите на армейските бронежилетки се поставят 
изисквания за устойчивост на 6 изстрела от бронебойно-
запалителните куршуми на патроните 7,62х54R Б-32 (фиг.3 и 
4). Това е до голяма степен излишна преосигуреност, която се 
отразява негативно върху общото тегло на бронежилетката. 
Няма такова оръжие, с което да се нанесат шест 
последователни поражения върху бронеплочата с размери 
20х30 сm. Още при първото попадение на куршум с кинетична 
енергия около 3500-4000 J, поразеният би паднал по очи или по 
гръб и вероятността за попадане на следващите изстреляни 
куршуми в рамките на бронеплочата е нищожна [3,4].     

Проучванията показват, че в локалните конфликти и в 
терористичните актове широко намират приложение както 

снайперовите пушки, така и ловни и спортни карабини [5,6,7,8] 
.  

Така например на 04.09.1993 г. по пътя от Ловеч за Троян, 
Стефан Мирославов Крушата е убит със 7,62-мм карабина 
„СКС”. На 25.08.2005 г. беше убит бизнесмена Георги Илиев 
със спортна пушка „Anschutz”, използваща малокалибрени 
патрони с периферно възпламеняване. 

Картечниците са индивидуални или групови оръжия за 
водене на огън на разстояния до 2000 m. В зависимост от 
тактическите задачи, които изпълняват могат да бъдат леки, 
универсални и тежки и да използват междинни, пушечни или 
картечни патрони. Те се използват предимно в различни 
армейски операции и не са удобни за използване в 
терористични и други насилствени актове, тъй като цевите им 
са сравнително дълги, масата им е голяма и за подготовката им 
се изисква определено време.    

Като пример за поразяване с картечница може да се 
посочи българският рейнджър Гърди Гърдев, който загина от 
изстрел от американска картечница с калибър 7,62х5 на 
04.03.2005 г.  

Извод 
Изводът, който произтича от изложената информация е, 

че при съставяне на изисквания към бронежилетките 
използвани в различни региони, в различни операции и по 
различни поводи, следва да се отчитат реалните заплахи, 
произтичащи от характеристиката на оръжията и боеприпасите, 
които биха могли да се използват. 
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Резюме: Защитните устройства от динамичен тип с използването на електрическата енергия в качеството на 

енергетичен материал се явява перспективно направление. Непосредствената електризация във висша степен е ефективна 

против заряди формиращи кумулативна струя, а електромагнитния пуск на защитните елементи или изпълнителните 

устройства в настоящо време се счита особенно перспективно за защита от снаряди с кинетично действие. За разлика от 

енергията на взривните вещества, електрическата енергия има ред приемущества в план на нейното управление. 

 

Ключови думи: динамична защита, бронирани машини, кумулативна струя 

 

Abstract: Dynamic-type protection devices with the use of electrical energy as energy material are a forward-looking direction. 

Immediate electrifying is highly effective against charges generating a cumulative jet, and the electromagnetic release of protective 

elements or executive devices at the present is considered particularly promising for protection against projectiles with kinetic action. 

Unlike the energy of explosives, electricity has a number of benefits in terms of its management. 

 

Key words: dynamic protection, armored vehicles, cumulative jet 

 
 

УВОД 

С повишаване на ръста на способностите на 

противотанковите средства стана ясно, че пасивният 

метод за обезпечаване на защита на бронетанковата 

техника е практически невъзможно. Затова за тази цел е 

необходимо да се използва външен източник на енергия. 

Такъв източник може да бъде взривното вещество, 

електрическата енергия, енергия получавана от реакцията 

на химически активни вещества. Съществуват много  

различни видове устройства, реализиращи принципа на 

динамично въздействие на противотанковите средства, 

отличаващи се по варианта на изпълнение, използването 

на източник на енергия и способа на реализация. 

В чуждестранната литература са приети ред 

термини и  терминологии за обозначаването на 

определени устройства, такива като „реактивна броня”, 

„динамична защита”, „взривна реактивна броня” и други, 

които могат в пълен обем да характеризират определен 

тип защитно устройство използващо външен източник на 

енергия за въздействие на противотанковото средство. 

Всеки вариант на изпълнение на защитно 

устройство притежава комбинация от положителни и 

отрицателни качества. Като основни качества 

характеризиращо едно или друго зашитно устройство, 

могат да се определят диапазона на въздействие върху 

противотанковото средство, ефективността на 

въздействие на  различните типове защитни устройства, 

масово-габаритни и експлоатационни характеристики, 

възможността за монтирането на различните 

бронетанкови техники и др. Към основните  признаци за 

класификация, характеризиращи конструктивните 

особенности на определения тип защита, може да се 

определи  способа на иницииране и активация, 

използваната енергия и способа на въздействие върху 

противотанковото средство. 

Същественото намаляване на бронепробитието на 

кумулативните струи в преградата е необходимо значимо 

количество взривно вещество, което предизвиква 

съществени проблеми заради въздействието на 

защитaваният обект. Изследванията в това направление 

продължават, като в края на 50-те години са обосновани 

по-ефективни способи за въздействие на противо-

танковите средства с помоща на изхвърлящи  (движещи ) 

се пластини.  В този вариант, заряда от взривно вещество 

игране спомагателна, а не основна роля като източник на 

енергия за пластините, които непосредствено 

въздействат на кумулативната струя. Даденото решение 

позволява да се увеличи ефективността и да се намали 

количеството на използваното взривно вещество. 

Подобен механизъм на действие на защитните 

устройства от динамичен тип е реализиран в серийни 
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комплекси, които условно може да се причислят към 

първото поколение от типа „Контакт-1” и „Блейзер”. 

Въздействието върху кумулативната струя с 

помоща на метални пластини, които пресичат 

траекторията на кумулативната струя, довеждат до 

„разпръскване” и дестабилизация на струята за сметка на 

постоянното въсдействие на пластините, при това 

основния процес при разрушаване на кумулативната 

струя  се явява „разпръскването”, съпроводено от 

диспергиране на части от материала до „прахообразно” 

състояние. За обезпечаване изхвърляне на пластините се 

използва плосък заряд от пластично взривно вещество, 

който се инициира под въздействието на  самата 

кумулативната струя. 

 

Защитни устройства  с електрическо действие 

Електродинамичната броня има две поставени на 

достатъчно голямо разстояние пластини, едната от които 

е съединена с кондензаторна батерия с високо 

напрежение, а другата е заземена. Когато при удар от 

кумулативната струя се пробиват пластините, тя действа 

между пластините като проводник, който затваря 

веригата и инициира разряд на електрическа енергия, 

който предизвиква голям импулс на тока в нея. Това 

предизвиква  магнитно-механична неустойчивост на 

струята, което довежда до нейното разрушаване и рязко 

снижаване на нейната пробивна способност. 

Електромагнитната брони се делят по принципа на 

самоактивизация (непосредствена електризация, електро-

термична защита и несамоактивираща се), която 

въздейства на атакуващият боеприпас, като предвари-

телно го индетефицира с помоща на радара, матрица или 

други външни датчици („разумна броня”). Съществуват 

способи за защита, обединяващи няколко принципа. 

 

Непосредствена електризация 

Електродинамичната защита от даденият тип, 

отстранява недостатъците на защитното устройство от 

динамичен тип с използването на взривно вещество и 

изхвърлянето на пластини посредством продуктите на 

детонация на взривното вещество и такива, както падане 

на ефективността при намаляване на ъгъла на подхода на 

противотанковото средство от нормалата и наличието на 

взривно вещество в значително количество, разположено 

на повърхността на обекта. Защитнте устройства с 

електродинамично действие, обезпечават, като цяло 

високо ниво на противокумулативно действие, 

независимо от ъгъла на подхода на кумулативната струя. 

Действието на разглежданата защита довежда до 

разрушаване на кумулативната струя за сметка на голям 

електрически импулс. Освен това, е възможно на 

комбинирани методи на въздействие, включващ, както и 

въздействието на токов импулс, така и изхвърляне с 

негова помощ по направление на струята  на  пластина, 

която неотрализира нейните отстатъци. Подобни 

варианти на защита се явява, като едни от най-

перспективните направления за оборудване на 

лекобронирани машини. (Фиг.1)  [1]. 

 
Фиг.1. Схема на електродинамична защита (вариант на 

изпълнение) 

1.Кондензаторна батерия,  2. 4. Метални пластини, 3. 

Диелектрик, 5. Защитаван обект, 6. Индуктор, 7. 

Допълнителна пластина. 

 

Един ит вариантите на конструкция на защита ( с 

няколко слоя от бойни елементи ( „устройство на 

електродинамична защита от тандемен тип”), предложен 

от НИИ Специално Машиностроене и НИИ Стали [2], 

съдържа импулсен източник на електрическа енергия, 

съединен  с образуването на електрическа верига с 

бойните елементи, разположени пред защитавания обект. 

В електрическата верига, последователно са включени с 

помоща на проводници с малко съпротивление, един или 

няколко аналогични допълнителни бойни елемента, 

разположени между основните бойни елементи и 

защитавания обект. Бойните елементи са изпълнени като 

два електрода, разделени с диелектрик. (Фиг.1). Електро-

дите на основния и допълнителния боен елемент, 

обърнати един към друг, могат да бъдат съединени с 

образуването на единен боен елемент с поместване в 

масива на диелектрик на проводящите разделители.  

Друг вариант на устройството на електродина-

мичната защита (с използването на бойни елементи и 

изхвърлящи пластини), съдържа, кондензаторна батерия, 

съединена с елементите на електродинамичната защита, 

изпълнена във вид на метални пластини, които са 

разделени с диелектрик, при това, между 

кондензаторната батерия и една от пластините е включен 

плосък индуктор, поставен на основната броня. На 

страната на индуктора, обърната към елемента на 

електродинамична защита е поставена допълнителна 

пластина, която при включване на индуктора се изхвърля 

срещу поразяващият елемент. 

 

Принцип на действие 

Устройството на електродинамичната защита на 

обекти, работи по следващият начин:  Проникващата 

през пластината и елемента на електродинамична защита, 

кумулативна струя, затваря веригата и посредством 

разряда на кондензаторната батерия, нарастващият ток 

„отхвърля” част от кумулативната струя. При 

едновременното протичане на тока в плоският индуктор 

възниква магнитно поле, обезпечаващо изхвърляне на 

пластината срещу проникналата  зад елемента електро-

динамична защита, част от кумулативната струя. 

Изхвърляната  допълнителна пластина въздейства с 

останалата неразрушена кумулативна струя, подобно на 

това, както се извършва в обикновенна динамична 

защита. По този начин се решава проблема с с ликвида-

цията на  останалите елементи от кумулативната струя. 
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В предложения вариант на защита е била 

реализирана в обем по-малко от кубичен метър, като 

масата на цялата система, включително електродите, 

предпазните мехнизми в диапазона на 2...3 тона. Дори 

такава система  с неголяма  енергийна консумация, може 

да се подава максимален ток, приближаващ се към 

милион ампера. Действието на преминаването на такъв 

ток през струята от съвременно  кумулативно 

противотанково средство  (от типа РПГ), е способна да я 

дестабилизира и да предизвика радиални смущения в 

дифузионен кръг. При съвременното ниво на инпулсна 

енергия от източниците на електрозахранване, примерно 

1 МДж/м3 ще заеме обем от 5 м3, което е равно на една 

трета от вътрешния обем на танка.  

 

 Електротермична защита 

Електротермичната броня предствалява, комплект 

метални пластини, една от които е съединена с 

кондензаторна батерия, а дрига, заземена. Пластините са 

по-малки по размери и са разделени с относително тънак 

слой от изолационен мтериал, вместо значително 

въздушно пространство между тях. Когато двойка 

пластини се пробиват от кумулативната струя или снаряд 

с кинетично действие, протича електрически ток от една 

пластина на друга. Това предизвиква взривно 

разширяване на изолационния слой на изхвърлящата 

пластина. Електротермичната броня, следователно се 

явява самоактивираща се и действува против струята и 

сърдечника, като процес наподобаващ на взривна 

реактивна броня. В тази концепция две метални пластини 

се изхвърлят не посредством взрив, а посредством бързо 

разшеряване на работната течност, температурата на 

която се повишава за сметка на  разряда на голям импулс 

на електрическа енергия.  

В компановката, която в крайна сметка се е 

изпитвала, избраната  работна течност е била 

полиетилен, твърд при нормална температура, но лесно 

пиролизуем в плазма под влиянието на дъговия разряд от 

високоволтова кондензаторна батерия. При разряда 

проводника се изпарява и предава своята енергия на  

полиетилена, който бързо се нагрява и се увеличава 

неговия обем, като изхвърля пластината подобно, както 

при изхвърляне чрез взривно вещество. 

 

Изхвърлящи пластини (с електромагнитен пуск) 

Схемата на въздействие на изхвърлящите пластини 

на атакуващите боеприпаси с кинетично действие, като 

цяло е аналогично на схемата на въздействие на 

вградената динамична защита. Разликата е в това, че 

енергията която се подава на пластината за привеждането 

и в действие се обезпечава от електрическата система, 

създаваща електрически импулс, а не взрив. (Фиг.2) [3]. 

Този способ предлага ред преимущества в сравнение с 

използването на взривно вещество, като източник на 

енергия. С електромагнитния пуск е свързан малък ефект  

на ударна вълна и образуването на осколки и съответно 

въздействие на защитавания обект, протича в 

предсказуемо направление и място. Съществува 

възможност  да се изключи системата, когато не е нужна, 

което също се явява като предимство. 

 

 
 

Фиг.2  Схема  на устройството с електромагнитен пуск 

(вариант на изпълнение) 

1. Кинетичен боеприпас, 2, 4, 6  - пластини, 3,5. Дискова 

намотка на пусковата система индуктивен тип, 7. 

Кондензаторна батерия, 8. Привключвател 

 

 

Защитни устройства от динамичен тип, 

активирани от външни датчици  

Защитни устройства от динамичен тип, активирани 

от външни датчици  заемат междинна ниша между  

защитните устройства от динамичен тип и кумулативната 

активна защита с малък радиус на действие, тъй като 

въздействието на предварително захванато от датчика 

противотанково средство може да се осъществи не само 

непосредствено при контакт с бронята, а при долитането 

близо до бронята, което увеличава ефективността на 

подобни комплекси. Щом многодатчиковата система за 

прихващане, захване противотанково средство, блока за 

управление включва електронно изчислителната машина 

и включва превключватела, следствие на което се 

пренася ток от кондензаторната батерия към дисковата 

намотка на пусковата система на пластината  от 

индукцинен тип (или се активира заряда от взривно 

вещество) (Фиг.3). Пусковата система изхвърля 

пластината на траекторията на долитащото 

противотанково средство. Средствата на въздействие на 

противотанковите средства могат да се състоят от плочи 

от хомогенна или композитна броня или от устройства от 

динамична защита. 

 
Фиг.3. Схема на устройството на защитни устройства 

от динамичен тип, активирани от външни датчици и 

„разумна” броня ( вариант на изпълнение) 

1. Кинетичен боеприпас, 2. Радар, 3. Блок за управление, 

4. Електронно изчислителна машина, 5. Кондензаторна 

батерия, 6. Дискова намотка на пусковата система на 

пластината  от индукцинен тип. 
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„Разумна” броня 

Потребността от оптимизация на защитата на 

бронираните машини, без увеличаване на тяхната маса е 

довело до разработването, включващо в състава на 

защитно устройство от динамичен тип, система за 

захващане и управление. Това е довело до 

разработването на така наричаната „Разумна” броня 

(„Smart” armor), която се явява предмет на интересни 

изследвания в последните десетилетия. 

За реализация на системата „разумна броня” е 

необходимо: да се определи мястото на попадане и 

логическата обработка, разпознаване, заплаха и 

управление на съответните механизми на противо-

действие. В качеството на източник на енергия, може да 

служи, както взривно вещество, така и електрическа 

енергия. Дадената разработка, се отнася към несамо-

активиращи се защитни устройства от динамичен тип. 

Разработени са ред датчици, способни да откриват 

пълен спектър на типови удари, които предстваляват 

заплаха за обекта.  

Използвани са така също и оптически аналози на 

електрическото фолио, включващо мрежа от оптически 

влакна. Те функционират посредством контрол на 

отслабването на минаващото светлинно излъчване по 

направление на влакната в случай на тяхното прекъсване. 

В третият тип датчици се използва пиезолектрически 

полимер. Дискретизирането на листовете от този 

материал, генерира напрежение, като се подложи на 

въздействие, които се контролират. [4]. 

Реализирането на системата „разумна броня”,  

която е способна да разчита траекторията на снаряда, 

чрез схемата на бронята, използвайки местоположението 

на ударите на два слоя от датчиците, разположени пред 

основната броня на машината. Създаден е логически 

блок, който събира информация от група от датчици и 

изпълнява необходимата обработка за да определи 

приблизителното очаквано място на удара. Необходи-

мите изчисления могат да бъдат изпълнени за няколко 

микросекунди. 

 За сравнение на средствата на нападение те  

изминават това разстояние за 50-60 микросекунди. 

Следователно е възможно да се изработи система  

„разумна броня”, като се използва метода на пасивно 

намиране при разположение на датчиците на разстояние 

не повече от половин метър от корпуса на машината. 

Тези системи са способни да разпознават различен клас 

заплаха, на основата на тените габарити и скорост.  

Количеството повредени участъци на всеки слой от 

датчици, показва площа на напречното сечение. 

Величината на производимият сигнал е свързана с 

физичните габарити на снаряда, а времето за нарастване 

на сигнала е съпоставим със скоростта на снаряда. 

Следователно, пиезоелектрическият полимер притежава 

потенциални възможности, като дискриминатор. Блока 

на „разумната броня” е пособен да  управлява съответ-

ната реакция на атакуващият снаряд, насочен в областта 

на системата от брони, в които се изпитва този удар. 

Ответната реакция може да се осъществява в границата 

на времето между удара по датчика и достигането на  

средството за нападение на основната броня. 

Схемата на работа на някои от образците e  

следната: противотанковото средsтво минава през два 

слоя от датчици, които предават информацията на 

логическия блок, който разчита траекторията на снаряда 

и определя неговия тип, след което на атакуващият 

боеприпас  се осъществява  активно въздействие от 

изхвърлящи се пластини [5].  

 

Изводи: 

Както е отблязано в публикацията [6], защитното 

устройство от динамичен тип имат висок потенциял за 

усъвършенстване за сметка на оптимизацията на 

конструкцията, избор на параметрите на елементите, 

използването на нови материали и схеми на въздействие 

върху атакуващите противотанкови средства. 

Разгледаните защитни устройства от динамичен тип 

откриват възможност за значително повишаване на 

защитеността на бронираните бойни машини. 

Важни достойнства на такава защита се явяват: 

- Висока ефективност при снижаването на  

пробивната способност на кумулативните боеприпаси; 

- съществено намаляване на бронепробиваемоста 

на подкалибрените снаряди и поразяващите елементи от 

типа на „ударно ядро”; 

- сравнително евтина и проста за производство 

защитно устройство от динамичен тип, разбира се за това 

са необходими съответните производствени мощности, 

което в частност е обосновано от големите количества 

(на една бронирана машина е необходимо средно около 

200 единици) защитни устройства; 

- не е необходимо сложно обслужване  и контрол, 

нечувствителност към различни външни въсдействия; 

В същото време защитните устройства от 

динамичен тип имат слаби страни, като високата 

уязвимост от въздействието на осколочно-фугасните 

средства, обемно-детониращите и други  огневи средства 

на противника, способни да извадят от строя защитните 

устройства от динамичен тип или да ги отстранят от 

повърхността на бронята. 

Перспективни направления се явяват работата 

върху защитните устройства от динамичен тип с 

използването на електрическата енергия в качеството на 

енергетичен материал. Непосредствената електризация 

във висша степен е ефективна против заряди формиращи 

кумулативна струя, а електромагнитният пуск на 

защитните елементи или изпълнителните устройства се 

счита особенно перспективно за защита от снаряди с 

кинетично действие. За разлика от енергията на 

взривните вещества, електрическата енергия има ред 

приемущества в план на нейното управление. 
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1. Introduction 
Even at present, it is still difficult to find one uniform definition 

of the European Union because of its unique and complex character. 
Leading reference books give different definitions for the Union, 
and while some emphasize on the free market as one of its 
distinguishing features, others are focused on the political element, 
whereas the rest of them pinpoint its uniqueness. If we have to 
summarize, it could be said that the EU is a political and economic 
union without an equivalent, having its own internal logic 
associated with the gradual formation of a specific European 
identity based on universal values, shared by all European citizens, 
as well as, the formation and implementation of policies such as the 
Common Foreign Policy and Common Security and Defense Policy 
of the European Union. 

2. European Union - The Common Security and 
Defense Policy 

Despite the imperfections that the Union has today, in view of 
budgetary restrictions, military capabilities and historical overlaps, 
the EU has its uniqueness and potential for its rightful presence on 
the global stage. The development of this potential is a prerequisite 
for building a strategic vision for the future, supporting the 
European citizens, enhancing its political will and capabilities for its 
implementation, recognizing the fact that achievable security and 
defense solutions are increasingly associated with a renunciation of 
national sovereignty. 

Its uniqueness lies also in the fact that it possesses the largest 
(non-military) capabilities to overcome crises and is the largest net 
contributor of funds to support the development of other countries1. 
From institutional point of view, it should be noted that we have: 

- on the one hand, a bureaucracy that is quite different from the 
classical bureaucracy, as the Brussels bureaucrats are historically a 
brand spanking new type of employees being the first ones to serve 
neither their sovereign nor their government, and the first ones to 
call into question the national bureaucracy and even sometimes to 
revise or reject the regulations and decisions of their own national 
governments; 

- on the other hand, there is an attempt the concept of 
democracy to be institutionalized and a perception of political 
responsibility to be developed, a perception which will be able to 
peel itself away from the short term moods of the political majority.  

In Eurobarometer 80 in a survey published in the autumn of 
2013, European citizens say that after the free movement of people, 
goods and services, among the most positive results of the EU are: 
the peace among the member states of the Union (cited by 53% of 
respondents) and the political and diplomatic EU influence in the 
world (cited by 19% of respondents). On the question which of the 
values best represent the EU, the highest percentage of respondents 
point out - peace (37%), then human rights (34%) and democracy 
(30%) 2. 

According to Prof. Ingrid Shikova, three are the fundamental 
pillars of the European project: First, the European Union is a 
political project and a common vision for its existence is necessary. 
What citizens expect from the present day leaders is the intellectual 
model of the future European political unification. This is not 
necessarily a federation or any of the already familiar models. It can 
and must be original and unique, as is the current European 
integration system. It is very important to provide a shared vision 
for creating and operating effective policies in important areas such 
as energy, infrastructure, including common foreign policy. Second, 
unity does not mean unification. This fundamental principle is very 
important because United Europe has different cultures, different 
languages, different sensitivities; each country has its own 
ambience and specific traits. 

Individual differences can very well co-exist with the European 
and universal values. Thirdly, the shared vision for the future of the 
European project should be based upon the fact that in the 
conditions and characteristics of the world's 21st century 
development, in order to conquer a solid position and influence, for 
the sake of its voice to be heard, Europe must be really united, not 
only on paper. Probably, the most prominent example that could be 
given here is the Common Foreign and Security and Defense Policy 
Programs, which exist as an option in the Treaty of Lisbon, but are 
still not actively implemented in practice, and Member States often 
act differently and even quite contradictory 3. Despite the significant 
changes introduced by the Lisbon Treaty in the CSDP decision-
making procedures, the principle of intergovernmental cooperation 
and coordination is still applied.  

The decision-making process within the EU is a complex 
combination of institutional interests and practices, governments’ 
positions, binary democratic control, from national parliaments on 
one hand and from the citizens on the other. It is also a combination 
of leadership strategies, regulatory and bureaucratic procedures for 
reaching consensus and efforts to initiate and implement certain 
policies. The theory of rational choice has contributed to the 
explanation of the dynamics of intergovernmental relations and the 
decision making processes concerning important issues. The theory 
proposes two solutions that would help to boost the confidence 
among the member states that their duties and responsibilities will 
be respected: 

- collecting and sharing sovereignty - when states strongly 
engaged in the management of supranational institutions agree to 
decide on mechanisms other than unanimity; 

- delegated sovereignty - when supranational institutions attain 
the capability to take autonomous decisions without intervention by 
voting or one-sidedly imposed veto.  

According to the rational choice theory, CSDP brings together 
the benefits of cooperation so that Member States can increase their 
influence on the world stage 4.  

There is also an additional logic for the "sharing" of sovereignty 
in the field of security and defense, based on the so-called " "Two-
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level games" 5 according to which governments prefer to have the 
support of international organizations in order to be able to lay the 
blame on such organizations in the event of failure and to make it 
easier for them to justify the extended use of force as legitimate at 
national level. Having into consideration the opportunities provided 
by the Lisbon Treaty, there are still theoretical gaps in explaining 
the daily dynamics of policy making in the sector, "Brusselization" 
and "europeization", which also greatly influences the fundamental 
image of the CSDP. The process of brusselisation means the 
transfer of duties and functions from national capitals to the 
enlarging expertise capacity of the structures and institutions 
located in Brussels, thus aiming for greater efficiency. 

Closely linked to the process of "brusselization" of the CSDP is 
the process of "Europeanisation" of the national policies, i.e. the 
expertise accumulated in Brussels, the processes and activities that 
take place there, have an impact on national policies6. Thus, the 
European institutions are currently developing both their political 
and military capabilities. Therefore, it seems possible for the EU to 
develop its strategic culture perception, despite the still persisting 
problem related to the reluctance to use hard power 7. Institutions 
are part of the political processes in a given society and, in this 
respect; public opinion is a key factor in the process of institutional 
response to the changes in the security environment.  

An interesting trend is observed in TNS opinion8 research and 
analysis, which examines citizens' attitudes to defense policy in 
Europe, whether it is a priority and whether it should be managed at 
national or European level. The study focuses on two dimensions - 
present and future. Empirical results show that "today" EU security 
and defense is important for citizens. On one hand, this is due to the 
possibility of receiving real-time information about emerging and 
existing conflicts and tensions in every part of the world, as well as 
problems in their own countries. On the other hand, this trend is due 
to the economic and financial crisis, which has grown into a social 
one, and this is what citizens consider a potential threat to increase 
tension between states and, respectively, it is linked to the defense 
policy. Although at present 74% of respondent EU citizens support 
the Common Security and Defense Policy, an interesting moment 
are the discrepancies in the results in terms of the future. Despite 
the strong support for the EU security and defense policy at present, 
in the future the citizens will prioritize social and public policies 
that will have an impact on their everyday lives. 

As a result, the problems of defense and security rank an 
unenviable position in comparison to the problems of poverty and 
social exclusion, the economic, budgetary and fiscal coordination, 
the problems of improving further the consumer protection and 
public health.  This shows the mixed feelings of Europeans on the 
topic. On one hand, they strongly support further integration into 
the CSDP and, at the same time, consider that defense expenditures 
should be kept at the current levels or reduced. The lack of 
unambiguous understanding on the side of public, which takes into 
account the challenges in the security environment yet still 
prioritizing other areas does not justify, but gives some explanation 
of the current situation in the security and defense sector. Under 
these attitudes, the Lisbon Treaty is an adequate response, providing 
a regulatory framework for the future security and defence policy of 
Europe. 

However, the limited resources allocated to security and defense 
question the realistic assessment of the situation that should be 
underlain in a future Common European Strategy. The feasible level 
of integration of European security and defense policy is specified 
in Articles 42 to 46 of the specially developed section 2 of the 
Treaty of Lisbon but the real one depends on the level of political 
will and civil support for the application of the new provisions. 

Over the past years, following the adoption of the Treaty of 
Lisbon in 2007, the EU has managed to implement practically a 
large part of the planned changes in the field of CFSP and CSDP. 
New structural units at political, military and administrative level 
have been established within the Union and are functioning. A High 

Representative of the EU for Foreign and Security Policy was 
appointed and the External Relations Office was established. A 
Political and Security Committee has been established and functions 
as a permanent body. The established European Defense Agency 
fulfills its assigned missions and tasks. The EU carries out a number 
of operations, using military and civilian capabilities thus 
contributing to strengthen security in the world. Since 2003 under 
the auspices of the EU, dozens of missions have been carried out, 
such as: the military operations in the Republic of Macedonia 
(FYROM), the Democratic Republic of Congo and Bosnia and 
Herzegovina, the civilian-military supporting operation in Darfur, 
the Congolese defense reform mission, in Aceh (Indonesia), a 
border guard mission in Ukraine, Moldova and Rafah (Gaza Strip), 
police missions in Bosnia and Herzegovina, Republic of Macedonia 
(FYROM), Palestinian Territory and Congo, as well as missions in 
Georgia and Iraq.  

A distinguishing characteristic of the CSDP is the focus on 
coordination rather than cooperation as a problematic element of 
collective action, given the nature that most European missions are 
sporadic and reactional. CSDP is dominated by crisis management 
system which demands from the Member States to respond to 
regional and international crises in limited time. The scattered 
nature of these missions shows that the EU has no common vision 
of how it views the global environment and what image it wants to 
project on it9. Although the EU has been achieving significant 
progress in adopting and implementing a number of policies to 
respond to post-Lisbon challenges, it is still felt the need for new 
ways to be found to enhance integration in the area of foreign 
policy, security and defense. 

The EU's ability to speak with one voice on economic matters 
enables it to influence the international scene. The transfer of this 
capability to foreign, security and defense policy would outline a 
power capacity that would earn the EU its corresponding position in 
the global system of international relations10. Economic and 
military interdependence is characterized by the fact that it is an 
integral part of traditional international politics and to a great extent 
is a consequence from social conditions and perceptions11. 

3. Conclusion  
However, not the domestic political needs of the separate EU 

Member States, but the serious global challenges will most likely be 
the ones to incite the speeding up of the integration process in the 
field of security and defence policies. The Union undoubtedly needs 
its own strategy, a bold vision of a well-thought-out wholeness 
between high goals and means to achieve them.  

With regard to European citizens' attitudes towards defense 
policy in Europe, the following two conclusions are to be drawn: 
firstly, in terms of overall influence, the EU sometimes finds it 
difficult to position itself on the international scene against the 
United States, China, even Russia. Therefore, having a European 
army capable of intervening quickly and effectively in a crisis 
situation would strengthen the voice of the Union among the 
international community. 

Second, from an economic and budgetary point of view, 
defining European military needs and pooling defense spending, EU 
member states would avoid duplication and unnecessary costs. 
Member states should put aside their differences in the strategy and 
develop a common European strategy. This, in turn, would benefit 
not only member states but also non-EU members when they need 
assistance to improve their situation and resolve the crises they face.  

The state and the traditional understanding of sovereignty are 
based on both approaches - supranational and intergovernmental. 
Differences arise from the final goal of whether to change the 
understanding of the currently existing concept for nation state or to 
create a new European super-state. 
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For some, the Lisbon Treaty is a step towards the European 
superstate, for others it invalidates the "federal vision" for the 
European Union. 

In fact, the Lisbon’s Treaty final evaluations by analysts, 
commentators and policymakers are at cross-purposes primarily due 
to differences in the perception of past and present expectations of 
the EU's future development. It can hardly be said that the Lisbon 
Treaty finds the right balance between supporters of deeper 
integration and radical Eurosceptics. 

On the other hand, the Lisbon Treaty does not address a number 
of issues in the economic sphere: the further development of the 
Single Market and the Economy of Knowledge, increasing the 
competitiveness of the European economy, and last but not least, 
finding the most appropriate means to deal with the environmental 
and energy issues. 

Solving these issues does not necessarily require new 
mechanisms, but rather a rigorous implementation of existing 
legislation, creativity, and new approaches to globalization. A good 
contract can be an important tool, but it cannot replace the need of 
political will and the determination to carry out particular tasks that 
correspond to the goals and ambitions set. 
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1. Introduction 
It is difficult at this stage to allocate the roles of NATO and the 

EU in the field of energy efficiency, and it is necessary to reach 
agreement at the highest political level, according to which the two 
organizations should achieve cooperation rather than functional 
competition. Indeed, while NATO has the ability to offer a high 
level of projection of force, the EU has a low level of military 
capabilities but a priority in many policy areas. According to many 
leaders, the European Union should not seek to become a political-
military alliance, but to develop military capabilities to be one of 
the leading players on the international stage. Thus, by 
supplementing its predominantly "soft approach" to security issues, 
with certain instruments of "hard" force, the EU could join Africa or 
other areas of tension and conflict where the alliance would be a 
complex actor with a broad palette of diplomatic, political and 
economic instruments as well as security tools. For its part, NATO, 
in spite of its strengths in terms of strategy and experience, does not 
have the capabilities of the EU, for example, in relation to 
economic, trade and development policies. Without a strong 
political-strategic link, hard and soft, military and civilian assets of 
any organization can be used in a much less efficient way. 

Military forces at the disposal of the EU should provide 
important capabilities for action in a rapidly evolving and rapidly 
changing political context. NATO should be heavily engaged in 
cases where military power is needed to a much greater extent. 

Even if there is sufficient coordination between the EU and 
NATO, there are concerns that the two organizations are totally 
incompatible with their spending rules. NATO has built a culture of 
financial flexibility that allows allies a quick response to emerging 
crisis situations. The EU is less flexible in terms of finances, 
especially in the context of the ban on deficient spending. 

With regard to resource planning, the focus should be on 
achievable objectives rather than on a change in the defense agenda. 
It is clear that the challenge of fragmentation and duplication in the 
European defense industry is underlined in the European defense 
context. It is often seen that Europe as a whole spends on half of the 
resource allocated by the United States for defense, while at the 
same time spending on it achieves lower performance than the US 
capabilities. 

All these issues and challenges lead to the need for additional 
financial and energy resources to build capabilities that are in line 
with the rapidly changing environment.. 

2. Еnergy security and its strategic significance for 
the European Union 

Energy resources are at the heart of European integration but, at 
the same time, they are a test of the geopolitical positioning of the 
EU, given the low levels of resource security and the need to 
diversify energy supplies. 

In the 1950 Declaration, Robert Schuman declares that he 
wishes to create "solidarity" among states in strategic coal and steel 
industries, making war in Europe "materially impossible" 1. 

If the energy situation in figures is to be presented, it would 
have the following descriptions: 

 As of 2014 The EU imports 53% of the energy it 
consumes; EU energy supply costs are more than 1 billion euros a 
day, or 400 billion a year. This is more than a fifth of the value of 
all European imports. The EU's dependence on imported oil is 90%, 
on natural gas 66%, on solid fuel 42% and on nuclear fuel 40% 2. 
Energy security affects all Member States, but it is a particular need 
for the Baltic countries and those from Eastern Europe. In six EU 
Member States, Russia is the only external supplier, especially with 
regard to natural gas, and in three of them over ¼ of the total energy 
needs are covered by natural gas. Imports of oil are about 300 
billion euros, with 30% (1/3) of them coming from Russia3. 

 In 2013, with 39% of the EU's gas imports from Russia, 
33% from Norway and 22% from North Africa (Algeria, Libya). Of 
Russian gas, about 40% arrive in the EU via Ukraine, and the rest - 
through the North Stream. North Stream is operating at 55% of its 
capacity, with a surge expected to boost supplies through this gas 
pipeline, but this would only replace about 30% of gas quantities 
arriving through Ukraine. In 2013, energy supplies from Russia 
account for 39% of all EU gas imports or 27% of consumption. At 
the same time, Russia exports 71% of its gas to Europe, as viewed 
globally by 2030. world consumption is expected to grow by 27%. 
The EU is expected to rely increasingly on imports of natural gas, 
which by 2030. will grow from 24% to 30% of the Union's energy 
mix and imports will reach more than 80% of the required natural 
gas compared to 66% today. Half of Russia's exports are directed to 
the EU, 28% to the CIS, and the rest to Turkey and Asia. To date, 
the EU is the only major economic actor to produce 50% of its 
electricity without greenhouse gas emissions (23% renewable 
energy and 27% nuclear power) 4. At least 10% of installed capacity 
for electricity generation should be interconnected by 2020 and by 
2030. to reach the 15% target 5. 

In this regard, the EU identifies the need for an energy security 
strategy, which includes the following three main components - 
reducing dependence on certain: energy resources, energy suppliers 
and routes. The importance of the EU's energy security problem is 
evidenced by the fact that, for several years after 2006, The Union 
is developing its policy and adopting a European Energy Security 
Strategy. This, in turn, is an example of how strategic new EU 
documents emerged as a result of certain crisis events, which also 
confirms the causal link between the environment and the strategic 
documents. The issue of energy security is becoming a subject of 
consideration by EU as a result of the suspension of supplies to 
Europe, especially oil, in 2005. (Russia-Belarus opposition) and gas 
in 2006 and 2009 (opposing Russia and Ukraine) due to the 
controversy over the debt of Belarus and Ukraine and the change in 
the price of deliveries from Russia. 
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The strategy identifies the areas where decisions need to be 
made and concrete short-, medium- and long-term actions on energy 
security are implemented. It is based on eight key pillars, fostering 
close cooperation and solidarity among member states: 

- Immediate action to increase the EU's capacity to overcome 
major interruptions in the winter of 2014/2015; 

- Strengthening emergency response and solidarity mechanisms, 
including risk assessment and pre-planning, protection of strategic 
infrastructure; 

- Reducing energy dependence; 

- Building a well-functioning and integrated internal market; 

- Increasing energy production in the EU; 

- Further development of energy technologies; 

-Diversification of external supplies and associated 
infrastructure; 

- Improve coordination of national energy policies and speak 
one voice on external energy policy. 

Adopted in 2009 тhe "Third Energy Package"6 focuses on the 
liberalization of energy markets in the Member States by dividing 
the gas and electricity companies from the manufacturers and 
suppliers. The goals set by the new set of laws are: 

- consumer choice, investment and security of supply 

- prevent big companies from producing energy and at the same 
time from owning energy networks. 

In view of the above, the idea of creating a Common Energy 
Union, launched on 21 April 2014, should also be noted. in the 
Financial Times, by Polish Prime Minister Donald Tusk (current 
President of the European Council) and expressing the unification 
of Europe into an energy alliance in response to Russia's attempts to 
use its gas supplies to the EU as a political weapon7. 

In turn, the growing need to diversify energy supplies and 
reduce energy dependence on Russia turns the Black Sea region into 
a strategically important energy corridor, a crossroads of roads 
coming from north to south and east to west. The main oil and gas 
projects outline the overall picture of the geopolitical dynamics of 
regional interests. Energy has always been a strategic resource and 
the diversification of the energy portfolio has always meant a 
prosperous strategic balance8. In this regard, NATO and EU's role is 
crucial in ensuring energy security in Europe and the Black Sea 
region in particular, given that the Black Sea countries have two EU 
and NATO members (Bulgaria and Romania) and one is a NATO 
member and candidate for EU membership (Turkey). This, in turn, 
engages to a certain extent both organizations with instability in the 
region. 

3. Еnergy security and its strategic significance for 
NATO 

Energy security issues are becoming increasingly important in 
the overall security debate and attract NATO attention due to a 
number of factors: 

- Europe's growing dependence on oil and natural gas supplies; 

- increased demand for fuel by new economic powers such as 
China and India; 

- the reduction of fossil fuel deposits expected to be exhausted 
in the second half of the century; 

- the lively debate on climate change; 

- recovering interest in peaceful nuclear power in a number of 
countries9. 

Other factors include threats to energy supplies by terrorists or 
pirates, and political instability in a number of producer countries, 

including the attempts of some countries to use energy supplies as a 
political weapon. 

Turkey, Greece, Bulgaria and Romania are members of NATO, 
and Azerbaijan, Armenia, Georgia and Moldova are members of the 
NATO Partnership for Peace initiative. The membership and 
commitment of these countries inevitably draws the North Atlantic 
Treaty Organization's attention to security instability, threats and 
challenges in the Black Sea region, in particular to energy security. 

As has already been noted, NATO and the EU have 22 member 
countries simultaneously in the two alliances. A major challenge for 
both organizations is the way in which countries embrace energy 
security, namely as a national problem and problem of their national 
economies. In this respect, they are hardly willing to lend their 
sovereignty over these security-sensitive issues. Despite the 
European Commission's call for countries to speak with "one voice" 
on energy matters, to have more coordination and a common 
European geopolitical and economic vision, in order to reduce 
energy dependence from external sources, due to the difficult 
sovereignty of the subject, Member States rely on bilateral relations 
and enter into bilateral agreements with suppliers. 

In the age of globalization, energy security is increasingly 
affecting the overall European security. Although it is basically 
considered from a national, economic, infrastructure and EU level 
perspective, it also falls within the scope of threats identified by the 
collective defense organization - NATO.  

The chronology of the growing interest and grounded need to 
focus the Alliance's attention on the topic begins at the NATO 
summit in Riga in 2006, continues in Bucharest 2008, Strasbourg - 
Kel 2009, Lisbon 2010, Chicago 2012 and Wales 2014. In Riga 
200610, NATO is taking a first step in defining energy security as a 
problem and a new type of challenge, trying to find the Alliance's 
place in this area. During the Strasbourg-Keel Summit in 2009, the 
emphasis was on the 60th anniversary of the Alliance and, to a 
lesser extent, threats, risks and challenges were addressed, despite 
the two key events: the Russian-Georgian War of 2008. and the 
Russian-Ukrainian Gas Crisis of 200911. The 2010 Lisbon Summit 
is characterized by the adoption of NATO's new Strategic Concept, 
which aims to respond to new realities and threats to the security 
environment of the 21st century12. 

If we have to summarize the main points that overlap in many 
of the declarations and the 2010 Strategic Concept of the Alliance, 
we should conclude that NATO's role in energy security is related 
to the following challenges: 

- increasing energy needs and share of world consumption; 

- increasing the dependence of some NATO member states on 
external energy suppliers, in some cases also on energy supply and 
distribution networks from an external source; 

- interruption of energy supply (oil and gas from Russia); 

- the need to ensure the vital communication, transit and transit 
routes on which international trade and energy security depend; 

- the need for stability and reliability of energy supply and 
interconnection of energy networks; 

 - need for diversification of routes, supplies and energy 
resources. 

To address the challenges in the context of energy security, 
NATO focuses on the following areas of action: 

- advice on the most immediate risks in the field of energy 
security; 

- sharing and synthesizing information and intelligence; 

- further development of NATO's information activities; 

- "removal of stability"; 
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- developing capacity to maintain and preserve the so- critical 
energy infrastructure, transit zones and lines; 

- "management of the consequences" of certain risks; 

- improving the energy efficiency of NATO military forces; 

- appropriate integration of the energy security element into 
NATO policies and activities; 

- progress in international and regional cooperation, 

- cooperation with partners and consultations between allies on 
the basis of strategic assessments and contingency planning; 

- the added value of NATO's efforts, fully coordinated with 
those of the international community, characterized by a number of 
organizations specializing in energy security; 

- establishment of an accredited NATO center in Lithuania to 
improve on energy security issues. 

In NATO's official declarations from Riga 2006 to Wales 2014, 
with regard to energy security, it can be traced back to the fact that 
the summit in Bucharest in 2008 was the starting point for a further 
upgrade and more concrete on NATO's added value to energy 
security. There are two key aspects to it: 

- focus on the security of major infrastructure sites (especially 
in producer and transit countries), transport corridor security and the 
analysis of terrorist threats. This is, in principle, an obligation on the 
part of the Member States, but at the request of a given country, 
NATO has the opportunity to participate in the monitoring of the 
maritime routes and its territorial waters with the participation of 
civilian experts or by military means. In addition, NATO's special 
emergency civilian planning unit may assist in man-made disasters 
such as oil spills13. 

- an emphasis on "delivering stability", which implies, above 
all, adapting NATO's reform process to a wider strategic context. 
Emphasis is placed on political dialogue and military cooperation 
with partner countries from Europe, the Caucasus, Central Asia, the 
Middle East and the Persian Gulf. These include producer, transit 
and consumer countries. Energy security is included in a number of 
individual cooperation programs. 

The Alliance's activities in this field are divided into three main 
groups14: 

- increasing strategic awareness of the implications of energy 
security for security; 

- providing support to protect critical infrastructure; 

- increasing the energy efficiency of NATO's military forces. 

The first is to conduct consultations among allies and partners 
on energy security issues, exchange of intelligence data as well as 
the conduct of specific events such as working groups, simulation 
games and case studies, briefings by external experts. By organizing 
training courses for the military, NATO seeks to achieve a level of 
awareness of the role that energy can play in the Alliance's strategy. 

The second is related to energy infrastructure, which is one of 
the most vulnerable ones, especially in conflict zones. Infrastructure 
of the energy network falls beyond borders and, respectively, 
attacks on complex infrastructure by hostile states and terrorists. For 
this reason, NATO seeks to raise its level of competence to protect 
critical energy infrastructure, mainly through training and exercises. 

The third is to improve the energy efficiency of military forces 
by seeking intelligent energy solutions for the military, as well as 
making recommendations for improving the standards and practices 
of the Alliance. 

Despite the declaration by the Heads of State and Government 
on Energy Security as a whole, NATO still acts delicately and 
cautiously, rather as a forum for consultation, due to: 

- the very nature of the organization (military alliance); 

- the nature of energy issues having a national, economic, 
infrastructural, political dimension and falling within the scope of 
the activities of national, private and international organizations; 

- the bilateral nature of contractual relations in the sphere; 

- the different perceptions of the countries of Central and 
Eastern Europe and Western Europe over Russia. 

This, in turn, raises the question of how much Art. 5 of the 
North Atlantic Treaty can be applied in the context of energy 
security. Energy security becomes the subject of the consultation 
process under Article 4, except in the case of the risk of a multi-
scale attack on NATO command or control systems or energy 
networks that could lead to the mobilization of measures under 
Art.5. 

4. Conclusion  
Considering the energy security from financial point of view, it 

can be said that European defense sector funding and science and 
technology investments for the future of the European defense 
industry are characterized by a high degree of fragmentation due to 
the large number of independent national military-industrial 
complexes and defense markets. Taking into account the fact that 
each country has one set of armed forces and in view of the new 
threats and budget constraints, in order to achieve coordination and 
complementarity in the field of energy security, the Alliance's 
European allies' efforts require synergy between NATO's intelligent 
defense projects and EU's  Union and Sharing initiatives. 

It is clear that NATO and the EU are particularly important for 
energy security, which provides conditions for the two allies to 
achieve their strategic goals and ambitions to ensure the security of 
the citizens of the member states and the stability of their 
economies. 

One way to achieve energy security is to create an Energy 
Union. The Energy Union must represent an integrated effort of its 
participants to work on the internal and external dimension of 
energy security. In line with its objectives, the energy alliance 
should seek to diversify its energy sources, routes and suppliers, 
especially in the gas sector, and to promote the highest standards of 
nuclear safety in third countries. With the help of diplomacy, the 
Energy Union must strengthen its global relations with reliable 
countries producing or transiting energy and support the creation of 
infrastructure to allow diversified sources to gain access to world 
markets. 

Internally, EU and NATO countries must work towards a fully 
functioning internal energy market and focus on sustainable energy 
and energy efficiency and develop their energy infrastructure in a 
coherent way. 
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Abstract: This report proposes a classification of the bulletproof vest according to various features, which is based on a study and analysis 

of modern threats and the use of vest by military, police and other units. This classification would allow for a quick, easy, adequate and 

reasoned choice of the appropriate vest kind and type depending on the tasks and the environment of operation. 
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1. Introduction 

Modern multi-component bulletproof vests are an important and 

indispensable element of the equipment of the officers of various 

types of forces. Different types and purpose bulletproof vests exist. 

Recently, modular type vests are becoming more and more relevant, 

which can be transformed depending on the task being performed 

and the degree of risk. To the main part of the armor (back and 

chest securing section providing full torso protection at the front 

and rear), additional safety components in the form of separate 

modules can be attached to protect the side parts of the torso, 

shoulders, neck, and the loins. Bulletproof vests play an important 

role in preserving the health and life of anti-terrorists in fulfilling 

their duties and resolving crisis arising in various critical situations. 

 

2. Classification of bulletproof vests 

The study carried out on the state of the art of the bulletproof 

vests available at the market and the vests used by anti-terrorists 

found the existence of a wide variety of models produced by both 

Bulgarian and foreign companies  [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Based on the analysis of the results obtained from the study, a 

classification of the bulletproof vests can be suggested according to 

the following features: 

 in terms of purpose; 

 by the levels of protection; 

 by the way of wearing; 

 by gender of the individual carrying it: 

 by the protective panels materials. 

 

 

 CLASSIFICATION BY PURPOSE 

Depending on their intended use, the bulletproof vests can be 

assigned to one of the following groups: 

 Military; 

 Police; 

 Civil. 

Military bulletproof vests can be divided into: 

 Tactical; 

 Special;  

 Water inflatable. 

 

Tactical vests provide ballistic protection to the front, rear and 

side parts of the torso. Lateral overlap of ballistic panels ensures 

complete torso coverage. These bulletproof vests are comfortable to 

carry, allow free movement of the hands and do not restrict the 

movement when squatting. They are designed for use in various 

tactical actions. Typically, the outer case is made of a masking cloth 

that matches the terrain in which it will be used. Most often the 

spots are in the so-called desert variant or in the shades of green 

colors.  These bulletproof vests are mainly with protection classes 

IIIA, III under NIJ and levels 4 and 5 under GOST. 

Specials vests provide ballistic protection for the front, rear and 

side parts of the torso, as well as protection for the neck, throat, 

shoulders, biceps and loins. They are mainly used for patrolling. 

The outer case is made of a masking cloth depending on the terrain 

in which it will be used [7]. Most often the spots are in the so-called 

desert variant or in the shades of green colors.  These bulletproof 

vests are mainly with protection classes III and IV under NIJ and 

levels 6 and 6a under GOST. 

Water inflatable vests provide ballistic protection to the front, 

rear and side parts of the torso as well as to the neck. The collar of 

the vest is inflatable and through it the body of the fighter is kept on 

the surface of the water. This type of bulletproof vests has extra 

belts that ensure safer grip on the body in buoyancy conditions. 

These vests are mainly used by special and anti-terrorist forces. The 

outer case of the vests is made in a signal color or in the color of the 

uniform. These bulletproof vests are mainly with protection levels 

IIIA, III under NIJ and levels 4 and 5 under GOST. 

Police bulletproof vests can be divided into: 

 Tactical; 

 Special. 

Tactical vests provide ballistic protection to the torso's front, 

back and sides to ensure full torso coverage. The protection of the 

torso side portions is ensured by the lateral overlapping of the 

ballistic panels. This type of bulletproof vests is comfortable to 

wear throughout the day, providing freedom of movement for the 

hands and feet while walking, running and squatting. They are 

intended for use in various operations. The outer case is made in 

black. These bulletproof vests are mainly with protection levels 

IIIA, III under NIJ and levels 4 and 5 under GOST. 

Specials vests provide ballistic protection for the front, rear side 

of the torso, as well as protection for the neck, throat, shoulders, 

biceps and lions. They are mainly used in patrolling. The outer case 

is made in black. This type of bulletproof vests is mainly with 

protection levels III and IV under NIJ and levels 6 and 6a under 

GOST. 
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Civil bulletproof vests can be divided into: 

 Ordinary; 

 VIP. 

Ordinary vests provide ballistic protection to the front and rear 

of the torso. They are used by security guards and civilians. They 

are light and comfortable for long wearing and can be placed above 

and below the clothes. These bulletproof vests are mainly with 

protection levels I, II under NIJ and levels 1, 2 and 3 under GOST. 

VIP bulletproof vests provide ballistic protection for the front 

and rear of the torso. They are mainly used by businessmen and 

high-ranking persons. They are lightweight and comfortable to wear 

for a long time. They usually wear under clothes and are not 

noticeable. These bulletproof vests are mainly with protection levels 

I, II under NIJ and levels 1, 2 and 3 under GOST. 

 

 CLASSIFICATION BY PROTECTION LEVEL 

The protective qualities of the bulletproof vests are determined 

depending on the level of protection provided by them, in 

accordance with the requirements of existing standardization 

documents [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. The latter are prepared 

in accordance with a number of regulatory requirements for 

individual ballistic protection means, environmental conditions, the 

degree of risk in specific structures, and weapons used in the region. 

Some of the most widely used worldwide standardization 

documents on ballistic resistance of bulletproof vests are the 

standards of: US National Institute of Justice - NIJ 0101.04 and 

NIJ0101.06; National Standard of Russia - GOST 50744-95; 

German - German Schutzklassen and VPAM; as well as those of the 

UK Police - PSDB and HOSDB. 

  

As regards the bulletproof vests resistance to puncture, these 

are: the US National Institute of Justice - NIJ 0115.00 and the 

United Kingdom Police Standard - HOSDB 2007. Part 3. 

Table 1 shows equivalent ballistic protection levels,  and Table 

2 - equivalent puncture protection levels, specified in some of the 

most commonly used standards for bulletproof vests. 

Table 1. Equivalent ballistic protection levels 

Ballistic protection level according to some of the leading 

standards in this field 

GOST 50744-95 

(Russia) 

NIJ 0101.04 

NIJ0101.06 

(USA) 

German Schutzklassen 

(Germany) 

1 I SK L 

2 II — IIIA SK 1 

2а — SK 2 

3 — SK 3 

4 III SK 4 

5 — — 

6 IV SK 4 

6а — — 

 

Table 2. Equivalent puncture protection levels 

Puncture protection level according to some of the leading 

standards in this field 

NIJ 0115.00 

(USA) 

HOSDB 2007. Part 3 

(United Kingdom) 

1 KR1+SP1 

— KR1 

2 KR2+SP2 

— KR2 

3 KR3+SP3 

— KR3 

 

 

 CLASSIFICATION BY THE WAY OF WEARING 

 for visible wearing; 

 for hidden wearing. 

Visible wearing - this type of armor is worn on the clothes. 

They are mainly used by military and police, as well as by some 

security guards. The outer case is made in black for police; in 

camouflage, with various patterns for military; in black, signal or 

the color of uniform for guards. These bulletproof vests are mainly 

with protection levels IIIA, III, IV under NIJ and levels 5, 6 and 6a 

under GOST - for police and military;  and with protection levels I, 

II under NIJ and levels 1, 2 and 3 under GOST - for security guards. 

Hidden wearing - this type of armored vests are worn under the 

clothes. They are mainly used by security guards, officials and 

businessmen. The outer case of these vests is usually made in white 

or black. These bulletproof vests are primarily of protection levels I, 

II under NIJ and levels 1, 2 and 3 under GOST. 

  

 CLASSIFICATION BY THE GENDER OF THE 

INDIVIDUAL  

 for men; 

 for women. 

For women - they are made according to the specific of the 

female body in all classes of ballistic protection, 

according to the standards and in the colors and patterns 

of the outer case depending on the purpose. 

For men - they are made in all classes of ballistic protection, 

according to the standards and in the colors and patterns of the outer 

case depending on the purpose. 

 

  CLASSIFICATION ACCORDING TO THE 

MATERIALS OF THE PROTECTIVE BALLISTIC 

PANELS  

 Flexible ballistic panel; 

 Hard ballistic panel / armor plate. 

 The flexible ballistic panels can be divided to: 

 single-component; 

 multi-component. 
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Single-component flexible ballistic panels are made of one type 

of ballistic material.  Special materials are used, such as: UHMWPE 

- Dyneema®, Spectra®; p-aramids - Kevlar®, Twaron®, Artec®; 

PBO -Zylon®; Polyhydroquinone-diimidazopyridine-M5®. 

Multi-component flexible ballistic panels are made of combined 

two or more ballistic materials.  It is possible to combine any of the 

above materials with m-aramids, ceramic materials and more. 

 The hard ballistic panels can be divided to: 

 single-component; 

 multi-component. 

Single-component hard ballistic panels are made of one kind of 

material, while different combinations of materials are used in the 

production of multi-component hard ballistic panels. [17] 

Some materials used in hard ballistic panels are: steel and steel 

alloys; titanium and titanium alloys; composite materials; ceramic 

materials; UHMWPE materials; p-aramid materials, etc. [18] 

 

3. Conclusion 

Excellent knowledge of modern weapons and existing means of 

individual ballistic protection are crucial to the right choice of 

means to protect the health and life of the officers during law 

enforcement, anti- and counter-terrorist, peace supporting, military 

and other operations. 

The classification of the various bulletproof vests by a given 

feature allows for a quick, adequate and reasonable choice of the 

kind and type of a bulletproof vest, according to the specific needs 

and requirements of the given organization, depending on 

performed tasks, degree of risk and environment of the operations. 
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1. Введение 
 

Экономическая безопасность – это способность и 

возможность для экономики страны развиваться в условиях 

конфликтов, неопределенности, рисков применительно к 

условиям существующей действительности. С точки зрения 

классификации на внешние и внутренние факторы – 

необходимый уровень экономической безопасности Украины 

могут обеспечить только внутренние системные факторы, 

формирующие ее целостность и адаптивность к изменениям. 

Переход к рынку является непрерывным процессом 

трансформации хозяйственных условий и связей, которые, в 

свою очередь, сопровождаются возникновением и ростом  

объѐма трансакционных издержек. По мере увеличения 

количества субъектов хозяйственных связей возрастает и число  

трансакций, и объѐм трансакционных издержек, особенно в 

условиях страны с  развивающимся законодательным 

окружением. Специфика формирования, состав и структура 

трансакционных издержек определяется особенностями рынка, 

в зависимости от вида оказываемых услуг или производимой 

продукции.  

В отрасли строительства в период ее развития в 

течении последних 15-25 лет произошли существенные и 

неоднозначные изменения, часть из которых - негативного 

характера. Это обусловлено трансформацией  хозяйственных 

связей, отставанием законодательного и административного 

окружения от современных потребностей отрасли, 

сокращением объемов финансирования государственного 

строительства, появлением финансирования за счет 

физических лиц – заказчиков на фоне общего сокращения 

платежеспособного спроса населения и уменьшения объемов 

работ отрасли строительства. Ситуация усугубилась в условиях 

распространения влияния мирового кризиса. 

.   

2. Предпосылки и средства для решения 

проблемы 
Экономическая безопасность как свойство экономических 

процессов обеспечивается двумя механизмами: 

самоорганизации и управления. Механизм управления 

экономической безопасностью представляет собой 

целенаправленное воздействие государства и общества на 

развитие экономики в интересах поддержания такого ее 

свойства, как безопасность. Но он имеет субъективный 

характер. Механизм самоорганизации действует всегда и 

является объективным, имманентно присутствующим, но 

наиболее явным он становится когда в обществе существует 

единая или близкая система ценностей, целей и интересов. 

Современная политика создания условий экономической 

безопасности должна обеспечить баланс или гармонизацию 

интересов экономических групп и сил между собой, 

институтами власти. Следует отметить, что в современное 

время исследование проблем экономической безопасности 

осуществляется как с нарушением принципа системности, так 

и практически с игнорированием принципов научной доктрины 

всеобщей числовой Гармонии.  

Игнорирование математики при исследовании проблем и задач 

на макроэкономическом уровне имеет следствием неучет 

общих математических констант и „самопланирование” 

макроэкономических диспропорций и угроз состояния 

экономической безопасности на высшем уровне управления. 

Из необходимости соблюдения принципа Гармонии логично 

исходит и следующее: приоритетность соответствия стратегии 

экономической безопасности принципам концепции 

ноосферизма, автором которой является академик В.И. 

Вернадский [З]. Другими словами, экономические отношения 

должны быть поднятыми па качественно иной уровень как 

важный элемент политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности и основа внедрения стратегии экономического 

роста при условии соблюдения принципа Гармонии. 

Таким образом, экономическая безопасность это способность 

экономики обеспечивать эффективное удовлетворение 

общественных потребностей на национальном и 

международном уровнях; она представляет собой совокупность 

внутренних и внешних условий, благоприятных для 

динамичного роста национальной экономики, ее способности 

удовлетворять потребности общества, государства, индивида, 

обеспечивать конкурентоспособность на внешних и 

внутренних рынках как необходимая составляющая 

гармоничного существования. Экономическая безопасность 

должна обеспечивать структурно-функциональное 

соответствие и направленное развитие государства как 

самоорганизущейся системы с наибольшей свободой всех ее 

составляющих. 

Создание условий экономической безопасности имеет 

различные последствия относительно масштаба объектов. С 

точки зрения объемов и темпов роста реального и фиктивного 

секторов экономики, а также уровня угроз экономической 

безопасности следует подчеркнуть сложность угроз со стороны 

нарушений условий прозрачности отношений при 

осуществлении операций на фондовом рынке, особенно на 

рынке ценных бумаг и их производных. Одним из актуальных 

вопросов теории экономической безопасности и практики ее 

использования является диагностика состояния экономической 

безопасности на основе разработки и внедрения в практику 

системы индикаторов экономической безопасности, что 

должно обеспечить создание методологической и 

методической основ для измерения, оценки состояния, 

эффективности обеспечения и развития условий 

экономической безопасности. Состояние экономической 

безопасности и масштабность тенизации экономики в Украине 

свидетельствуют о необходимости принятия радикальных мер 

по повышению уровня и минимизации угроз экономической 

безопасности. 

Как вышесказанное взаимосвязано с процессами 

происходящими на уровне отрасли? 

. 

3. Решение рассматриваемой проблемы 
Перед предприятиями строительной отрасли стала проблема 

самостоятельного поиска и выбора высокорентабельных 

строительных площадок, что привело к расширению круга 

потенциальных контрагентов, что, в свою очередь, вызвало 

существенное увеличение трансакционных издержек, рост их 

удельного веса в структуре совокупных затрат, неэффективное 

распределение во времени и по этапам хозяйственных связей. 
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Также, специфика строительного рынка Украины 

характеризуется наличием следующих первоочередных 

проблем: не хватает земельных участков; отсутствуют 

городские стратегии застройки; нет системных 

инфраструктурных решений; отсутствует нормативная база 

высотного строительства; не применяется практика проведения 

открытых аукционов по приобретению земельных участков. 

Некоторые строительные организации используют 

недобросовестные методы при получении разрешительных 

документов на строительство, что во многом обусловлено 

сложностью разрешительных процедур в этой сфере, та как, на 

сегодняшний день, никто не может гарантировать получение 

разрешения на строительство, даже при условии соблюдения 

всех требований действующего законодательства. Все 

вышесказанное способствует не только росту трансакционных 

издержек в отрасли, но в отдельных случаях сопровождается 

фактами коррупции и является источником тенизации 

экономики. Возникает необходимость оптимизации 

трансакционных издержек посредством совершенствования их 

структуры и объема на различных этапах хозяйственных 

связей, имеющих место в строительном бизнесе.  

Экономическая динамика в Украине, в значительной степени, 

сопровождается, и сдерживается высокими трансакционными 

издержками. Для формирования методологического подхода 

при анализе трансакционных издержек и разработке механизма 

их минимизации  необходимо уточнить структуру издержек 

фирмы. В рыночной экономике издержки фирмы можно 

разделить на три группы: трансформационные, 

организационные, трансакционные. 

Понятие трансакционных затрат является главным в теории 

прав собственности и впервые было обосновано в трудах  

Р.Коуза - "Природа фирмы"(1937 г.) и "Проблема социальных 

издержек" (1960 г.),  Р.Коуз относил к трансакционным 

издержкам затраты пользования рыночным механизмом. "Без 

понятия трансакционных издержек, которое по большей части 

отсутствует в современной экономической теории, невозможно 

понять, как работает экономическая система, продуктивно 

проанализировать целый ряд возникающих в ней проблем, а 

также получить основу для выработки политических 

рекомендаций" [1].  

. 

4. Результаты и дискуссия 
Согласно Р. Коузу, при обмене правами собственности следует 

учитывать так называемые внешние эффекты или экстерналии 

– дополнительные издержки или выгоды, не получившие 

отражения в ценах сделки. Эти эффекты бывают как 

положительными, так и отрицательными. Положительными 

внешние эффекты будут в том случае, когда деятельность 

одних экономических субъектов приводит к возникновению 

дополнительных выгод для других субъектов, а в ценах на 

товары или услуги это не отражено. Отрицательные внешние 

эффекты возникают тогда, когда деятельность одних 

экономических субъектов вызывает дополнительные издержки 

для других [1].  

По нашему мнению – именно этому положению следует 

уделить особое внимание при исследовании темы 

трансакционных издержек и управления ими в отрасли 

строительства. Очевидно, что любой бизнес целесообразен в 

том случае, когда образование фирмы дает экономию на общих 

издержках, путем трансформации трансакционных издержек 

независимых агентов на внешнем рынке, во внутрифирменные 

затраты. С точки зрения Р. Коуза, для анализа природы фирмы 

стало необходимым расширение содержания понятия контракт 

(сделка) за рамки договора о единичной купле продаже, что 

дало возможность трактовать природу фирмы, как проблему 

выбора оптимальной формы контракта. Сокращению 

трансакционных издержек в отрасли жилищного строительства 

будет способствовать как внесение изменений в 

законодательное и административное окружение, так и 

оптимизация конфигурации трансакционных издержек в 

рамках каждого конкретного предприятия. Модель развития 

отрасли строительства в Украине, и сектора жилищного 

строительства должна учитывать степень существенности 

влияния трансакционных издержек, что позволит избежать 

возникновения явлений «провалов рынка» в отрасли. 

5. Заключение 
Отсутствие единого методологического подхода к 

методических приемов изучения вопросов экономической 

безопасности и фундаментальных факторов, влияющих на ее 

состояние различных уровнях экономических отношений, от 

домохозяйств и фирм и до уровня государства определили 

необходимость постановки нами соответствующих 

теоретических и методических вопросов.  

Необходимо обоснование и разработка системы индикаторов 

экономической безопасности для различных уровней и в 

разрезе отраслей  экономики.  

 Требует дальнейшего развития гипотеза о фрактальность 

структуры экономических систем и необходимости смены 

парадигмы отношения к вопросам теоретического обоснования 

и практического внедрения мероприятий по обеспечению 

состояния экономической безопасности как инварианта 

социальной суперсистемы системы. Прогрессивные изменения 

состояния экономики могут прогнозироваться путем задания 

параметров вариаций и контроля соблюдения параметров 

инвариант (аттракторов) в том числе в разрезе отраслей. 

Наиболее целесообразным с нашей точки зрения является 

использование принципов эконофизики  как науки, 

формирующей новую теоретическую и методологическую базу 

современной экономической теории. 
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Най-пълно определение за „хибридна война“ е дадена 

в предговора на „Military Balance 2015“ – годишна публикация 

на Лондонския Международен институт за стратегически 

изследвания: „Използването на военни и невоенни средства в 

интегрирана кампания, насочена към постигане на изненада, 

овладяване инициативата и получаване на психологически 

предимства, използвани в дипломатическите дейности; 

мащабни и стремглави информационни, електронни и 

кибернетични операции; прикриване и укриване на военни и 

разузнавателни дейности, в съчетание с икономически натиск. 

" 

Компонентите на хибридната война са икономически, 

дипломатически и информационни. 

Спецификата на  хибридните войни е, че 

обикновеният човек не разбира същността на това, което се 

случва: къде, от кого заплахата, как се проявява, с какво и как 

да се противодейства. 

Изразът „хибридна война“ се използва за първи път в 

САЩ през миналия век. Тя се разбира като военна стратегия, 

съчетаваща конвенционална и информационна война. Как се 

провежда хибридната война? Тя включва интегрирането на 

военни и невоенни инструменти в кампания, която е ефективна 

за сметка на нейната внезапност, неочакваност и 

инициативност. В основата на хибридната война е стратегията 

на бърз информационен, електронен, икономически и кибер 

натиск върху врага – естеството на войната се изтъква чрез 

думата „хибрид“, която е синоним на думи като „смесен“, 

„повсеместен“. Използването на информационно-

идеологически методи за повлияване на част от населението, 

което притежава протестен потенциал, допълва скритите 

военни мерки (информационна конфронтация, специални 

военни операции).  

Хибридна война: държавата – обект на 

дестабилизация 

В съвременните условия няма нужда от революционен 

или военен удар: алтернатива на класическия начин за 

унищожаване на противника е хибридна война. Това е 

уникален организационен модел, който се използва за 

решаване на военно-политически въпроси. Хибридната война е 

особено привлекателна за субекти, които не искат да водят 

открита война. Вместо класическата конфронтация на 

политическата арена се прилагат тактиките на хибридната 

война. Инструментите, използвани в хибридната война, се 

отличават със стратегическо планиране, ясна координация на 

силите, действително, тайно и внезапно въздействие върху 

противника.  

На практика активно се използват следните елементи: 

Информационни операции 

Целта им е да окажат влияние върху държавния и 

военния апарат. Провеждането на информационни операции 

помага за подвеждане на врага, нарушава процедурите, 

свързани с обмена на информация, комуникацията на 

противника. 

Операции с психологически характер 

Планирани са да потискат моралното и 

психологическото състояние на гражданите, морала на 

противниковите въоръжени сили. Те имат за цел да внедрят в 

обществения живот на населението недоверие към властите, 

мотивирайки ги да извършват незаконни и разрушителни 

действия. 

Кибернетични атаки 

В състояние са да деактивират държавната и 

икономическата инфраструктура. Използването на 

кибернетични атаки затруднява функционирането на 

стратегическите обекти на противника, което позволява на 

„нападателя“ да получи неоторизиран достъп до 

класифицирана информация и достъп до електронното 

управление. 

Икономически натиск 

Постига се чрез въвеждането на санкции, 

преустановяване на инвестиции, осъществяване на 

диверсионно-подривни операции. Подкрепата на 

опозиционните движения на ниво организация, информация и 

финансиране е важен аспект в хибридната стратегия. Освен 

това този вид война предполага активно включване на 

протестния потенциал на цивилните маси. Например, субектът 

на действие спонсорира групи от терористи и екстремисти, 

подкрепя престъпни и разрушителни опозиционни сили. 

Хибридната война се различава от традиционната по 

засилената употреба от външни сили на съвременни 

информационни технологии – това помага да се „атакува“ и 

изкриви информация, да се фалшифицират събития, да се 

разпространява невярна информация, за да се хвърлят в 

обществото изфабрикувани фалшиви факти. Подривни 

социални технологии се прилагат във всички сфери на 

обществения живот на противниковата държава: политическа, 

икономическа, културна и социална.  

Как може да се противодейства на хибридната война 

Държава, която страда от хибридни атаки, трябва да 

положи много усилия за възстановяване на сигурността в 

политиката, икономиката и обществото. Създаване на 

структура и организация, чиято дейност ще допринесе за 

воденето на контрахибридна дейност е задължително. 

Необходимо и въвеждане в държавната система и структурата 

на въоръжените сили и силите за сигурност на специални 

звена, предназначени да реагират и превантивно да провеждат 

операции в отговор на  информационните и психологически 

действия на противника. Противодействието на технологиите 

на хибридните военни и цветни революции следва 

задължително да се осъществява на национално ниво. Нужен е 

контрол на медии, разпространяващи в средствата за масова 

информация фалшиви новини, литература и така нататък, 

включително в социални мрежи и блогове, целящ филтриране 

на изкривени факти. Трябва да се реализират превантивни 

действия за блокиране на финансови, информационни и 

организационни канали, които са собственост на 

чуждестранни, олигархични, радикални и екстремистки 

опозиционни структури. Полезно е и осъществяването на 

международно информационно сътрудничество с приятелски 

страни по военните въпроси, сигурността,  икономиката, 

информацията и психологията.  

Следва да се оказва систематична подкрепа за 

неутрализиращи операции, насочени против водени срещу 
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държавата войни. Качеството на  хибридната война зависи не 

само от развитието на технологиите на атакуващите държавата 

– сериозен аспект на ефективността на действието е високото 

ниво на развитие на информационните технологии и опита за 

работа с тях. Политическите анализатори на въпроса какво е 

хибридна война в съвременен контекст, отговарят: феноменът 

на хибридната война има много измерения. Отличителна черта 

е интеграцията в процеса на атакуване различни области на 

сигурността и военното дело: на информационни, 

икономически, политически и социално-културни равнища – 

това е сложно явление. С други думи, субектът на въздействие 

работи на няколко фронта – това усложнява позицията на 

обекта-държава, тъй като трябва да предприеме редица 

разнопосочни мерки, противодействащи по различен начин. 

Трябва да се отбележи, че на политическата сцена 

съвременните хибридни войни са често радзпространени. Те се 

отличават на пръв поглед с безобидна тактика – така 

нареченият умен подход за провеждане, чиято същност се 

свежда до липсата на мащабни сблъсъци между въоръжените 

сили и редовните армии. Основният аспект при провеждането 

на хибрид-военни операции е главно гражданският аспект. 

Например цветните революции. Последните са в основата на 

съвременните хибридни войни. Цветните революции са 

привлекателни за „атакуващия“, тъй като тяхната стратегия е 

да използват разрушителната пропагандно-информационна 

технология за премахване на политическия режим. Налице е 

промяна в акцента и противника използва протестния 

потенциал на населението. Вторична роля играят използването 

на бунтовнически и специални сили, провеждането на скрити 

операции. 

Хибридните заплахи включват множество различни 

режими за водене на война, включително стандартните оръжия, 

нередовни тактики и формации, терористични актове 

(включително насилие и принуда) и засилване на криминалната 

активност. 

Хибридните войни могат да бъдат и мултимодални 

(провеждани от две или повече държави и различни 

недържавни участници). Тези мултимодални действия се 

извършват или от различни единици, или от една и съща. В 

такива конфликти, опонентите (държави, групи от държавно 

спонсорирани или юридически лица, които финансират 

дейността си сами) ще използват възможен достъп до 

съвременен военен потенциал, включително криптирани 

командни системи, преносими ракети „земя-въздух“ и други 

съвременни смъртоносни системи и също така – подпомагане 

за организирането на продължителни партизански действия, в 

които се използват засади, импровизирани взривни устройства 

и убийства. Тук е възможно да се съчетаят високотехнологични 

способности на държавите, като анти-спътникови средства за 

защита срещу тероризма и финансови кибервойни, само че, 

като правило, оперативно и тактичеси насочени и 

координирани в рамките на основни бойни операции, за да се 

постигне синергия във физическите и психологически 

измерения на конфликта. Резултатите могат да бъдат 

реализирани на всички нива на войната. 

Майкъл Ишъруд в монографията си „Въздушната мощ 

за хибридната война“, публикуван от Института Мичъл към 

ВВС на САЩ през 2009 г., ни дава следното тълкувание на 

хибридна война: „Тя заличава разликата между чисто 

конвенционална и обикновена нередовна война.“ 

Понастоящем терминът има три приложения:  

- преди всичко до бойната ситуация и условия;  

- до стратегията и тактиката на врага;  

- до типа сили, които трябва да се създават и 

поддържат.  

Когато става въпрос за политически цели, хибридните 

войни най-често приемат формата на нередовна война, когато 

участниците-субекти се стремят да подкопаят легитимността и 

надеждността на режима-обект. Това изисква съпътстваща и 

последваща военна помощ за укрепване на способността на 

марионетното правителство да посрещне социалните, 

икономическите и политическите нужди на своя народ, за да се 

укрепи и утвърди. 

 

Информационна война 

Както по-горе бе посочено в ядрото на хибридната 

война е информационната компонента. В днешното време на 

свободен достъп до богата информация, борбата за човешките 

умове започна да се провежда в тази област. С подаването на 

необходимите информационни материали за обществото, както 

и подбрани новини, може да се контролира социалното 

настроение и стремежите на доминиращата част от 

населението. 

Какво представлява информационната война? 

Информационната война е психологически натиск 

върху цялото общество или част от него. Умереното 

предоставяне на необходимата информация помага да се 

създадат определени настроения и да се предизвика реакция. 

Информационна война може да се провежда както в 

рамките на страната, така и между отделни страни и е част от 

сложен процес на конфронтация. Наличието на информационен 

натиск върху обществото е индикатор за задкулисни 

политически действия или подготовка за всякакви промени. 

Това въздействие не изисква големи финансови инвестиции и 

усилия. Ефективността на информационната война зависи от 

добре подготвена кампания, която разчита на чувствата и 

желанията на обществото. 

Какви са целите информационната война? 

- обеспечаване безопасност на собствената държава; 

- поддържане на патриотични настроения; 

- влияние върху гражданите на друга държава с цел 

погрешно информиране – дезинформация и 

постигане на определени цели. 

Видове информационна война 

Информационната война може да бъде използвана 

срещу военните и срещу цивилните. За целта може да се 

използва един от видовете информационна война или комплекс 

от мероприятия. Видовете информационна конфронтация 

включват: 

- Информационна война в интернет – предлага се 

различна и често противоречива информация, 

използвана за объркване на противника; 

- Психологически операции – подбор и представяне 

на такава информация, която звучи като 

противоречаща на настроенията в обществото; 

- Дезинформация – създаване и придвижване на 

фалшива информация, за да се насочи 

противниковата страна в грешна посока; 

- Киберразрушаване – физическо унищожаване или 

блокиране на електронни системи, важни за врага. 

Какви следва да са мерките за сигурност 

- Засилване на защитата на собствените ресурси, за 

да се запази реализацията на плановете и 

намеренията; 

- Контра-дезинформационни атаки и директна атака 

с информация; 

- Информационна война в медиите. 

Корелация: Информационна война и пропаганда 

Информационната война се използва ефективно в 

политическата сфера, където придобива формата на откровена 

пропаганда. Политическа борба се води между политически 

партии, организации и други политически институции. 

Информационната война в тази област е постоянна, но нараства 

преди изборите за правителствени органи. Въздействието 

върху обществото чрез информация/дезинформация се 

провежда по такъв начин, че гражданите не го забелязват и 

вярват, че правят своя избор самостоятелно. Основните методи 

на информационните атаки са: монтаж на фалшиви новини, 

слухове, митове, заплахи, блъфиране, изкривяване на 

информацията. 

Фалшивите новини – това са информационни 

фалшификати или преднамерено разпространена 
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дезинформация в социалните мрежи и традиционните средства 

за масова информация с цел въвеждане в заблуждение за 

получаване на финансова или политическа изгода, а по някога 

и двете. 

Авторите на фалшивите новини често използват 

бомбастични заглавия или напълно измислени истории, за да 

увеличат броя на ползвателите и цитируемостта. Печалбата в 

случая се формира като резултат от получени рекламни 

договори, дължащи се на демонстрирана популярност на 

медията. Лесният достъп чрез интернет, политическата 

поляризация, масовостта на ползване на социалните мрежи 

невероятно улесняват разпространението на фалшивите 

новини. Възможността анонимно да се хостват сайтове, на 

които се разполагат медиите с фалшивите новини затруднява 

законовото преследване на такива изтокчници за 

дезинформация и клевета. 

Фалшивите новини са методология на въздействие, 

чрез която до знанието на лице, група от лица или социални 

групи, се довеждат специално подготвени информационни 

материали с оглед въвеждането им в заблуждение и 

предприемането на действия, които са изгодни за решаване на 

задачи на субекта (автора) – злепоставяне, манипулиране на 

изборни процеси, рейдърски атаки, смъквъне цената на борсата 

и пр. 

Прилагането на тази методология включва следните 

основни елементи:   

- Изготвяне на информационни материали, т. е. на 

онази информация, която трябва да създаде у 

„обекта" погрешни представи за действителността 

или нейните елементи. Те могат да бъдат лъжливи, 

да не отговарят напълно на действителността или 

пък да са верни, но да противоречат на 

представите на „целта“ (таргета) за тях; 

- Поднасяне на фалшивите новини  до „целта". По 

различни канали, с използването на различни 

способи и прийоми те стават негово достояние. По 

този начин се придава автентичност на 

информацията и се затруднява проверката ѝ; 

- Въвеждане на „адресата" в заблуждение относно 

силите, средствата, замислите и плановете на 

създателя и разпространителя на материалите. 

Практически този процес започва с изготвянето на 

информационните материали, продължава с тяхното довеждане 

до знанието на „обекта" и завършва с въвеждането му в 

заблуждение, в резултат на което той прави изводи и 

предприема желани от субекта/поръчителя  действия. 

Използването на фалшиви новини е предпочитан и 

често използван метод при компрометиране на неудобни хора, 

граждани, политически противници, при деструкционирането 

на групи и организации. 

Как социалните мрежи се превръщат в проводник на 

влияние, използвайки фалшиви новини? 

Според експерти някои проведени информационни 

операции чрез туитер ботове и разпространение на „фалшиви 

новини“ дават начало на информационни войни, чиято цел е да 

подронят доверието на гражданите в държавните институции и 

демокрацията. На практика това е връщане към Студената 

война, но с помощта на съвременните информационни и 

комуникационни инструменти. В случаите на намеса се 

изпълняват и следните задачи: 

 подриване на доверието на гражданите в 

правителството; 

 разпалване и изостряне на противоречията между 

политически противници; 

 подриване на доверието към изборната 

демокрация; 

 поднасяне и налагане на специфична гледна точка 

към световни политически събития; 

 създаване на всеобщо недоверие към източниците 

на информация, изтривайки границата между 

факти и измислици. 

Именно последната задача представлява най-голям 

интерес от гледна точка на разпространение на информацията в 

социалните медии. Трябва да се има предвид, че основни 

платформи днес за разпространение на пропагандата, са 

интернет услугите, които не са способни за филтрират 

фалшивите новини и да блокират ботовете. Това са Twitter, 

Facebook и Google както и новинарското приложение  Google 

News. 

Като допълнение към хората, публикуващи умишлено 

или случайно фалшиви новини, политиците и техните апарати 

често подхвърлят компроментиращи материали в новинарските 

потоци, обосноваващи различни обвинения спрямо 

противниците си. Технологията на „Репортаж на основата на 

обвинение“ е следната: 

1. Предявено обвинение от едно лице към 

друго; 

2. Отхвърляне на обвинението; 

3. Новинарското издание съобщава както за 

предявеното обвинение, така и за отричането, но не предоставя 

никаква информация, която да подкрепи едната от двете 

позиции. 

4. Самото обвинение се разглежда като новина. 

Когато читателят изследва множество материали, 

веднага се налага контрастът, по който различни издателства 

поднасят информацията. Това затруднява читателите и те 

започват да се съмняват в правдивоста на всички публикации. 

Преди десетилетия, за да бъдат информирани, хората 

са купували вестници или са следели новините. С развитието 

на интернет информацията придобива гигантски размери, а 

комуникацията е светкавична. Изследователи от МТИ 

предупреждават, че този информационен поток е  труден за 

ориентиране и е лесно да се обърка човек. Последните 

изследвания показват, че фалшивите новини се 

разпространяват през интернет много по-бързо от истинските и 

обхващат по-голяма аудитория. 

Анализирани са над 150 000 новинарски съобщения 

сред 3 млн. ползватели на Twitter в периода от 2006 до 2017 г. 

С най-малка популярност са се ползвали новини със степен на 

достоверност около 98%, а фалшивите новини са имали 

огромен рейтинг. При това ползвателите на социалните мрежи 

два пъти по-често са споделяли фалшива информация в 

сравнение с истинската. Разликата в популярността според 

изследователите се дължи на смисловото послание. Именно 

извънредната сензационност прави фалшивите новини толкова 

популярни и привлича към тях вниманието в интерент. 

Най-тъжно е, че възникнали като допълнителна 

възможност за развиване свободата на словото, по своята 

същност социалните мрежи подпомагат вирусното 

разпространение на дезинформацията и се превръщат в 

основен пропаганден инструмент. Според редица изследвания 

именно те най-бързо и ефективно разпространяват фалшиви, 

непроверени новини. Когато следват опровержения на 

фалшивите новини, те се четат от малка, практически 

пренебрежима част от аудиторията. Важното е, че фалшивата 

новина е оказала необходимото въздействие благодарение на 

насочеността ѝ към емоциите и личните убеждания на хората. 

Тези подходи се наричат пост-истина (post-truth). Ако 

социалните мрежи се превръщат в основен информационен 

източник, то пост-истината ще се превърне в нормален и 

разпространен инструмент за работа с масовата аудитория. 

Хибридните войни обикновенно започват с 

организиране на масивен изблик на информация в социалните 

мрежи, който дискредитира властите на страната, срещу която 

войната се води срещу външната и икономическа политика, 

социална политика, а след това се разлюлява, дестабилизира 

социално-политическата ситуация и структура. 

Днес в условията на глобализация, на подновено 

политическо международно състезание между големите 

международни играчи, на сателитните малки държавни 

формирования, които се стремят към себеутвърждаване и 

коопериране с големите, изучаването на хибридните войни, 
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техните съставки и признаци може да бъде определено като 

жизнено необходимо познание за оцеляване. Стандартните и 

оголени военни действия вече не са на мода, но анализаторите 

все още не са сигурни кой от похватите е по-разрушителен и 

довеждащ до по-трайни резултати.  
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1. Introduction 

In recent years, the issue of energy security has become more 

and more important. There are some concerns like a: 

 depletion of petrol and other fossil fuels; 

 reliance on other sources of energy; 

 geopolitics (such as supporting dictatorships, increasing 

terrorism, "stability" of nations that supply energy); 

 the energy needs of the poorer countries and the demands 

of developing countries such as China and India; 

 discussing economic efficiency with the population; 

 climate change; 

 renewable energy sources and other alternative sources of 

energy, 

energy insecurity, combined with other global problems, risks 

leading to conflict by repeating past mistakes in history.  

The purpose of this report is a present a reasons for negative 

impact on security environment and ways to solve the problems. 

2. Reasons for a Negative Impact of Energy 

Production on the Security Environment 

The state of the energy industry is characterized by instability 

stemming from continuous increase in consumption and depletion 

of natural energy sources, accompanied by their harmful effects on 

environment. The energy sector is an area of the human activity that 

has a probably most devastating impact on nature. Bulgaria has a 

diverse power generation mix, including nuclear, thermal and water 

power plants. 

Energy production, mainly from the conversion and combustion 

of fossil fuels, and the energy consumption of all economic sectors 

accounts for 79% of greenhouse gas emissions. Other greenhouse 

gas emissions are due to industrial processes other than energy 

consumption, agricultural practices or waste management. These 

percentages have remained largely unchanged since 1990. 

Electricity and heat production are share of 79% of energy includes, 

as well as fuel for burning fuels in industry, buildings, transport and 

agriculture. The next changes in the way we produce electricity and 

heat and in the way we use energy in our economy are essential to 

reducing greenhouse gas emissions. [12] 

Since greenhouse gas emissions are mainly cause by energy 

production and consumption, energy efficiency can have a 

significant impact on reducing emissions. In addition, demand for 

energy investment and imports is decreasing and consumers save 

money. Energy efficiency is describe as the fastest and most cost-

effective way to overcome energy security, environmental and 

economic challenges [13]. Therefore, a set of measures in a number 

of greenhouse gas emitting sectors [14] are defined in EU 

legislation and energy efficiency targets for 2020 and 2030 are set. 

Energy dependence shows the country's dependence on 

imported energy and resources. It is defined as the ratio of energy 

imports and gross domestic energy consumption.На Table 1 are 

show energy consumption data by energy products in five years 

period.[1]  

Table 1: Final energy consumption by energy productsГрешка! 

Източникът на препратката не е намерен..  

  2012 2013 2014 2015 2016 

  Thousand tonnes of oil equivalent 

Total 9044 8597 8847 9367 9517 

Industry 2576 2576 2608 2701 2634 

Transport 2871 2604 2937 3255 3348 

Others 3597 3417 3302 3411 3535 

Agriculture,  

forestry and 

fishing 198 193 192 188 186 

Households 2377 2257 2184 2213 2261 
 

 

Bulgaria has greatly reduced its energy dependence - from 

62.8% in 1990 to 34.5% in 2014. Eurostat are shows data in [2]. 

Energy dependence measures how much a country is force to 

import energy for its own consumption. 

Total energy dependence for the European Union in 2014 was 

53.4%, which means that it imports slightly more than half of its 

energy consumption. The development of the EU's dependence on 

energy imports is volatile, but the level has remained above 50% 

since 2004. [2] 

Many people fear that the World is rapidly using a diverse but 

limited amount of fossil fuels. Some scientists fear that we have 

already reached a peak in the extraction and production of fossil 

fuels. The World relies petrol so much, for example, if there is a 

peak, or even peak is far away, it is ecologically, geopolitically and 

economically, and it is wise to invest in alternatives types. 

On the one hand, exhaustion of fossil fuels, climate change 

requires adequate environmental decisions for future generations. 

On other hand, the deepening global economic crisis, global hunger, 

food shortages and rising prices make it a matter of utmost to 

manage and recover waste, a huge source of which is agriculture 

and waste products (domestic, commercial , industrial, institutional, 

etc.). [3] 

In recently years, issue of the environmental impact of energy 

has remained topical. It is difficult to assess value of energy 

production on pollution of nature and disturbance of landscape, 

destruction of plant and animal species. In the information sources 

[4, 5, 6, 7] are shows that data emissions from energy sources. 

3. Ways to Improve Energy Security 

Places like a Nigeria, Iraq, Iran, and so on are produce oil, but 

they pose problems to varying degrees for oil-consuming countries, 

as they cover stable supply and stable management. The other one, 

like a Venezuela, threaten to use oil and its associated profits to 

develop even their own country and region. 
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As more and more developing countries are industrializing, they 

will naturally want more energy to quench the thirst for growth. 

This will lead to greater involvement in international relations, and 

in fact, China and India are increasingly active in many regions of 

the world. 

The future can also see resource conflicts. Dependence on fossil 

fuels and unnecessary resource use will worsen climate change, 

which threatens many of the world's ecosystems, will raise sea 

levels and affect food production, resulting in instability and 

conflicts caused by resource scarcity. 

Nuclear power is one of the alternatives to fossil fuels that many 

countries are considering, given their efficiency and environmental 

friendliness during operation. Many environmentalists are afraid of 

the consequences of nuclear energy incidents and the inadequate 

storage of radioactive waste and say they are not worth it, but 

instead should invest in other alternatives for renewable energy. 

The ownership of oil and natural gas from a number of 

countries is a way to change the security environment of countries 

that depend on them. In recently years, we have witnessed conflicts, 

violence and destabilization that hinder the development and 

security of vulnerable areas. [10] 

In 2000, the European Commission launched the European 

Climate Change Program, which includes the following measures 

[8]: 

 optimizing fuel consumption of the cars and energy 

efficiency of the buildings; 

 increased renewable energy sources such as wind, solar, 

tidal power, biomass and geothermal energy; 

 Reduction of the methane emissions from landfill. 

According to Kyoto Protocol, the European Union has assumed 

responsibility of reducing greenhouse gas levels emissions by 8% to 

1990 for 2008 - 2012. In this connection, the European Council also 

committed itself to a higher 30% reduction in greenhouse gas 

emissions by 2020 compared to 1990 as a contribution to a global 

post-2012 agreement [8]  

Bulgaria fulfills the commitments under Directive 2001/81/E on 

national emission ceilings atmospheric pollutants, which include the 

achievement by 2010 and subsequent maintenance of total annual 

emissions for sulfur dioxide - 836 thousand kt/y; for nitrogen oxides 

- 247 kt/y; for volatile organic compounds - 175 kt/y; for ammonia - 

108 kt/y. [4] 

According to the contract of accession, between European 

Union members and Bulgaria, in 2010 Bulgaria committed to 11% 

of total electricity from renewable energy sources. 

In the White Paper [9] states that alternative fuels are essential 

for both security of energy supply and reduction of negative 

environmental impact from transport sector. 

In 2005, the European Commission issued a communiqué called 

“The Biomass Action Plan” in terms of: 

• An increase in energy consumption in the transport sector, 

which does not allow for the reduction of greenhouse gas emissions; 

• Undertaking by car manufacturers to commit to the 

introduction of new technologies in the car industry to reduce 

carbon dioxide emissions. 

According to the National Security Strategy of the Republic of 

Bulgaria, the stability of the energy sector is a continuous process of 

providing vital public services for the functioning of society as a 

whole in the context of possible terrorist threats, natural disasters 

and major industrial accidents. The Republic of Bulgaria is 

interested in building a common EU energy policy. It supports the 

implementation of EU strategic initiatives to build the necessary 

infrastructure and diversify energy supply. Priority to ensure our 

energy security is building and maintaining interconnections with 

neighboring countries networks as well as expanding the capacity of 

gas storage facilities. 

The Republic of Bulgaria supports the development of 

international energy projects within the Southern Corridor, the first 

of which is the NABUCCO project, which is an EU priority. We 

also support the South Stream international energy project. Their 

implementation is accompany by security expertise - civil, public, 

environmental and national. 

The development of nuclear energy is of strategic importance 

for our national security. The construction of new capacities is 

institutionally support, given that it is a promising resource for the 

production of emission-free electricity and due to the accumulated 

successful experience and professional capacity. Its development is 

strictly in line with the requirements for the management of nuclear 

waste and decommissioning and security measures. 

Priority in energy security policy is to increase energy 

efficiency and promote energy savings. There is enormous energy 

saving potential in the country for its production, transmission and 

consumption. The energy security of the country and the 

improvement of the quality of the environment depend on the 

realization of the policy of the Republic of Bulgaria to increase the 

share in the energy production of renewable and alternative energy 

sources and the substitution of the electric energy with natural gas. 

The country shall contribute to technological development in 

terms of efficiency in the production and deployment of clean coal 

technologies and to the application of technological achievements 

that are in line with European requirements and own economic 

capabilities. Our energy policy is based on a balanced approach to 

the integrated use of renewable energy sources, nuclear energy, 

natural gas, coal technologies and HPPs to ensure energy security 

and economic efficiency. 

The Republic of Bulgaria carries out a clear and consistent 

regulatory policy to ensure the interests of national security, society 

and citizens in the operation and development of energy capacities, 

transmission and distribution networks. [11] 

As a result of main sources of greenhouse gas emissions, policy 

of the European Union is aimed at: enhancing security of supply; 

ensuring the competitiveness of European economies and the 

availability of affordable energy; supporting environmental 

sustainability and combating climate change. 

The European Union seeks to ensure that biofuels are produce 

sustainably, do not endanger the production of food and do not lead 

to deforestation or loss of biodiversity. All of this has given us a 

reason to summarize that the Community is striving for a 

comprehensive energy and environmental policy based on clear 

targets and deadlines for moving to a low-carbon economy and 

saving energy. 

4. Conclusion 

Although we cannot prevent all natural disasters, our 

preparation and responses to human impacts, can and should be 

improved. The possible restriction or even interruption of access to 

vital energy resources will have a severe destabilizing effect on the 

economy and the security environment, respectively. 

Improving the environmental situation is a long and continuous 

process, an important part of the life activities of people in each 

country. In order to improve the environmental situation and the 

management of environmental security, both legislative and legal 

knowledge and actions, as well as knowledge and actions on the 

organization of its management at state, regional and corporate level 

are need. 
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Подкупът е едно от най-тежките престъпления, 

насочени срещу дейността на държавните органи, обществени 

организации и лица заемащи публични длъжности.1 При него е 

налице корелация между действията на даващия („активен“) и 

приемащия („пасивен“) подкуп, като наред с „необходимо 

съучастие“ задължително има и съвпадане на волята за 

реализиране на корупционната сделка.2    

Макар да са свързани, като две насрещни 

волеизявления и действията да съставляват фактическо 

единство, деянията на даващия и приемащия подкупа са 

юридически самостоятелно урегулирани.  

Непосредственият обект на подкуп са онези 

обществени отношения, които възникват във връзка със 

законосъобразното и безкористно осъществяване на функциите 

на длъжностните лица. 

Решаващо при тези деяния е не толкова размерът на 

облагата, нейното трайно или временно значение като 

имуществена промяна в патримониума на длъжностното или 

трето лице, колкото съвкупният вредоносен резултат за 

функционирането и авторитета на службата на длъжностното 

лице.3 

Изпълнителното деяние при „активния“ подкуп,4 

може да се прояви под три форми. При него се преследва 

предлагането, обещаването и даването на дар или облага,5 

която не следва на длъжностното лице, срещу престиране на 

деяние или поведение, желано от субекта на „активния“ 

подкуп.6 И докато при обещаващия, предлагащия и даващия 

подкупа се наказват усилията му за корумпиране на лице от 

съответния длъжностен апарат, то при искащия, съгласяващия 

се и получаващия подкупа, санкцията е насочена към 

длъжностното лице, решило да експлоатира службата, която 

заема за лична облага, с което подронва авторитета и 

правилното функциониране на съответната структура на 

обществото.7  

Престъплението подкуп е довършено в момента на 

фактическото приемане на дара или друга имотна облага,8  

независимо дали това е станало преди или след извършване на 

действието или бездействието по служба, заради което тя се 

                                                                 
1 Чл. 93, ал. 1, б. "а" и "б" НК. 
2 Решение № 309/2003 от 20.05.2003 г. на ВКС по н. д. № 

102/2003 г., I н. о. 
3 Решение № 354 от 30.10.2009 по дело №361/2009 г., I н.о., 

ВКС. 
4 Чл.304 НК. 
5 Дар – движима или недвижима вещ. Облага – благоприятно 

изменение в житейския статус в резултат на получения подкуп.  
6 Решение № 373 от 15.10.2013 г. на ВКС по н. д. № 1127/2013. 
7 Решение №354/30.10.2009 по дело №361/2009 
8 Решение № 553 от 13.12.2000 г. по н.д. № 481/2000г., II н.о., 

ВКС. 

дава.9 За да е довършен подкупът е необходимо длъжностното 

лице да осъществи фактическа власт над предмета на 

подкупа.10 Ако предоставената облага бъде отказана или 

върната,11 то извършеното ще представлява опит към подкуп.12   

Опитът е започнатото изпълнение на умишлено 

престъпление, при което изпълнителното деяние не е 

довършено или макар и да е довършено, не са настъпили 

предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни 

последици на това престъпление.13  

Опитът е възможен, когато действията по предаване 

на предмета на подкуп или каквато и да е противозаконна 

облага не са завършени от субекта на „активния подкуп“, но 

така също и когато длъжностното лице14 не е приел 

противозаконната облага или я е върнал, макар "престиращият" 

облагата да е направил всичко зависещо от него тя да бъде 

получена.  

В други случаи, при “предлагане”, “обещаване”, 

приемането на предложение или обещание за даване на 

неследващ се дар и облага е налице формално извършване.  

Само обещанието да се даде или да се приеме такъв 

дар, не е опит към подкуп. 15  

Когато облагата се престира на длъжностното лице, без 

предварително обещание, предлагане или поискване, с оглед на 

бъдещо действие или бездействие във връзка със службата му е 

необходимо да е постигната съгласуваност16 между субекта и 

длъжностното лице, относно съдържанието на целеното 

действие или бездействие.17 

Предаването на неследващия се дар може да бъде 

осъществено лично или чрез друго лице. 18  

Субект на „активен“ подкуп, за разлика от 

„пасивния“, може да бъде всяко наказателноотговорно лице.19  

Не е субект на подкуп, длъжностно лице приело 

подкуп за действие или бездействие, което не се включва в 

неговите служебни задължения, защото не може да извърши 

                                                                 
9 ППлВС № 8 на ОСНК на ВС. 
10 Решение № 347 от 30.IХ.1983 г. по н. д. № 361/83 г., I н. о. 
11 Решение № 439 от 20.11.2009 по дело №464/2009 г., I н.о., 

ВКС. 
12 Постановление № 8 от 30.XI.1981 г. по н. д. № 10/81 г., 

Пленум на ВС 
13 Чл.18  НК. 
14 Решение № 152 от 2.06.2017 г. на ВКС по н. д. № 325/2017 

г., II н. о. 
15 Решение № 126 от 14.VI.1985 г. по н. д. № 103/85 г., I н. о. 
16 Решение № 489 от 11.11.1970 по н. д. №440/1970 г., ІІ н.о., 

ВС. 
17 Решение № 354 от 30.10.2009 по дело №361/2009 г., I н.о., 

ВКС. 
18 Решение № 131 от 8.07.2016 г. на ВКС по н. д. № 436/2016 

г., III  н. о. 
19 ППлВС № 8, т.14. на ОСНК на ВС. 
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лично исканото от даващия облагата, действие или 

бездействие.20 В този случай е налице деяние, което се явява 

нарушаване или неизпълнение на служебните задължения, 

превишаване на властта или правата за да набави за себе си или 

за другиго противозаконна облага, т.е. налице е престъпление 

по служба, а не подкуп. 21 

Отговорността за подкуп не отпада, ако въпреки 

положените усилия не се установи дали деянието по служба е 

действително извършено или деецът само е заблуждавал, че е 

извършил деянието. 22 

Подкупът е користно престъпление. Длъжностното 

лице не само трябва да съзнава, че приема или получава дар 

или друга имотна облага, която не му се следва, но и да 

направи това, за което му се дава - да извърши или да не 

извърши или загдето вече е извършило или не е извършило 

действие действие по служба. Субектът на „активния“ подкуп 

трябва да е със съзнанието, че престира дар на длъжностно 

лице, че този дар не му следва, за да извърши или неизвърши 

търсеното действие по служба или защото е извършило или 

неизвършило вече такова действие.23 Ако липсва съзнанието в 

даващия,24  че престира подкуп, не може да се заключи, че и в 

длъжностното лице е възникнало усещането, че приема 

подкуп.25 

В случаите, когато облагата се дава на длъжностното 

лице, без предварително обещание, предлагане или поискване, 

за бъдещо действие или бездействие е необходимо да е 

постигната съгласуваност между даващия облагата и 

длъжностното лице относно съдържанието на желаното 

действие или бездействие.  

В съзнанието на даващия и приемащия подкупа 

трябва ако не конкретно, то в общи линии да бъде определено 

съдържанието на това действие или бездействие, което се иска 

от длъжностното лице и което е пряко свързано с неговите 

служебни задължения, т.е. трябва да е налице взаимна връзка – 

корелация, между тях. 26 

И „активния“ и при „пасивния“ подкуп, формата и 

вида на вината е винаги пряк умисъл с изявен користен мотив,27 

но не и с користна цел, отличаващо го от престъпленията с 

користна цел.28   

Съставомерността на деянието по чл. 304, ал. 1 от НК 

е постигнатото съгласие между даващия подкупа и 

длъжностното лице, както и съдържанието на сделката,  

изразяваща се в бъдещото действие или бездействие по служба.  

По своята същност, подкупът е двустранна, 

консенсуална сделка,29 подобна на дарение с тежест, но тъй 

като противоречи на закона е престъпление и е нищожна.30 

Затова, действително даденото в изпълнение на същата, следва 

да се отнеме в полза на държавата, а когато е унищожено, 

отчуждено, консумирано или не е налице по други причини се 

присъжда неговата парична равностойност.31 

Дарът или друга неследваща имотна облага на длъжностното 

лице са предмет на подкупа, а не средство за извършването 

                                                                 
20

 Решение № 674 от 16.01.1991 г. по н.д. № 765/90 г., II 

н.о., ВКС. 
21

 Пак там. 
22 Решение №787 от 20.10.2005 г. на ВКС по н. д. № 1024/2004 

г., I н. о. 
23 Решение № 447 от 16.11.1989 г. по н.д. № 504/1989 г., II н.о., 

ВКС.  
24 Решение №450 от 02.08.1991 на ВКС по н. д. №301/91 г., II 

н.о. 
25 Решение № 447 ВКС. 
26 Решение № 489 от 1970 г., ВС; ППлВС № 8, т. 1 и т. 14 на 

ОСНК на ВС. 
27 ППлВС № 8 на ОСНК на ВС. 
28 ППлВС № 8 на ОСНК на ВС. 
29 Решение № 86 от 23.03.1990 по н.д. №51/90 г, II н.о., ВКС 
30 ППлВС № 8/1981г., Решение № 35/1989г. на ОСНК на ВС. 
31 ППлВС № 8 на ОСНК на ВС. 

му.32 Той винаги има имуществен характер (пари, ценности, 

вещи, продукти, ползване на услуги, които имат имуществен 

характер и др.).  

И „пасивният“ и „активният“ подкуп са резултатни 

престъпления -  чрез волеизявление се предлага дар или облаги 

от субекта на „активния“ подкуп на длъжностното лице. На 

следващо място, това може да бъде волеизявление и от трето 

лице. Даването на дар или облаги променя благоприятно 

имущественото положение на „надарения“. Престъпният 

резултат се изразява в положителната промяна в имуществото 

на дееца. Като този благоприятен резултат не му следва. 

Цветя, шоколадови изделия и други вещи с 

незначителна материална стойност, както и предмети и услуги, 

които нямат имуществен характер, не са предмет на подкуп.  

Изначално предметът на подкупа се отнема33 в полза 

на държавата,34  а когато той е унищожен или липсва, 

отчуждено, консумирано или не е налице по други причини - се 

присъжда неговата парична равностойност.35 

Наказателната отговорност при „активния“ подкуп отпада 

ако далият подкуп е бил изнуден от длъжностно лице, вещо 

лице или арбитър да даде дар или облага и доброволно и 

незабавно уведоми правоохранителните органи за дадения от 

него подкуп.36  В тези случаи, предметът на подкупа се връща 

на изнудваното лице.  

За "изнудване" като квалифициращ признак на 

престъплението по чл. 302, т. 2 НК е необходимо то да е 

осъществено от длъжностно лице.  

При него, длъжностното лице злоупотребява със 

своето служебно положение като изнудва лицето, което дава, 

предлага или обещава предметът на престъплението, чрез 

неизпълнение на служебните си задължения, или превишаване 

на правата си по отношение на изнудваното лице с цел 

увреждане на правно защитени му интереси. Злоупотребата със 

служебно положение може да се изрази в различни форми, 

включително и употребата на сила и заплашване. Това 

определя и по-високата степен на обществена опасност на това 

престъпление – възможността да се причини вреда на лицето, 

от който се иска подкуп.37 

Първоначално се приемаше, че е достатъчен фактът, 

деецът да заема определено служебно положение, даващо му 

възможност да извърши или да не извърши определено 

служебно действие или бездействие, интересуващо 

изнудваното лице.38  

Доктрината беше развита и се утвърди, че изнудване 

чрез злоупотреба със служебното положение е налице в 

случаите, когато изнудваното лице осъзнава, че може да 

получи това, което желае, само от конкретното длъжностно 

лице, искащо му подкупа, а длъжностното лице да съзнава, че 

само то може да удовлетвори искането срещу съответното 

възнаграждение.39 

- За да бъде квалифициран подкупът по чл. 302, т. 3, НК  

има значение броят на деянията, включени във веригата на 

продължаваното престъпление, а не броят на престъпленията.40   

Когато паричните средства,41  предмет на подкупа, са 

предоставени от МВР, ДАНС или Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

                                                                 
32 ТР № 18 от 14.XI.1977 г. по н. д. № 13/76 г., ОСНК на ВС. 
33 Чл.307а НК. 
34 ТР № 18/ 77г., ОСНК на ВС. 
35 ППлВС № 8, т. 1 на ОСНК на ВС. 
36 Чл. 306 НК; ППлВС № 8. 
37 ТР № 72, ОСНК на ВС, Груев, Л. Илкова, Р. Казуси, стр. 

429. 
38 ППлВС, № 8, т.9 на ОСНК на ВС. 
39 Решение № 95 от 1998г., ВКС. 
40 Решение № 451 от 8.Х.1976 г. по н. д. № 443/76 г., II н. о. 
41 по чл. 307а НК. 
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придобитото имущетсво, не следва да се отнемат в полза на 

държавата.42  

Не са предмет и белязаните банкноти на 

престъплението, подлежащ на отнемане по чл. 307а от НК. Те 

не са предназначени да корумпират, а да разобличат 

корупционна схема и на това основание, следва да се върнат на 

собствениците.43 

Освен основния състав на „активния“ подкуп, 

законодателят е въвел и квалифицирано обстоятелство – 

поведението, което длъжностното лице предприема по 

отношение на облагата, която не му следва по службата, която 

заема. Действията му може да бъдат квалифицирани като 

нарушение на службата или престъпление.  

- При нарушение на службата, което не съставлява  

престъпление, извършените действия не са съобразени със 

задълженията на длъжностното лице по служба, установени със 

закон, правилник, наредба, заповед или друг нормативен акт.44 

В тези случаи длъжностното лице ще отговаря по чл. 301, ал.2 

НК, а субектът на „активния“ подкуп - чл. 304, ал. 2 НК.  

- В случаите, когато освен подкупа е извършил и друго  

престъпление във връзка със службата му,45 наказателната 

отговорност за длъжностното лице ще бъде реална съвкупност 

от двете престъпления – престъпление във връзка със службата 

и „пасивният“ подкуп по чл. 301, ал. 3 НК, докато субекта на 

„активния“ подкуп ще отговаря по 304, ал. 2 НК. Налице е 

идеална съвкупност на престъпления, с които се засягат 

различни обекти. 46 

Квалифицираната норма на  чл. 301, ал. 3 НК е 

осъществена, когато длъжностното лице получи дар или 

имотна облага, за да извърши или загдето е извършило друго 

престъпление, свързано с изпълнение на неговата служба. Под 

"друго престъпление във връзка със службата" се разбира всяко 

престъпление, което длъжностното лице може да извърши при 

изпълнение на служебните си задължения, независимо от 

неговия характер и дали то е по-леко, равно или по-тежко 

наказуемо от подкупа.47  

Когато деецът получи дар или друга неследваща се имотна 

облага, за да извърши друго престъпление във връзка със 

службата си, но деянието не е довършено, а изпълнението на 

другото престъпление не е започнало, то той ще отговаря само 

за престъпление по чл. 301, ал. 3 от НК, а  субекта на 

„активния“ подкуп - по 304, ал. 2 НК. 

При липса на „пасивен“ подкуп, а само е извършено друго 

престъпление, свързано със службата на длъжностното лице, 

следва то да бъде подведено за престъпление по служба.48 В 

този случай, нарушението или неизпълнението на служебните 

задължения, или превишаването на властта, или правата се 

изразява в друго деяние, извън подкупа.  

Получаване на дар или имотната облага не е престъпление 

по чл. 282 НК, 49 когато: 

- длъжностното лице заема отговорно  служебно  

положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор, 

следовател, полицейски орган или разследващ полицай. 

Тези служители имат по-широк кръг от права и 

възможности, заемат отговорно служебно положение и стоят 

на по-високо място в служебна йерархия. Притежават повече 

                                                                 
42 ППлВС № 8 на ОСНК на ВС, ТР № 2 от 21.12.2011 г. на 

ВКС по тълк. д. № 2/2011 г., ОСНК. 
43 Решение № 382 от 26.10.2009 г. на ВКС по н. д. № 368/2009 

г., II н. о. 
44 Чл. 301, ал.2 НК. 
45 чл. 301, ал. 3 НК. 
46 ППлВС № 8, т.15. 
47 Решение № 172/ от 14.06.1996 г. по н.д. № 500/95 г., I н.о., 

ВКС; ТР № 72 от 20.II.1974 г. по н. д. № 65/74 г., ОСНК на ВС. 
48 Чл. 282 НК. 
49 ППлВС, № 8, т.7 на ОСНК на ВС. 

правомощия и следователно имат по-голяма възможност да 

въздействат.50  

Те управляват поверената им държавна структура, 

организират дейността като ръководят подчинените им 

служители - издават властнически разпореждания и 

упражняват дисциплинарна власт спрямо тях.51  

Наказателната отговорност за длъжностното лице, 

заемащо отговорно служебно положение ще бъде по чл. 302, 

ал.1, а за „даващия“ подкуп – чл. 304а НК.  

При формиране на наказанието, под внимание трябва 

да се взима съдържанието и обемът на изпълняваната от 

субекта длъжност, важността на осъществяваните от него 

правомощия и функции, а също и характерът на учреждението, 

предприятието или организацията, в която работи. 52   

Докато престъплението на субекта на „активния“ 

подкуп се квалифицира в зависимост от поведението на 

длъжностното лице. 

Корупцията е противоправно и противообществено 

деяние, което в своята си  същност обхваща редица 

престъпления като – длъжностни присвоявания, “пране на 

пари“, злоупотреба с власт, подкуп и др.   

Разрастването на корупцията води до липса на 

доверие в онези обществени отношения и публични 

институции, които уреждат нормалното функциониране на 

държавния и обществен апарат, като лишава обществото от 

възможността да еволюира и реализира в правова държава.  

Ето защо усилията трябва да бъдат насочени към 

създаването на правна среда, която в максимална степен да 

ограничи и премахне условията и причините за съществуването 

на явлението корупция.  

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
50 Решение №561/от 27.ХI.1984 г. по н. д. № 578/84 г., I н. о. на 

ВС. 
51 Решение № 561/1984г., ВС; № 498/1975г., ВС 
52 ППлВС, № 8, т.8 на ОСНК на ВС. 
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Целта на настоящият доклад е да покажем 

опасностите от организираната престъпност и корупцията за 

сигурността, както обосновем ниската ефективност от борбата 

с нея. 

Когато Центърът за изследване на демокрацията 

отчете високи нива на корупция във всички сфери, посочи 

средно  на месец реализирани около 158 000(сто петдесет и 

осем хиляди) корупционни сделки!?  

Правителството избърза да се ангажира да изработи 

пореден антикорупционен план и изрази тревога от 

разрастващите се мащаби на участие на българското население 

в корупционни сделки, което свърза с държавната 

администрация,  корупционния натиск върху гражданите и 

политическата корупция с връх големите инфраструктурни 

проекти. Вицепремиерът Румяна Бъчварова(и министър на 

МВР) сподели нуждата от конкретните мерки[1]. 

За размерите и обществената опасност на корупцията 

показателно е делото срещу полковник Дмитрий Захарченко, 

бивш ръководител на борбата с корупцията МВР на Русия, по 

което бяха открити над 300 милиона евро в швейцарски сметки 

на семейството му, а при обиски бяха открити други 120 

милиона долара и 2 мил. евро[2]. 

Българският политически елит осъзнава значимостта 

на корупцията и организираната престъпност. Най- 

демонстративно 16 български партии в навечерието на избори 

за евродепутати подписаха антикорупционен договор и 

заявиха, че се ангажират да противодействат на корупцията, 

гарантират прозрачност, отчетност и почтеност. От ГЕРБ 

определиха борбата с корупцията за национална задача. От 

БСП посочиха корупцията като предизвикателство. Минчо 

Спасов определи договорът като „своеобразен анекс на 

политиката” от 2001-2005" заради най-ниските нива на 

явленията. Меглена Кунева обяви документът като гарант за 

обществото и политиците. От „Синьо единство" оплакаха 

малкото борба с корупцията. Независимата кандидатка Ев. 

Банева(съпруга на Николай Банев- АКБ- Форест и др.) 

подчерта, че никога не се е поддавала на корупционен натиск. 

Румен Петков от  ПП АБВ (бивш министър на МВР) заяви 

безрезервна подкрепа на „тези същности ангажименти” и 

обвини отсъстващите партии, че не поемат антикорупционен 

ангажимент[3]. 

Всъщност мнозина три десетилетия след началото на 

българския преход считат, че за организираната престъпност и 

корупцията са виновни основно т.н. „силови групировки”, 

появили се през 90- те години обединения на лица от 

престъпния контингент, загубили социална перспектива 

спортисти, отстранени представители на партийната и 

управленска върхушка. В основата това бяха ефекти на резките 

социално- политически промени. Службите за сигурност с 

често и дълбоко засегналите ги реформи изгубиха 

приемственост, мотив, ориентири за еволюцията на 

престъпността, нейните особености. Което се отразява и днес, 

след като отчитат само най- видимата част от нея и не успяват 

да я ограничат въпреки видимото криминализиране на 

бизнесмени, общественици, политици, притежатели на капитал 

и имущества, придобити по престъпен или неясен способ, с 

чиято помощ си гарантират високо обществено влияние, 

политиката и властта. 

Всъщност повечето от най- ярките представители на 

силовите групировки успешно съвместяваха професионалния 

спорт с дребни нарушения, валутни сделки, контрабанда и 

измами. Постепенно поеха контрол над магистрали, мотели и 

заведения, курортни центрове, граници, ангажираха се в 

конфликти за контрол над различни незаконни дейности. 

Постепенно преминаха към „приватизация” на част от сектор 

„Сигурност”, банкирането, силово налаганото застраховане,  

задоволявайки пазарни дефицити на криминални стоки и 

услуги, като привличаха за съучастници държавни служители с 

шантаж, заплахи, изнудване, корупция, подсилени заради 

професионалната и социална несигурност и ниско заплащане. 

Срещу тях застана некомпетентност, бездействие и 

благосклонност на властите. 

Междувременно наложеното над СФРЮ 

международно ембарго, разпад на страната, икономическите, 

пазарни и политико- социални кризи разшириха криминалните 

пазари, въвлякоха нови съучастници, включително 

международни, докато геополитически и политически цели се 

оказаха почва за сътрудничество между криминалните 

групировки, държавни служители и политици. Насилието, 

рекетът, корупцията станаха основни инструменти на новите 

съдружници, а светкавични доходи осигуряваха финансиране 

на общи инициативи, амбиции и корист. 

Конфликти заради контрол върху новите „ресурси” 

посяха насилие, убийства. Жертви станаха знакови фигури, 

едни отстранени заради конкуренция, отказ да се съобразяват с 

нови правила, други се превърнаха в неудобни свидетели на 

мащабните престъпни предприятия. 

Обществените отношения сочат масово ескалиране на 

недоволство, което политиците долавят, а гангстерската война 

ги накара да регламентира привидно дейности на свързаните с 

охранителните и застрахователни фирми, които бързо се 

нагодиха с гъвкава смята на собствеността, като продължиха да 

разширяват контрола върху всичко- движимо и недвижимо. 

Дошлото на власт ОДС през 1997 г. съчета 

демонстративни мерки срещу престъпността, но влезе в сговор 

с най- известните престъпни босове. Масово национални и 

местни лидери, активисти на спечелилата коалиция поеха 

контрол върху откровено криминални и полукриминални 

дейности, до които бяха допуснати като инструмент, гаранти и 

защитници същите престъпни групировки. Контрабандата се 

превърна, от тогава до днес, в особено доходоносно занятие с  

„приватизирани” схеми на някогашния „скрит транзит”, където 

водещи политици и властта станаха гарант и съучастник. 

Огромните незаконни печалби от тези съучастия формира 

новия национален елит, подхранен от криминалната 

приватизация, раздавани несъбираеми кредити, финансови 

пирамиди узакони криминалните капитали, изписа нови 

биографии. Законодателни и управленски решения 

задълбочиха кризата в сектор „Сигурност”, като го превърнаха 

в беззъб и негоден инструмент, удобен за политическото 

овладяване и превръщане в престъпен инструмент на новите 

елити.  

Ако се налагаше обществената чувствителност да 

бъде притъпена, да се внуши, че власти и служби работят, 

забръмчаваха „Комари”, други операции с гръмки имена, чиито 

резултати смешни и предварително договорени резултати 

окончателно угасваха в съдебните зали. 

Парламентарните лобита осигуриха затрудненията 

при събирането на годни доказателства за престъпна дейност, 

възможностите за многократно „връщане за доразследване”, 
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„прекратяване срещу неизвестни извършители”, възможности 

за „бягство от правосъдие”, накрая „прекратяване поради 

изтекла давност”. Над свидетели и потърсили справедливост 

действаха насилието и страха, нарастващото недоверие към 

властите, окуражаващи престъпниците да обогатят и разширят 

своите престъпни начинания, превръщайки ги в доходоносна 

професия. Към техните предприятия, „на постоянен щат”, по 

„временна заетост” или „на хонорар” все по- масово започнаха 

да заработват техните съучастници, удобно разположени в 

роли на политици, държавни служители, общинари…  

Така бяха очертани трите стълба на организираната 

престъпност- криминален, държавно- чиновнически и 

политически, чиито ресурс им осигури влияние и 

задълбочаващ се контрол върху всички сектори на 

обществения и политически живот, докато насилието, страхът 

от неговото прилагане, рекета и корупцията се превърнаха в 

надежден инструмент за гарантиране на постигнатото[4].  

Наложената система от обществени отношения обрече мерките 

за успешно противодействие[5]. 

 Макар България и нейните правителства да бяха 

принуждавани да приемат формални мерки, международни 

институции, Центърът за изследване на демокрацията и 

Евробарометър отбелязаха влошаване на корупционната 

ситуация, препоръчваха нови стратегии, визия, 

институционална уредба и насоки за противодействие на 

корупцията, настояваха за решителни действия, 

антикорупционни политики и в работещи институции[6].  

С приемането на пакет стратегии и закони за 

службите от националната система за сигурност през 2015 г. в 

България бе създадена единна разузнавателна общност, 

формално гарантираща ефективността на властта, но отново 

без особени резултати[7]. 

 С недоверие бе посрещнат новия антикорупционен 

закон, определен като проблемен и неефективен, докато 

новосъздадената поредна Комисия беше обвинена авансово, че 

ще узакони и защити коруцията, стане орган за политически 

репресии, с чиято помощ държавният произвол ще застраши 

правата на гражданите. Като слабости бяха изтъкнати 

изземване на дейност на държавните органи, липса на ясни 

дефиниции и понятия, липсващо съответствие с 

конституционните разпоредби, сместване на дейности и 

неприложимост[8]. 

 Междувременно над 96% от българите определиха 

корупцията, недостатъците в съдебната система и 

организираната престъпност като сериозен проблем, докато 

едва 24% от българите видяха борба с организираната 

престъпност и 13% реформи в правосъдието[9].  

Философът проф. Проданов обвини държавата и 

публичните институции, че са се оттеглили от присъщи 

отговорности. Световната банка изчисли, че международната 

организирана престъпност разполага с над 80 млрд. долара за 

корупционен натиск. Оказа се, че от България след 1989 г. 

престъпно са преразпределени и изтекли основни материални 

фондове за около 120 млрд. долара, част използвани за подкупи 

и изродили политическа система в клептокрация, позволили 

престъпните субекти да придобият потенциал дори да 

дестабилизират неизгодни правителства[10]. 

Н. Скарлатов определи корупцията като „социален 

феномен, основан от културно- исторически предпоставки, с 

корени в социалните структури”, за което обвини българския 

елит. Сред детерминантите бяха посочени безконтролния 

частен сектор, липсващи ресурси и опит, подменените посоки 

на общественото развитие и реформи, разпадът на традиции и 

ценности, безконтролната приватизация, неефективен контрол, 

опорочаване на кадри, обществените поръчки, способностите 

на правоохранителната и съдебна системи, бедността и 

безработицата[11]. 

Като разгледа явлението „корупция”, С. Роуз- 

Акерман изтъква, че слаби и неефективни правителства не са в 

състояние да използват човешките и материални ресурси на 

техните страни, ефективно да усвояват предоставяната им 

чужда материална помощ, от което посочи изход в ускорени 

институционални реформи. Проблемът в държавни и 

обществени структури свърза със социална несправедливост, 

неефективност, подменен избор, съмнения в намеренията и 

ефективността на държавния, обществен и частен сектор, 

международната общност за противодействие на корупцията и 

свързаните с нея процеси[12]. 

За вина на националния елит, скрити договорки и 

поведение, чуждо на националните интереси пишат различни 

експерти от български обществени организации[13]. 

Но умелата политическа манипулация на 

политическото укрепва договореното предварително статукво, 

което с умисъл унищожи българските служби за сигурност, за 

да заграби безнаказано основните държавно- обществени 

активи и капацитета на корупцията[14]. 

С понятието всъщност се свързва съвкупност от 

престъпления, изразяващи се във формиране на отношения 

между субект и обект на престъпление, чието разграничаване е 

трудно заради взаимна заинтересованост от извършване, 

докато истински жертви стават обществото и държавата. 

Явлението има различни криминологически характеристики, 

често свързани с разхищение, длъжностни престъпления, 

искане, даване или получаване на подкуп и др. Всъщност 

корупцията най- често е съзнателна сделка, при извършването 

на която корумпиращата страна въвлича корумпирания, 

осигурявайки негови активни действия или бездействия, 

служебно положение и изгоди. 

В Конвенцията за наказателната отговорност за 

корупция от 27.01.1999 т. се казва: „Всяка страна приема 

такива законодателни или други мерки, за да квалифицира като 

престъпление във вътрешното си законодателство обещанието, 

предлагането или предоставянето на каквото и да е лице, пряко 

или косвено, някакво неправомерно преимущество на 

длъжностно лице, или друго, с което се ангажират да 

извършват или се въздържат от действия при осъществяване на 

своите функции”[15]. Подобни определения има в Конвенцията 

за гражданско- правните отговорности за корупция[16], в 

Конвенцията на ООН против транснационалната и 

организирана престъпност[17] и др. 

Иначе международните актове са свободни по 

отношение на страните- членки и препоръките към тях, 

очертавайки криминологически характеристики на 

престъпните деяния, участниците и нарушаваните наказателни 

състави. Формално България се съобразява с тези изисквания, 

приема съответните ангажименти, закони и мерки. Обществени 

организации и политически партии непрекъснато акцентират 

върху необходимост от обществен консенсус, готовност за 

радикално противодействие на корупцията и организираната 

престъпност, всяка поредна изпълнителна власт заявява 

решимост за подкрепа и действия.  

Докато корупцията и организираната престъпност 

продължават да нанасят ущърб на икономиката, 

компрометират демократичните институции на държавата, 

застрашават сигурността, накърняват нормалното 

функциониране на държавата, социалната справедливост и 

правата на гражданите. А заедно с тероризмът се разпознават 

като едни от най- съществените заплахи и за глобалната 

сигурност. 

Сред комплексът от причинно- условни връзки за това 

състояние се обвиняват непрозрачният процес по промяна на 

собствеността, липсата на ясни правила и гаранции за 

обществения интерес, изоставащото законодателство с 

неефективно прилагане, престъпните мотиви и стремеж към 

повишаване на личното благосъстояние, възползвали се от 

безотговорност към държавната собственост, апатия, 

толериране на корупционни практики, търпимост. Сред 

основните приоритети в държавното управление бяха изведени 

противодействието на корупцията и организираната 

престъпност, организиране на трайно сътрудничество между 

държавни институции, общество, медии и бизнес с цел 

създаване на доверие в българските граждани към правовия ред 
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и държавността,  европейските партньори и чуждестранни 

инвеститори[18]. 

Корупцията се определя като престъпна дейност, 

реализирана в политическата, икономическа, военна и други 

сфери, заключаваща се в използване от длъжностни лица 

властови възможности и длъжностни позиции за лично 

обогатяване, реализирано посредством присвояване, 

подкупване, протекционизъм, закономерно следствие от 

развитието на сенчестата икономика, обществено разслоение, 

нравствен упадък, обществена деградация и др., които 

пораждат социално напрежение, недоволство и недоверие към 

властта[19]. 

Но на националните мерки липсва всестранното 

оценяване на корупционните деяния, техния наказателен, 

административен или дисциплинарен характер[20]. 

Въпреки отдавнашното осъзнаване на опасностите от 

корупцията.  

За глобализиране на явлението се говори на Първата 

международна конференция по проблемите на борба с 

корупцията( 1983 г. Вашингтон). Следват такива в Ню 

Йорк(1985), Хонконг(1987), Сидни(1989), докато през 1992 г. в 

Амстердам се поставя началото на интензивно обсъждане на 

корупцията и разработването на антикорупционни стратегии.  

Проведената през Шеста международна 

конференция(1993 г. Мексико) определя корупцията и 

организираната престъпност през разбирането за „теория на 

предприятието”. 

Приетият Глобален план за действие срещу 

организираната транснационална престъпност(1994 г. Неапол) 

става основополагащ документ за специализираните политики, 

докато Декларацията от Лима(Перу- 1997 г.) включва стратегии 

за международните организации[21].  

През 1996 г. ООН изготвя Типов закон за корупцията, 

а Съвета на Европа приема Програма за действие срещу нея. 

На Конференция на министрите на правосъдието в 

Европа, проведена в Ла Валета(Малта 1994)  и в Страсбург 

(1997) СЕ приема Наказателна конвенция за корупцията[22]. 

Айдаров определя въобще престъпността като 

специфичен социален феномен, резултат от ненормално 

функциониране на политическите, икономически, нравствени, 

правни и други обществени отношения или състояния, 

барометър за състоянието на социалния организъм, 

обществените противоречия, нравствена незрялост и 

деградиране, бедност и изостаналост на държавата и личността, 

функция на социалните конфликти, сложно и многопластово 

социално явление. Според него започналият процес на 

демократизация през 1992 г. е блокиран от изпълнителната 

власт, докато социалният преход се изражда в самоцел и 

реставрация, жажда за власт и кариеризъм, стимулиращи 

различия, нетърпимост, користолюбие. В икономическата 

сфера реформите протичат така, че устройват рентиери, 

спекуланти и висши държавни чиновници, а оттеглянето на 

държавата от икономиката довежда до катастрофа, като през 

1992 г. производството спада с 35 % , а промишлеността с 46 

%. 

Политическата и икономическа разруха разстройват 

външноикономическите връзки, международни пазари, 

земеделието, осигуряват разграбване на стоково- материални 

ценности, поощрявани от безнаказаност и липсваща 

неотменимост на наказанията, катосвързват престъпността с 

неотменими потребности на личността и обществото[23]. 

Всъщност върху ръста на корупцията днес влияние 

оказват криминалния пазар на гласоподаватели, незаконният 

оборот на длъжности, зависим от политическите партии, 

техните елити и взаимни зависимости.  

За това целевото корумпиране съчетава 

предварително проучване, разузнаване, въвличане в 

нарушения, използване на натиск и шантаж, съчетани с 

подаръци и услуги, задълбочаващи обвързването и 

зависимостите. Нерядко такива инициативи са корпоративни, 

съчетаващи частни и държавни структури, целящи с корупция 

обектът да бъде принуден да върши престъпления, които 

зависимости може да бъдат преотстъпени[24]. 

Корупцията по същество се характеризира с висока 

латентност и се предпочита като користна форма, свързана със 

злоупотреба със служебно положение, власт, престъпления 

против правосъдието и др. п. 

Спецификата на причините и условия може да бъдат 

разделени на общи и специфични: заемане на държавна или 

друга служба от субектите, развитие на организираната и 

икономическа престъпност, липса на контрол и ограничения 

върху престъпните интереси, превръщани в политически за 

сметка на придобити по престъпен начин средства. 

В държавната служба при превенцията и 

противодействието значение има размерът на заплащането, 

осигуряващи достоен и сигурен живот. Значение има типът 

управление, отсъствието на правила и регламенти, свободният 

избор на поведение. 

Срещу корупцията се прилагат съкращения,  

ограничаване контактните точки при обслужване, ясно 

регламентиран подбор на служители, обществено признание за 

труд и съответстващо възнаграждение, материални и социални 

стимули като поощрения за качество, продължителна кариера, 

приети ограничения, контрол и др. 

В профилактично отношение се цели осигуряване на 

социално- психологическа обстановка, разбиране, че при 

подбор на служители въвеждане на предварително одобрени 

характеристики и профил с цел гарантиране стабилна йерархия 

на ценностите, устойчиво формирани нагласи, професионална 

чест и достойнство доминиращи над материалните съблазни. 

Рискови са наличието в обкръжението на лица с 

високо ниво на материално благосъстояние, придобито по 

неясен или престъпен начин; предварително високо ниво на  

материално задоволяване, което се понижава с новата работа; 

промени в социалния статус; наличие на навици, интереси или 

зависимости, свързани с непосилни разходи и др. 

Социалният контрол се очаква да носи изпреварващ 

характер, цели превенция на рисковете, пресичане и разкриване 

на осъществявани престъпни дейности, контрол върху 

разходите, реакция на сигнали, мерки и изобличаване. 

Зад разпространение на корупцията и свързаните с 

нея престъпления способстват пропуски в управлението, 

икономически слабости, липса на организационна система, 

допускане на непозволени взаимоотношения, търпимост, 

наличие на правен нихилизъм и цинизъм. 

Значение имат обществени закономерности, 

състояния на обществото, отношенията, фетишизиране на 

материалното благополучие; допускане на всякакви средства в 

името на обогатяване; срив в морала, вярата, принизяване 

значението на общественото мнение; трайна невъзможност за 

постигане на личностни и житейски перспективи; 

невъзможност за законно осигуряване на приличен стандарт; 

подценяване на криминогенната обстановка и измененията в 

нея. 

Проблем са въвеждането на нови отношения в твърде 

кратки срокове, позволяващи култивиране на съмнения, 

криминални отношения и капитал, създаването на масово 

заинтересова обществена прослойка. И въпреки това 

корупционната престъпност е социално явление, което се 

поддава на въздействие[25]. 

Законодателната власт следва да носи отговорност, да 

кодифицира престъпните проявления, осигури контрол върху 

тези прояви, изгради система, взаимоотношения и регламенти. 

Отговорностите между власт и общество следва да се 

поделят. 

Общата организация на борбата с корупцията трябва 

да включва мониторинг над нейните прояви и причини; 

усвоени стратегии и тактики; специфичните условия, ниво на 

обществено съзнание, качество на правоохранителната и 

правозащитна системи; законодателство и ограничения; 

ефективна координация[26]. 
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Особено важно е да бъде пресечена  възможността 

корупцията да се превърне в средство за налагане на нови 

обществени отношения. ООН препоръчва въвеждане на 

кодекси за поведението на заемащите публични длъжности; 

ясни служебни регламенти; прозрачност за публичните 

финанси и операции с тях; текущ контрол по документацията; 

прозрачност при взимането на решения. 

 В правоохранителната и правозащитна дейности е 

необходимо да властват ясни законови регламенти, презумпция 

за невиновност, индивидуална отговорност и неотменими 

наказания. 

Бившият вътрешен министър на Русия А. С. Куликов 

настоява, че корупцията пречи на държавите да се цивилизоват 

и процъфтяват, а като опасно социално явление е в състояние 

да ги разруши. Според него в Русия за подкупи отиват годишно 

над 15 млрд. долара. 

Според Международна конференция в Центъра 

„Маршал до 50 % от чуждите инвестиции изтичат за тази цел. 

В борбата с корупцията освен техническите мерки 

много прави умното и справедливо законодателство, насочено 

за изкореняване на причините.  

В общата битка с престъпността и корупцията следва 

да се включат всички служби от системата за защита на 

националната сигурност, докато отговорност за тяхното 

организиране и контрол текущо носи изпълнителната власт. 

С източване на средства навън краденото прави опит 

да се скрие, но то привлича интереса на криминалния сектор 

заради незаконно придобитото имущество, което прави 

неговите притежатели в жертва на корист, насилствена и 

организирана престъпност. Парите и престъплението вървят 

заедно и сами (се) виктимизират, докато границата между 

престъпници, предприемачи и политици се размива [27]. 

Особено важно е борбата с корупцията да протича 

едновременно с мерки спрямо другите форми и видове 

престъпност. Международното сътрудничество е резерв, но 

следва да бъде предпазливо използван. 
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