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Много трудове са написани за развитието на военната авиация в България [1, 2, 

3, 6]. Мнозинството от тях се основават на архивни източници, което означава, че не 

може да съществуват съмнения относно достоверността им. Може да се прочете как е 

създадена военната авиация, кои са първопроходците, какви специалисти са били 

необходими и т. н.  

Но информацията за подготовката и функционалните задължения на инженерно-

техническия състав (тогава механици) са изключително оскъдни. 

Изненадващо, но много ценни сведения по този въпрос може да се прочетат в 

спомените на пилота, извършил първия боен полет не само в България, но и в Европа – 

полк. Радул Милков [6]. 

В зората на авиацията обикновено конструкторът на един самолет е и негов 

производител, пилот и механик. Така е по целия свят. България не прави изключение. 
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Тъй като летците сами подготвят самолета за полети се е утвърдило мнението, че за 

авиацията са нужни само самолети и пилоти [2]. 

В края на 1911 г. е взето решение да се купят самолети за нуждите на 

българската войска. Започва набиране на доброволци за пилоти. Със заповед 

№170/3.04.1912 г. са обявени резултатите от конкурсния изпит за пилот-механици 

на аероплан, проведен при Военноинженерната инспекция [6]. 

Така, че първата авиационна специалност (летателна и 

техническа) е пилот-механик! 

Поручик Христо Топракчиев също е пилот-механик. 

Ден преди гибелта си той лично сменя опашния си 

стабилизатор. 

По онова време самолетите основно са двуместни. 

Управлението не е сдвоено, осъществява се само от първа 

кабина, т.е. за тези самолети не можем да използване 

наложилия се съвременен термин "спарка". Първа кабина 

("пилотско седалище" [6]) е за пилота. Във втора кабина може 

да се вози всеки. Затова и втория човек в самолета се нарича 

"пасажер"! В повечето случаи пасажерът се определя по 

желание. А когато пасажерът допринася с нещо за успеха на 

полета (хвърля позиви, бомби и т. н.), започват да го наричат 

"наблюдател"! Дори и за "първото бойно летене" на 16 октомври Радул Милков 

подчертава, че разузнавателната задача е поставена на него, а "поручик Продан 

Таракчиев изяви желание да лети с мен" [6]. При този полет Таракчиев хвърля бомба, 

при следващите се хвърлят позиви. Определено възниква необходимостта от 

"наблюдателя". Но такива подготвени няма. Радул Милков пише [6]: "Поради липса на 

специалисти наблюдатели използвахме офицери от армията. След като се увериха, че 

пилотите умеят да летят, явиха се много желаещи". На какво основание кандидатите 

за наблюдатели са се съмнявали дали пилотите могат да летят? Радул Милков пише: "За 

три летателни часа завършихме нашето обучение и станахме летци пилоти. Сутрин 

и вечер правехме по един летателен кръг, като всеки продължаваше най-малко седем 

минути. Приключихме за 12 дена."  

Подготвеният пилот наблюдател също се води механик. 

А от летателната специалност на пилота-наблюдател в българската военна 

авиация се развиват различни производни – борден стрелец, щурман и др.  

Само няколко месеца са необходими, за да се установи "необходимостта от 

технически състав. Със заповед №°170/03.04.1912 г. на всеки самолет е назначен и 

механик-монтьор" [2].  

Затова за обучение заедно с пилотите са изпратени и "други лица – за мотористи 

(механици) и монтьори" [6]. 

Логично възниква въпроса: след като пилотът е и механик какво прави механик-

монтьорът, а такъв се предвижда за всеки самолет? 

В спомените си Р. Милков подробно описва [6] сключените "договори за 

доставяне на самолети и обучение на пилоти и механици". Договорено е купуването на 

пет самолета, три френски (по един "Блерио", "Воазен", "Сомер"), един английски 

("Бристол") и един германски ("Даймлер"). В края на април 1912 г. за обучение във 

Франция, Англия и Германия заминават 12 пилота, 5 механика и 1 пилот-наблюдател. В 

края на юли завършва подготовката на групата във фабрика "Блерио". Последна се 

прибира (в началото на октомври) групата от Германия.  

Всеки самолет струва между 16 000 и 21 000 лв., а таксата за обучението на един 

пилот-авиатор е 1 000 лв. Следва да се отбележи, че 1912 г. е последната година на 
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финансова стабилност на Царство България. Много или малко са посочените от Радул 

Милков суми? Според статистическия годишник на Българското царство за 1912 г. [4] 

средната месечна заплата в България е 55 лв., т.е. средната годишна заплата е 660 лв. 

Авиацията никога не е била евтина работа!!! 

Във фабрика "Сомер" (Франция) не е изпратен за обучение механик, тъй като 

бипланът "Сомер" има същия двигател "Рено" както и бипланът "Воазен". Така, че 

изпратените за обучение във фабрика "Воазен" механици "младши подофицер Илия 

Младенов и доброволецът Лаврентий Лавренов" поемат обслужването и самолета 

"Сомер", т.е. механиците монтьори са ангажирани изключително и само с авиационните 

мотори. Следователно, първата техническа специалност в българската военна авиация 

би следвало да се определи като "Авиационни двигатели". Тъй като приборното 

оборудване (манометри, висотомери, скоростомери) използва механична енергия или 

енергията на въздушната струя, то за тяхното поддържане отговаря аеромеханика. 

Като се отчете и масовата практика при "облитане на материалната част" да лети 

и механика (традиция в българската военна авиация, запазена до края на 50-те години), 

то производната специалност "борден техник" е възникнала паралелно със 

специалността "Авиационни двигатели".  

Едва след края на Първата световна война пилотите се освобождават от 

ангажимента да си поддържат и обслужват самолета и техническата специалност 

"Авиационни двигатели" става "Самолета и двигателя". 

Още по време на Балканската война се проявява необходимостта от механик 

електротехник. Такава длъжност е въведена в рамките на аеропланното отделение. 

Периодът след Балканската война, в навечерието и по време на самата Първа 

световна война се отличава с бурно развитие на авиостроенето. В българската военна 

авиация постъпват самолети с много по-добри аеродинамични качества, със значително 

по-мощни мотори и усъвършенствано оборудване. 

Монтирането на самолетите на външни генератори за постоянен ток, задвижвани 

от въздушната струя чрез ветрянка позволява използване на различни електрически 

консуматори. Появява се осветление на кабината [2]. А това утвърждава ролята на 

механика електротехник. 

Така възниква втората ни техническа специалност - "Авиационно оборудване". 

"В навечерието на Първата световна война от Германия се внасят самолети, 

въоръжени с картечници – за пилота и наблюдателя. … През този период се 

конструират и първите авиационни бомби от известния специалист по взривовете 

кап. Величков…" [2]. Във военната ни авиация се появява третата техническа 

специалност – "Авиационно въоръжение". 

Но и в хода на Първата световна война въздушният бой остава непознат за 

българските летци. Военните ни самолети изпълняват основно разузнавателни 

функции, което налага те да бъдат оборудвани с фотографски апарати. В аеропланните 

отделения се появява още един механик – фотомеханика. 

В хода на войната възниква идеята, че самолетите могат да бъдат използвани за 

коригиране на огъня на артилерията. Но трябва да бъдат оборудвани с радиоприемници 

и радиопредаватели. Възниква и четвъртата ни техническа специалност – 

"Радиооборудване" (табл. 1). Функциите в аеропланното отделение се изпълняват от 

механика по фото и радио.  

Техническите специалности възникват една след друга. Необходимостта от 

подготовка на съответните специалисти обуславя и появата на обучителни центрове и 

школи. Но в какво се е заключавало обучението? Обучаемите изучават основно 

конструкцията и ремонта на техниката по своята специалност. 
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Таблица 1. Периоди на възникване на специалностите във военната авиация на 

България. 
 

Авиационна 

специалност 

Пилот-

механик 

Механик-

монтьор 

Механик-

електротехник 

Механик по 

въоръжението 

Механик по 

фото и радио 

Възниква 
Ноември 

1911г. 

03 април 

1912 г. 

Началото 

на 1913 г. 

Краят на 

1914 г. 
1916 г. 

Наименование 

днес 

Летец-

пилот 

Самолета и 

двигателя 

Авиационно 

оборудване на ЛА 

Авиационно 

въоръжение 

Радиооборудване 

на ЛА 

 

Обективно това се определя от отсъствието на нормативна база, която да 

регламентира какви мероприятия следва да се изпълняват по самолетите. В повечето 

случаи това се прави според личните виждания на съответния механик. В най-добрия 

случаи на базата на натрупания опит отделни началници са писали препоръки (без 

задължителен характер). Поради ниското ниво на надеждност на наличната авиационна 

техника, най-сериозно внимание се обръща на ремонта. Още по време на Балканската 

война на летище Свиленград под ръководството на майор Васил Златаров 

аеромеханикът Иван Каролев организира първата аеропланна работилница, а при 

мобилизацията в групата са привлечени най-добрите монтьори, дърводелци, тапицери и 

бояджии [2]. 

В литературните източници [1, 2, 3, 6 и др.] се посочва, че в щата на 

аеропланните отделения има войници-прислужници. С какво ли са се занимавали пък 

те? Основно със строителството и поддържането на хангарите за самолетите, с охраната 

на летищата, както и с материално-техническото снабдяване (осъществявано в рамките 

на Инженерни войски). Но още в началото на Балканската война технически по-

грамотните са привличани и за сглобяването на новопристигналите самолети.  

Радул Милков разказва и за още една функция на войниците прислужници. На 15 

октомври 1912 г. на гарата в Мустафа паша (Свиленград) пристига самолет Albatros 

MZ/F.2. Под ръководството на Иван Каролев десетина войници започват сглобяването 

му. Към 16 ч. Каролев започва да изпробва двигателя. Р. Милков: "Най-после механикът 

(Каролев) слезе от самолета, оставяйки мотора да работи с намалена газ. … качих се 

и седнах в пилотското седалище – на носа на гондолата. В това време десетина 

войници здраво държаха машината за опашката. Постепенно дадох пълна газ и 

вдигнах ръка. Войниците пуснаха самолета и легнаха на земята. Понесох се вихрено…" 

[6]. Самолетите още нямат спирачки. Ролята се изпълнява от войниците-

прислужници… 

За развитието на техническото обслужване и ремонта на авиационната техника в 

българската военна авиация изключителна роля има аеромеханикът, изпитател и 

изобретател Иван Каролев. 

Иван Николов Каролев е роден на 13.05.1885 г. в гр. Русе. 

Завършва техническо училище във Виена, след което специализира в 

австрийския клон на фабриката за бензинови мотори "Фиат". 

През 1910 г. 25-годишният Каролев се прибира в България със 

сериозни познания и умения на механик по обслужване и ремонт на 

бензинови двигатели [5]. 

А през това време българската войска усилено се готви за 

война. С Указ № 193/31. XII. 1907 г. към съществуващите още от 1878 

г. Инженерни войски се формира железопътен полк, който на 31. XII. 

1908 г. е преобразуван в Железопътна дружина, в състава на която 

през Първата балканска война е включен и Въздухоплавателният парк с началник майор 

Васил Златаров. През 1911 г. към Железопътната дружина е създадена автомобилна 
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рота, в която е мобилизиран като механик Иван Каролев. Присвоено му е званието 

"военен чиновник". Това звание е регламентирано в Закон за устройството на 

въоръжените сили на Българското Царство, утвърден с указ №93, от 31.12.1903 г., 

обн. в "Държавен вестник", бр. 18/24.01.1904 г. (по Уикипедия): "Всички служащи по 

военното ведомство граждански лица, които получават заплата (годишна) повече от 

2000 лева (равносилна на офицерска), носят названието военни чиновници. Военните 

чиновници и служещите граждански лица по военното ведомство се ползуват с всички 

права и преимущества, предвидени в "Закона за чиновниците по гражданското 

ведомство". Военните чиновници и служащи по военното ведомство граждански лица, 

за престъпления по службата, се съдят по военните закони." 

Професионалните качества на военен чиновник Иван Каролев са оценени високо 

и той е включен в групата с двама пилоти (поручиците Радул Милков и Пеню 

Попкръстев) за обучение в Германия. Каролев специализира в германската самолетна 

фабрика "Албатросверке" (Albatros Werke AG), намираща се в близкото до Берлин 

градче Йоханистал.  

В навечерието на Балканската война пристигат в разглобен вид много от 

поръчаните самолети. Според договорите за доставка сглобяването следва да се направи 

от механици на фирмите доставчици. Но те закъсняват. Сглобяването започват 

българските аеромеханици. Именно Иван Каролев сглобява "Албатрос", с който на 

16.10.1912 г. Радул Милков и Продан Таракчиев изпълняват историческия си полет [5]. 

По време на войната Каролев разгръща и ръководи първата аеропланна 

работилница, организира евакуацията на кацнали извън летищата самолети, сам участва 

в ремонта им. Проявява се и като добър конструктор. От два невъзстановимо повредени 

самолети "Албатрос" Каролев успява без каквато и да е техническа документация да 

събере един "сборен" "Албатрос", за стабилната конструкция на който Радул Милков 

дава много висока оценка [2].  

Завършва в първия випуск на създаденото през 1914 г. Аеропланно училище в 

Божурище и получава бревет за пилот. Но е изключително ценен за военната авиация 

като механик и затова му е забранено да лети. 

След края на Първата световна война активно участва в организирането на 

Отделението за въздухоплаване към Главна дирекция на пощите, телеграфите и 

телефоните, с което се поставят основите на Гражданската авиация в България.  

При полет за проучване на междинни станции за пощенски съобщения по 

маршрута София – Пловдив – Ямбол – Бургас, поради това, че не са поставени 

предпазни колани Иван Каролев изпада от самолета над с. Столипиново и загива. 

Датата е 24 май 1922 г.  

Ако първата жертва на военната авиация е Христо Топракчиев, то първата жертва 

на Гражданската авиация е Иван Каролев. 

Ньойският договор забранява на България да има военна авиация за срок от 20 г. 

Но се полагат основите на Гражданската авиация, която също се нуждае от подготвени 

технически кадри. От 1924 г. тази задача се изпълнява от Въздухоплавателното училище 

в Божурище, което през 1926 г. е преместено в Казанлък. През 1936 г. то е придадено 

към Министерството на войната и е преименувано на Въздушни учебни школи. Но 

обучение на технически кадри (основно запасни технически офицери) започва през 

1939 г., след постъпването на въоръжение във новосъздадената военна авиация 

(Въздушни войски) на съвременни самолети.  

До края на Втората световна война все още отсъства нормативна база, 

регламентираща експлоатацията и техническото обслужване на твърде разнообразната 

авиационна техника, която е на въоръжение във Въздушни войски. Чак към края на 

войната е разработено и утвърдено "Ръководство по инженерно-въздухоплавателна 



12 

 

служба" (РИВС) [2]. Затова и подготовката на авиационни технически специалисти не 

се отличава с особено високо ниво. Механиците по различните специалности се 

набират основно от войници със завършено средно техническо образование, които 

преминават няколко месечни курсове и едногодишен практически стаж в орляците.  

Значително по-сериозна подготовка получават техническите специалисти, които 

се готвят за нуждите на самолетостроенето, те преминават тригодишен курс на 

обучение. Част от тези кадри постъпват на ръководни длъжности във войските.   

Към 1 ноември 1944 г. Въздушните войски разполагат със 72 изправни самолета 

(самолети германско производство са експлоатирани до 1949 г.), 120 пилоти, 73 

наблюдатели, 46 бордни стрелци и 341 аеротехници [2]. 

Още през март 1945 г. от Съветския съюз започва да постъпва нова техника. През 

1945 и 1946 г. военната ни авиация се превъоръжава с 356 учебни и бойни самолета. 

Извършва се и тотална реорганизация. 

През 1945 г. РИВС е заменен с "Наставление по техническа експлоатация на 

въздухоплавателните средства" (НТЕВС). Документът за пръв път в българската 

авиация въвежда видовете подготовки на въздухоплавателните средства за полети, както 

и периодичните профилактични работи – дейности, изискващи добра подготовка на 

авиационните специалисти по експлоатация и техническо обслужване на авиационната 

техника. 

В същото време се чувства остър недостиг на кадри, които да имат поне някаква 

подготовка. Обучението по техническа експлоатация все още е недостижим лукс. 

Съществуващите школи и училища в Казанлък и Карлово са закрити. Започват 

да се разкриват и закриват различни учебни заведения (фиг. 1), докато се достига до 

най-удачния вариант за подготовка на инженерно-технически кадри – обединяването на 

всички във ВНВВУ "Георги Бенковски". 
 

 
 

Фиг. 1. Учебни заведения за подготовка на авиационни инженерно-технически кадри за 

военната и гражданската авиация на България. 
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За ръководните постове са необходими офицери с висше инженерно 

образование, а до 1958 г. се произвеждат кадри само със средно специално или 

полувисше образование. Авиационни специалисти с висше военно инженерно 

образование се подготвят във Военновъздушната инженерна академия (ВВИА) "Н. Е. 

Жуковски" в Москва със срок на обучение – 5, 6 и 7 години. Още през есента на 1948 г. 

осем души от първия випуск офицери авиотехници са изпратени за обучение във ВВИА 

"Н. Е. Жуковски". 

Създаването на Народното военновъздушно техническо училище (НВВТУ) 

"Васил Коларов" оказва съществен напредък в обучението на кадрите. Но продължава 

основно да се изучава конструкцията и методите за ремонт. Техническата подготовка се 

провежда при оскъдна учебно-материална база и липса на обзаведени учебни кабинети.  

През лятото на 1952 г. за практически занятия с курсантите се изгражда 

техническа стоянка (началник лейтенант Христо Петров Ботев). Занятията се провеждат 

само на един самолет Як-9, но няколко месеца по-късно (октомври 1952 г.) постъпват 

Ил-2, Як-9 и По-2. Изучават се и самолетите ЛАЗ-7, ЛАЗ-7М и Як-11. Инструктори по 

практически занятия са командирите на взводове (офицери техници от първите 

випуски). 

През 1951 г. започва изучаването на Як-23 и МиГ-15, а реактивната авиация 

поставя и много по-високи изисквания към техническата подготовка на авиационните 

специалисти. Сериозното превъоръжаване на техническата стоянка е през 1953 г., 

когато постъпват Ил-10 (заменил Ил-2), Ту-2, както и първите реактивни самолети Як-

23 и МиГ-15. 

Следва да се отбележи, че подобряването на материалната база, изграждането на 

техническата стоянка и доставката на съвременни самолети са предпоставка НВВТУ 

"Васил Коларов" за учебната 1951 - 1952 г. да бъде класирано на първо място между 

военните учебни заведения (над 15 по това време) [2].  

След закриването на НВВУ за щурмани и свързочници (1954 г.) в Божурище в 

НВВТУ "Васил Коларов" започва обучението и на авиотехници по радиооборудване на 

самолета. 

През 1955 г. НВВТУ "Васил Коларов" се пребазира на летище Горна Оряховица. 

На въоръжение постъпват МиГ-15, МиГ-17 и Ил-28. Това налага промени в учебните 

планове и в структурата на учебния отдел. Все още не се формират катедри, но се 

обособяват учебни цикли. За пръв път се създава цикъла "Експлоатация и техническо 

обслужване на самолета", с което се поставя началото на сериозното обучение на 

авиационните специалисти, подготвяни в училището по експлоатация и техническо 

обслужване на авиационната техника. Началник на цикъла е капитан инженер Васил 

Иванов Василев. В. Василев е випуск 1950 г. на НВВТУ "Васил Коларов" – гр. Ловеч и 

веднага е изпратен във ВВИА "Н. Е. Жуковски". След получаването на висше 

инженерно образование (1956 г.) се завръща в България и е назначен за Началник цикъл 

"Експлоатация и техническо обслужване на самолета" в НВВТУ "Васил Коларов" – 

Горна Оряховица. Именно той полага основите на практическото обучение по 

експлоатация и техническо обслужване. Професионалният му път продължава като 

инженер на авиационна дивизия, старши инженер в Научно-изпитателната база по 

експлоатация и ремонт на авиационната техника (НИБЕРАТ), старши инженер-

инспектор по СД и зам. главен инженер по СД в Инженерно-авиационна служба (ИАС) 

на ВВС [2]. 

През 1959 г. НВВУ "Г. Бенковски" за летци в Д. Митрополия и НВВТУ "В. 

Коларов" за техници в Г. Оряховица се реорганизират във Висше народно 

военновъздушно училище ВНВВУ "Г. Бенковски" в Долна Митрополия, като единен 

център за подготовка на висши летателни и технически кадри за ВВС по всички 
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специалности. Пребазирането на НВВТУ "В. Коларов" е завършено през септември 

1960 г. В обединеното училище се разкриват нови катедри. Започва почти 40-годишната 

славна история на катедра "Експлоатация и техническо обслужване" (ЕТО), която 

има номер 23 в състава на ВНВВУ "Г. Бенковски".  

Работата на катедрата е изцяло подчинена на всички документи, регламентиращи 

дейността на ИАС във ВВС. Организацията силно наподобява тази на Технико-

експлоатационната част (ТЕЧ, днес Ескадрила за Периодично Обслужване и Войскови 

Ремонт - ЕПОВР) от бойните подразделения на ВВС. Но съществуват и много 

елементи, характерни за авиационната ескадрила (днес Ескадрила за Оперативна 

Подготовка на Авиационната Техника - ЕОПАТ). Инструкторите по СД изпълняват и 

функциите на техници на самолети, всеки самолет (вертолет) е зачислен на техник. 

Работата по авиационната техника започва след приемане и сдаване по ведомост, точно 

както е в ЕОПАТ. Спецификата на учебната дейност е отчетена и организационно-

щатната структура на катедрата е формирана с добавянето на едно У (учебен) ТЕЧ 

(днес би следвало да е УЕПОВР). На фиг. 2 е представена структурата на катедрата, 

наименованията на академичните длъжности са съобразени със сега действащата 

нормативна уредба в Република България. 

 

 
Фиг. 2. Организационно-щатна структура на катедра ЕТО. 

 

До края на съществуването на катедрата курсантските и школнически (ССВВУ) 

класни отделения по СД са големи, в повечето случаи са и по две на випуск. Това налага 

числеността на групата по СД (преподаватели и инструктори) да е значително по-

голяма. За групите по АО, АВ и РО с редки изключения щатът предвижда двама 

преподаватели (единият е Началник група) и двама инструктори. 

На основата на налични документи от преди 40-50 години и на спомените и 

разказите на преки участници в живота на военното училище от ония времена се опитах 

да съставя списък на всички преподаватели и инструктори, които са по-кратко или за 

по-дълго са преминали през катедрата. В таблица 2 е представен списък на доказано и 

потвърдено служилите в катедрата по специалности. Има и няколко имена, за които не 

получих никакви потвърждения и затова не съм ги включил.  
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Таблица 2. Преподаватели и инструктори, служили в катедра ЕТО. 
 

№ Военно звание Име, презиме, фамилия 
В катедрата 

от до 

Офицери - преподаватели по "Самолета и двигателя" (СД) 

1 Подполковник Венко Петров Илиев 1960 1963 

2 Полковник Теодоси Николов Теодосиев 1963 1968 

3 Подполковник Цочо Стефанов Цочев 1960 1967 

4 Полковник Бончо Делчев Митев  1976 

5 Подполковник Анастас Свиленов Златков 1967 1978 

6 майор Божидар Владимиров Герасимов 1967 1975 

7 Полковник Тодор Славчев Савов 1968 1987 

8 Ст. лейтенант Иван Цветков Белниколов 1972 1973 

9 майор Иван Йорданов Бурмов 1973 1979 

10 Полковник Драган Маринов Нинов 1973 1990 

11 Полковник Велчо Ненов Велчев 1973 1999 

12 Полковник Димитър Недялков Митев 1979 1980 

13 Полковник Григор Петров Григоров  1992 

14 Полковник Христофор Ангелов Найденов 1979 1999 

15 Ст. лейтенант Пенчо Димитров Иванов 1980 1982 

16 Цив. служител Нецо Миков Нецов  1989 

17 майор Красимир Николов Христов 1983 1991 

18 Полковник Трифон Петков Трифонов 1987 1991 

19 Цив. служител Руси Георгиев Георгиев 1989 1995 

20 Полковник Кольо Тодоров Колев 1991 1999 

21 Подполковник Валентин Костадинов Киров 1991 1999 

22 Майор Нинуш Лалев Иванов 1991 1995 

23 Майор Димитър Владимиров Дорошенко 1991 1999 

24 Полковник Пламен Георгиев Маринов 1995 1999 

Инструктори по специалността "Самолета и двигателя" 

1 Старшина Димитър (?) Йотов   

2 Старшина Павел Данков Първанов   

3 Старшина Димитър Ангелов Янев 1965  

4 Оф. кандидат Николай Андреев Николов 1977 1999 

5 Старшина Тодор Първанов Петров 1965  

6 Старшина Красимир Минков Петков   

7 Старшина Петко Лазаров Стоянов 1965  

8 Старшина Йовчо Йотов   

9 Оф. кандидат Любомир Иванов Илиев 1981 1999 

10 Старшина Иван Динков Динов  1972 1999 

11 Старшина Александър Цветанов Алексиев 1974  

12 Старшина Пламен Иванов Атанасов 1981 1990 

13 Старшина Христо Иванов Петков 1975  

14 Оф. кандидат Крум Стаменов Стаменов  1999 

15 Цив. служител Иван Илиев Вачковски  1999 

16 Ст. сержант Пламен Боянов Първанов 1995 1996 
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Продължение на табл. 2. Преподаватели и инструктори, служили в катедра ЕТО. 
 

№ Военно звание Име, презиме, фамилия 
В катедрата 

от до 

Офицери - преподаватели по специалността "Авиационно оборудване на ЛА" (АО на ЛА) 

1 Подполковник Петър Петков Тодоров 1960 1967 

2 Ст. лейтенант Иван Борисов Бакърджиев 1967 1970 

3 Полковник Въло Найденов Вълов 1973 1999 

4 Майор Любомир Йорданов Спасов 1978 1989 

5 Цив. служител Цветан Николов Чуканов 1979 1994 

6 Подполковник Христо Ботев Йонков 1992 1999 

Инструктори по специалността "Авиационно оборудване на ЛА" 

1 Старшина Стефан Борисов Стефанов 1963 19? 

2 Старшина Иван Стоянов Нешев 1967  

3 Старшина Иван Димитров Иванов 1974 1994 

4 Старшина Валентин Миленов Димчовски  1995 

5 Старшина Божидар Маринов Георгиев  1999 

6 Ст. сержант Емил Тодоров Пантелеев 1993  

6 С-на школник Сергей Цветанов Петков   

8 Оф. кандидат Симеон Иванов Симеонов  1999 

Офицери - преподаватели по специалността "Авиационно въоръжение" (АВ) 

1 Подполковник Георги Пеев Гергов 1960 1967 

2 Полковник Йордан Христов Димитров 1969 1972 

3 Подполковник Петко Иванов Райнов 1972 1990 

4 Полковник Емил Василев Нинов 1974 1998 

5 Полковник Георги Цочев Райков 1990 1998 

Инструктори по специалността "Авиационно въоръжение" 

1 Старшина Тодор Николов Даскалов 1960 1976 

2 Старшина Красимир Петков Кръстев 1976 1995 

3 Старшина Ангел Георгиев Апостолов 1974 1995 

4 Оф. кандидат Николай Василев Цановски 1995 1999 

5 Ст. сержант Аспарух Славов Славов 1995 1999 

6 Оф. кандидат Николай Пъшев Чимпилски 1993 1998 

Офицери - преподаватели по специалността "Радиооборудване на ЛА" (РО на ЛА) 

1 Подполковник Костадин Герасимов Дашев 1960 1967 

2 Полковник Христо Стефанов Стефанов 1967 1991 

3 Полковник Димо Дочев Арнаудов 1974 1991 

4 Полковник Петьр Ламбев Петранов 1991 1999 

5 Подполковник Димо Григоров Григоров 1991 1999 

Инструктори по специалността "Радиооборудване на ЛА" 

1 Старшина Стефан Петров Иванов   

2 Старшина Любен Петков Кованджиев   

3 Старшина Владимир Тодоров Николов   

4 Оф. кандидат Ивайло Пеков Петков 1998 1999 

 

Всеки един от тези хора е положил огромни усилия и е дал сериозна част от себе 

си за подготовката на обучаемите и за развитието на учебно-материалната база. По тази 

причина смятам, че следва да бъдат поне упоменати. Посочените военни звания в 

таблицата са званията, с които преподавателите и инструкторите са напуснали 

катедрата. Има и неуточнени данни, за допълването на които ще съм благодарен на 

всеки, който може да внесе конкретни уточнения. 
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В катедрата се обучават курсанти и школници (ССВВУ и ШЗО) от 

специалностите СД, АО, АВ и РО, както курсанти и школници за гражданската и 

селскостопанската авиация [7, 8]. 

Основните дисциплини, преподавани в катедрата са: 

- "Инженерно-авиационна служба" ("Инженерно-авиационно осигуряване"); 

- "Надеждност и диагностика на авиационната техника"; 

- "Безопасност на полетите"; 

- "Техническа експлоатация" (СД), "Техническа експлоатация на авиационното 

оборудване на летателните апарати" (АО), "Техническа експлоатация на авиационното 

въоръжение на летателните апарати" (АВ) и "Техническа експлоатация на 

радиоелектронното оборудване на летателните апарати" (РО). 

В различните учебни планове обемът на дисциплините е различен, но като 

правило се движи в строго определен диапазон: 

- "Инженерно-авиационна служба" е в диапазона 80-120 учебни часа; 

- "Надеждност и диагностика на авиационната техника" е в диапазона 40-60 

учебни часа; 

- "Безопасност на полетите" е в диапазона 60-80 учебни часа; 

- "Техническа експлоатация" по отделните специалности се подразделя на 

теоретична (средно около 80 учебни часа) и практическа част (в диапазона 210-240 е 80-

120 учебни часа).  

Практическата подготовка по "Техническа експлоатация" – това са шестчасови 

занятия (между 35 и 40), които се преминават обикновено в един семестър. 

Програмата за специалността СД предвижда преминаване на четири раздела.  

В първия обучаемите усвояват общите мероприятия, изпълнявани по 

авиационната техника: мерки за безопасност, буксиране, вдигане на крикове, зареждане 

на самолетните системи с ГСМ, специални течности и газове и т.н. 

Вторият раздел включва демонтажно-монтажни работи. Това са мероприятия, 

които не влизат в обема на регламентните работи или видовете подготовки за полети, но 

в реалната експлоатация се налага да се изпълняват, например, демонтаж и монтаж на 

хоризонтален и вертикален стабилизатор, стойки на колесника и т.н. Без съмнение, най-

сложното за преподавателите и инструкторите, но и най-интересното за обучаемите е 

занятието "Запуск и изпробване на двигателя", изпълнявано от всеки един курсант 

или школник. Сложността се определя от това, че се запуска самолет МиГ-23, а 

катедрата не разполага със спарка, т.е. влизайки в кабината обучаемият остава сам със 

себе си и мощната машина. Ако възникне някаква особена ситуация нито преподавател, 

нито инструктор има физическата възможност да се намеси. Всичко това изисква много 

сериозна предварителна подготовка на занятието, много тренажи и проверки, особено 

за това какво трябва да се направи при неуспешен запуск. Това занятие се планира 

едновременно и за обучаемите от специалност АО, тъй като те имат възможност да 

снемат параметрите на реално работещ двигател. 

В средата на 90-те години възникнаха съмнения за технически проблем с 

двигателя на МиГ-23, борден номер (б.н.) 632. Затова занятието беше преминато на 

тренажора на МиГ-23 в Първа изтребителна авиобаза – Доброславци. Това е 

единственият случай, в който част от курсантите випускници не изпълниха реален 

запуск и проба на двигателя. За другото класно отделение беше потърсено съдействие 

от Главния инженер на авиацията полк. Светлозар Асенов и беше предоставена спарка 

МиГ-23 б.н. 040 от 25-та изтребително-бомбардировъчна авиационна база – 

Чешнегирово, на която обучаемите изпълниха планираното занятие. Също със 

съдействието на полк. Асенов група специалисти от ВВС обследва състоянието и разсея 

съмнението относно проблем по нашия двигател. 
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Третият раздел обхваща изпълнението на регламентните работи в обема, 

предвиден в регламентите за техническа експлоатация. С особена сложност се отличава 

разстиковката на самолета и снемането и поставянето на двигател, след което отново се 

изпълнява запуск и пълна проба на двигателя, точно както е реалната експлоатация в 

бойните части. 

Следва да се отбележи, че теоретичните и практическите занятия в катедрата са 

осигурени с учебници и учебни пособия, написани от преподавателите по различните 

специалности. 

Обикновено занятията по техническа експлоатация бяха последвани от 

двумесечен практически стаж (планиран в учебните планове като "Преддипломен 

стаж") по бойните части. Всичко това осигуряваше високо ниво на подготовка за 

всички категории обучаеми и всички те много бързо се вливаха в бойния строй на ВВС 

след завършването на образованието им. 

Освен преддипломния стаж на випускниците катедрата организира, ръководи, и 

отчита 20-дневни стажове на курсантите и школниците, с които на практика завършва 

трети и четвърти курс от срока на обучение. Всички стажове се провеждат на летищата 

от: 

- първа дивизия от ПВО (Доброславци и Габровница); 

- втора дивизия от ПВО (Равнец и Балчик); 

- 10-ти САК (Граф Игнатиево, Чешнегирово, Толбухин (днес Добрич), по-рядко 

на Безмер и Узунджово). 

За курсантите и школниците се изготвят учебни програми за групите на всяко 

летище и всяка специалност - СД, РО, АО и АВ (понякога повече от 20 програми). На 

всяко летище се изпраща преподавател от катедрата за ръководител на стажа. "При това 

стажовете на курсантите не съвпадаха напълно с тези на школниците .След 

завършване на стажовете следваха отчети, анализи и на набелязване на мероприятия 

за подобряването им през следващите години. Така катедрата беше и е живата 

връзка между обучаемите от тези профили и бойните части на ВВС" [7]. 

 

"Катедрата организираше, провеждаше и отчиташе държавните изпити на 

курсантите от пети курс и школниците от ШЗО по специалностите СД, АО, РО и АВ. 

Това означава, че всяка година се организираха и провеждаха най-малко държавни 

изпити на 12 класни отделения, а имаше години, когато от дадена специалност се 

обучаваха и по две класни отделения, а класните отделения стигаха до 15" [7]. Това 

изисква своевременна подготовка, още повече, че обикновено председателите на 

комисии са представители на ВВС. Държавните изпити се провеждат в два 

последователни дни. През първия се проверява теоретичната, а през втория – 

практическата подготовка на обучаемите. Разбира се, венецът на работата на 

преподавателите и инструкторите са отличните резултати на държавните изпити. 

 

В училището са обучавани курсанти от Алжир (1964-1969 г.), Виетнам (1978-

1983 и 1981 - 1986 г.), Никарагуа (1981 - 1985 г.), Йемен (1981 - 1989 г.), Мозамбик 

(1983-1987 г.), Сирия (1984-1989 г.) и Централноафриканската република (1984-1991 г.) 

[3]. Всички инженерни специалности преминават обучение по техническа 

експлоатация, което по нищо не се различава от обучението на българските курсанти. 

В обединеното ВНВВУ "Г. Бенковски" се изучават самолетите МиГ-15 и МиГ-17. 

Катедра ЕТО разполага със самолети от двата типа и още в самото начало на 

съществуването си практическите занятия по техническа експлоатация се провеждат на 

тези самолети. Но с материалната база положението е доста зле.  

Условията за работа в ония времена са добре описани в спомените на полк. 
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Тодор Савов. Опирам се основно на тях и си позволявам да ги цитирам [7]. 

До началото на 70-те години за катедрата няма кабинети и лаборатории. Тя 

разполага (и се разполага) в хангар с дървена конструкция от преди Втората световна 

война (на мястото на изоставения сега спортен комплекс на училището). В едната 

половина на хангара се обособява УТЕЧ и в него се провеждат практическите занятия 

по експлоатация, а в другата – занятия на катедра "Авиоремонтна подготовка". А на 

гърба на хангара специалистите по АО, РЕО и АВ имат по една стая за всичко – за 

канцеларии, за кабинети, за лаборатории. А работното място на СД е в самия хангар. 

Оборудването е старо и в "жалко състояние". Но въпреки всичко преподавателите 

правят всичко възможно (а и невъзможното) за онагледяване на учебния процес - сами 

изготвят схеми, графики, табла и т. н. 

През 1968-1969 г. катедрата получава "още два самолета МиГ-17, два самолета 

МиГ-19 и един самолет Ил-28" (Ил-28Р). 

Самолети много, но място в хангара за всички няма. Започва бракуване на 

самолетите в лошо състояние (основно МиГ-15). Част от бракуваните самолети 

(включително и единия МиГ-19) са предоставени на новосъздадения музей (вероятно 

през 1970 или 1971 г.) на училището. За съжаление този музей съществува само няколко 

години (до 1975 г.). След закриването му част от самолетите са предадени на вторични 

суровини, а няколко самолета са пребазирани в Пловдив и полагат основите на 

съвременния музей в Крумово (вероятно и Ил-28Р, б.н. 43 е от самолетите на катедрата).  

През 1970-1971 г. катедра ЕТО повишава материалното си благосъстояние – 

получава половината сграда, на около 100-на метра от предишния хангар. Днес това е 

полуразрушената сграда в близост до сградата на бившата Войскова АвиоРемонтна 

Работилница (ВАРР). В другата половина се настанява катедра "Авиоремонтна 

подготовка", един кабинет е за катедра "Конструкция на самолета" и един - за 

"Автомобилна подготовка". Катедра ЕТО разгръща няколко лаборатории за всички 

специалности, но тъй като дървеният хангар е унищожен, самолетите са наредени на 

грунтова стоянка над бетонната стоянка (в посока към пистата) на самолетите L-29 (над 

80 на брой). Днес на стоянката на катедрата са разположени самолетите L-39, а 

стоянката на L-29 е паркинг за ЕОПАТ и ЕПОВР. 

През 1973 г. е въведен в експлоатация корпус "Б". В него катедрата получава една 

учебна зала (Б-224) и четири стаи за канцеларии: на Началника на катедрата (Б-207) и 

на преподавателите (Б-216, Б-218 и Б-219). Това означава, че катедрата се разпилява из 

цялото училище: учебна зала в корпус "Б", УТЕЧ-а е в хангара, самолетите и 

самолетообслужващите средства са на открито и на още по-далечна стоянка. Такова 

разположение много усложнява провеждането на практическите занятия – налага се те 

да се провеждат на открито, като при валежи или много високи температури занятията 

направо се провалят. Преподавателите и инструкторите се стараят да наваксват 

пропуснатото в следващите занятия, но това пък води до претупване. Много от 

обучаемите нямат възможност сами да изпълнят планираното, а само наблюдават как се 

прави. От друга страна разстоянието от катедрата до стоянката е почти километър, 

много време от занятието се губи за прехода от едното място до другото, т.е. 

"обстановката, при която катедрата организира практически занимания с 

обучаемите е ненормална" [7]. 

Ясно е, че така не може да се продължава. Началникът на катедра ЕТО полк. 

Тодор Савов е много активен. Започва "борбата" за нова учебно-материална база. 

Първата стъпка е циментова стоянка за самолетите. Следва построяването на "т. 

нар. "Технически дом", масивна сграда с девет помещения. Тук обзаведохме механична 

работилница. … По едно помещение беше предоставено на специалностите СД, АО, 

РЕО и АВ. Отделна стая с гардероби с преобличане на преподавателите и 
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инструкторите, склад за имущество, материали, инструменти, принадлежности, 

бои, стая за дежурния техник, класна стая. С активното участие и работа на 

състава на катедрата сградата беше електрифицирана, прекарахме вода за 

умивалните и тоалетните. … "Техническия дом" изигра … добра роля при 

провеждането на практически занятия и за поддържане на самолетите в изправност. 

… Но в един учебен ден за провеждане на занятия идват и по няколко класни 

отделения, особено летния семестър. Наложи се да разширим условията за отдих и 

почивка. За целта построихме (с подръчни материали докарахме ж. п. релси, 

снабдихме се с винкел и поцинкована ламарина от разрушения вече дървен хангар) три 

беседки - едната за преподавателите, а другите две за обучаемите. Те са големи, в тях 

едновременно могат да седнат до 30 души - т.е. най-голямото класно отделение Там 

преподавателите, инструкторите и обучаемите отдъхваха по време на почивките 

(междучасията). В случай на краткотрайни валежи обучаемите се прибират в тях. В 

отделни случаи тези беседки се превръщаха в класни стаи, където се даваха указания 

на обучаемите или се доразясняваха теоретично въпроси по техническото обслужване 

на самолетите. … Главен изпълнител при направата на беседките беше старшина 

Тодор Първанов" [7]. 

Началникът на катедрата успява да убеди Командването на училището, че е 

необходим "нов хангар с лаборатории, стоянка за запуск и проба на двигатели, 

лаборатория за изпитване системите на самолетите и двигателите, стрелбище за 

прострелка на оръдията и картечниците на самолетите". За строителството са 

необходими огромни средства. 

За идеята е спечелен "силен" съмишленик - Заместник началника по учебната и 

научна част полк. доц. инж. Обрешко Георгиев Обрешков, който успява (по неведоми 

пътища) за три години да осигури "над 800 хиляди лева" [7]. 

Планът за новата сграда е изцяло дело на катедрата. Преподавателите и 

инструкторите поставят изискването хангарът да може да побира поне пет самолета в 

разстиковано състояние. Определен е броя и разположението на лабораториите за всяка 

специалност, как да бъдат електрифицирани те "с точното място на контактите за 

електрозахранване и по видове напрежения с оглед разполагане на стендовете и 

апаратурата", как да бъде водоснабдена и топлофицирана новата база. 

Тези изисквания са отчетени от проектантската организация, изготвила 

необходимата документация. 

Строителството на новия УТЕЧ започва през 1975 г. и е завършено през 1978 г. и 

през следващата учебна година практическите занятия вече се водят в новата сграда. Но 

официалното откриване е на празника на ВНВВУ "Г. Бенковски" - 25.05.1981г. (в чест 

на 1300 годишнината на българската държава). 

Новият УТЕЧ разполага със учебна зала по ИАС, по две учебни зали за АО, АВ 

и РО, инструментална, стругарна, дърводелска работилниза, оксиженна работилница и 

канцелария за Началника на УТЕЧ. 

Следващият етап от развитието на учебно-материалната база (УМБ) на катедрата 

включва: 

- осигуряване на лабораториите със съвременна апаратура; 

- разширяване на стоянката за запуск и проба на двигатели едновременно за три 

самолета; 
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Част от състава на катедрата при откриването на новия УТЕЧ. 

 

- построяване на стрелбище за престрелка на стрелковото въоръжение на 

въздухоплавателните средства; 

- създаване и оборудване на лаборатория за изпитание на самолетните системи 

(съвместно с катедра "Авиационни двигатели").  

Тази допълнителна "форсажна стоянка" също е оборудвана със щит за 

отклонение на газовата струя 

Това, което прави катедра "Експлоатация и ТО" уникална и я отличава от всички 

останали катедри в училището е наличието на разнообразна авиационна техника, както 

и оборудването със всички необходими самолетообслужващи средства. 

В учебните планове за обучение на курсанти и школници се предвижда 

изучаването на два типа въздухоплавателни средства (задължително приети на 

въоръжение във ВВС) – основен и допълнителен самолет. В голяма степен кой ще бъде 

основен и кой допълнителен се определя от наличната в катедра ЕТО авиационна 

техника. В средата на 70-те години катедрата разполага с много самолети МиГ-17 и все 

още недостатъчен брой МиГ-21. През този период основен за изучаване е МиГ-17, 

допълнителен – МиГ-21. Увеличеният брой самолети МиГ-21 го прави основен, а МиГ-

17 остава допълнителен.  

През ноември 1978 г. във ВВС започват да постъпват МиГ-23МФ (експортен 

вариант, предназначен за Варшавския договор). В групата, която изучава МиГ-23 в 

тогавашния Съветски съюз са включени и преподаватели от ВНВВУ "Г. Бенковски". 

Училището има подготвени преподаватели, но катедра ЕТО не разполага с такъв 

самолет. Затова МиГ-23 се изучава само информативно във факултетен курс.  

На 01.12.1981 г. при късно прекратено излитане аварира самолет МиГ-23 МФ, 

б.н. 870 (постъпил на въоръжение през 1979 г.). Самолетът е възстановен в ремонтния 

завод в Граф Игнатиево и е предоставен на катедра ЕТО. Основен за изучаване остава 
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МиГ-21, а допълнителен МиГ-23. 

В началото на 1984 г. (по спомени на участници в посрещането – през февруари) 

в България пристига министърът на отбраната на Съветския съюз Дмитрий Устинов. В 

програмата на посещението е включено и ВНВВУ "Г. Бенковски". 

Маршал Устинов е впечатлен от УТЕЧ. Точно този момент използва полк. Тодор 

Савов и със съдействието на Командващия ПВО и ВВС на България ген. полк. Любчо 

Благоев се обръща с молба към маршала да предоставяне на два самолета (МиГ-21 БИС 

и по-съвременна модификация на МиГ-23) за нуждите на учебния процес.  
 

 
 

На плаца пред корпус "А". Отляво надясно: Командващият ПВО и ВВС ген. полк. 

Любчо Благоев, Министърът на отбраната арм. ген. Добри Джуров и Министърът на 

отбраната на СССР маршал Дмитрий Устинов.  
(снимката е от Facebook: Летище Долна Митрополия). 

 

Маршал Устинов откликва на молбата и на 22.12.1994 г., неделя (само два дни 

след кончината на маршал Устинов) личният състав на катедрата посреща на летище 

Каменец два съветски самолета (Ан-12 и Ан-22), които доставят за катедрата не два, а 

три самолета: един МиГ-23 МЛА, б.н. 632, един МиГ-21БИС, б.н. 119 и един МиГ-

21ПФМ, б.н. 940. По този повод полк. Савов пише [7]: "Беше голям триумф за 

катедрата. Върхов момент в моята 38 годишна служба в авиацията. След като 

всичко приключи и минаха години, други началници могат да си приписват заслугите за 

това, но за мен това е истината. Катедрата забогатя. Тя вече има мощна УМБ 

такава, каквато няма нито една друга катедра в училището." 

Разбира се, че основният самолет, изучаван във ВНВВУ "Г. Бенковски", вече е 

МиГ-23. Допълнителен остава МиГ-21. 

Катедрата наистина е "забогатяла", в определени периоди броят на наличната 

авиационна техника достига 18 (табл. 3). Самолетообслужващите средства и 

самолетообслужващата техника е на най-високо съвременно ниво. За МиГ-23 катедрата 

разполага дори с КАПСО (Контролна Автоматизирана Подвижна Станция за 

Обслужване). 

Полк. Савов [7]: "При така изградена УМБ с богато оборудвани лаборатории 
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(14 на брой) рязко се промени ефективността и съдържанието на учебно-

възпитателния процес по време на практическите занятия по самолетите и 

оборудването им. Подобри се методическата работа на преподавателите и 

инструкторите. Започнахме да организираме и провеждаме "показни занятия" не 

само пред състава на катедрата, но пред преподаватели от другите катедри… 

Организирахме и проведохме мероприятие за всички преподаватели от училището, на 

което показахме особеностите в конструкцията на самолет Миг-23, на неговото 

оборудване и въоръжение, което завърши със запуск и проба на двигателя на всички 

режими, в това число и на двата форсажа." 
 

Табл. 3. Авиационна техника, експлоатирана в катедра "Експлоатация и техническо 

обслужване". 
 

Тип на 

въздухоплавателното 

средство 

Борден номер Брой Период в катедрата 

МиГ-15 и УТИ МиГ-15 141, 192 и др. > 5 1960-1975 

МиГ-17 144 и др. > 5 до 1979 

Ил-28Р ? 2 1970-1980 

МиГ-19 ? 2 1970-1980 

Ил-14 ? 1 ? 

L-29 22, 29, 62 3 
Б.н. 62 е предоставен на кат. 

"Авиоремонтна подготовка" 

Ан-2 1028, 1058, 1175 3 1979-1995 

МиГ-21 (спарка, изд. 68) 01 1 ? 

МиГ-21 (изд. 74) 422 1 
Предоставен на кат. 

"Авиоремонтна подготовка" 

МиГ-21 (изд. 94) 36 1 1994-1999 

МиГ-21 (изд. 94Р) 130 1 
Предоставен на кат. 

"Авиоремонтна подготовка" 

МиГ-21 (изд. 94А) 940 1 1984-1999 

МиГ-21 БИС 119 1 
1984-1985, предоставен на 

НИБЕРАТ 

МиГ-23 МФ 870 1 1982-1999 

МиГ-23 МЛ 632 1 1984-1999 

Ту-134  1 ? 

Ми-2  1 1995-1999 

Ан-14 "Пчьолка" 110 1 1988-1993 

Let L-200D "Morava" 10 1 1983-1995 

 

Особено показателен е факта, че решението за обучение на школници от ШЗО за 

нуждите на селскостопанската авиация е взето през 1978-1979 г. Катедрата посреща 

предизвикателството – през 1979 г. са получени три самолета Ан-2. 

В УТЕЧ вече се провеждат учебни занятия и от останалите катедри. Водят се 

занятия и с инженерно-техническия състав на подчинените на ВНВВУ "Г. Бенковски" 

подразделения по усвояване на експлоатацията на някои типове въздухоплавателни 

средства. В катедрата са разработени и внедрени много рационализации по всички 
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специалности в помощ на практическите занятия. 

"Богатата" катедра откликва и на нуждите на други структури. Три самолета 

(един L-29 и два МиГ-21) са предоставени за провеждане на практически занятия на 

катедра "Авиоремонтна подготовка". В края 1983 г. на въоръжение в 19-ти изтребителен 

авиационен полк – Граф Игнатиево постъпва МиГ-21БИС. НИБЕРАТ се нуждае от 

експериментален образец за научно-изследователския процес. В началото на 1985 г. 

катедра ЕТО предава на НИБЕРАТ току-що получения "руски" МиГ-21 БИС, б.н. 119. 

 

През цялото си съществуване катедра ЕТО поддържа изключително тесни връзки 

с ИАС от ВВС. Водещи преподаватели участват в ежегодните методически сборове на 

Главния инженер на авиацията и на Инспекцията по безопасност на полетите. 

Преподавателите и инструкторите от катедрата провеждат показни занятия, свързани с 

особености в експлоатацията на авиационната техника (основно МиГ-21 и МиГ-23) с 

инженерно-техническия състав от бойните части. За нуждите на Командването на ВВС 

се водят и специфични занятия, свързани с безопасността на полетите (обикновено след 

реализиране на авиационни произшествия или инциденти). 

Почти няма проблем (свързан с експлоатацията на авиационната техника), 

възникнал пред ИАС на ВВС, който да е решаван без участието на преподаватели от 

катедрата. Полк. Савов съобщава за две особено значими разработки: 

- неподвижно окачване на лека картечница на 12 самолета L-29 зa стрелба по 

земна цел, елемент от обучението на курсантите-летци; 

- особености при обслужването на авиационната техника по време на война, в 

разработването на която участват 48 души от училището, но водещата роля на катедрата 

е неоспорима. 

Целият научен потенциал на преподавателите от катедрата е използван за 

решаване на проблема с удължаване на ресурса на самолетите МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-

29, за разработване на нови документи, регламентиращи експлоатацията на 

авиационната техника. А методиката за консервиране на голямо количество самолети и 

вертолети (проблем, възникнал през 1998 г.) е дело на преподаватели от катедра ЕТО и 

специалисти от НИБЕРАТ. 
 

Невъзможно е да се изброят всички теми за нуждите на ВВС, разработването на 

които е с активното участие на преподаватели от катедрата. 
 

Катедра "Експлоатация и техническо обслужване" като всяка организационна 

структура си има и началници. Това, че ги разглеждам в края в никакъв случай не 

омаловажава тяхната роля за издигането на авторитета й (табл. 4). Няколко думи и за 

тях. 

Венко Илиев е приет за курсант в НВВУ "Г. Бенковски"- Лозенец през 1948 г. 

Випускът е прехвърлен в НВВТУ "Васил Коларов" – Ловеч и завършва през 1950 г. 

Висше инженерно образование получава в Техническа академия - София. Оглавява 

катедрата като капитан. След 1963 г. преминава на ръководни длъжности в ИАС на 

ВВС. 

Теодоси Теодосиев завършва първия випуск на техническия профил на НВВУ 

"Г. Бенковски" – Враждебна (30.04.1948 г.) От 1951 до 1958 г. е старши инженер на 25 

изтребителен авиационен полк (Граф Игнатиево, Толбухин, Граф Игнатиево). Завършва 

висше инженерно образование във ВА "Г. С. Раковски" (1958-1963), след което е 

назначен за "инженер по експлоатация и ремонт" в ИАС на ВНВВУ "Г. Бенковски" –Д. 

Митрополия и още същата година е преназначен за Началник катедра "Експлоатация и 

техническо обслужване". През 1968 г. напуска училището и е назначен на длъжността 
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Заместник командир по ИАС на 10-ти Смесен авиационен корпус (10-ти САК) – 

Пловдив. 

Тодор Савов най-дълго ръководи катедрата, цели 19 години. Емблематична за 

катедрата и за училището личност, отличаваща се с изключителна комбинативност и 

находчивост. Именно под неговото ръководство катедрата постига най-големите си 

успехи, при това в съвсем различни направления. 
 

Табл. 4. Началници на катедра "Експлоатация и техническо обслужване" 
 

№  Военно звание Име, презиме, фамилия 
Началник катедра 

от до 

1 

 

Подполковник Венко Петров Илиев 1960 1963 

2 

 

Полковник 
Теодоси Николов 

Теодосиев 
1963 1968 

3 

 

Полковник Тодор Славчев Савов 15.10.1968 30.10.1987 

4 

 

Полковник 
Трифон Петков 

Трифонов 
1987 1991 

5 

 

Полковник Кольо Тодоров Колев 1991 1999 

 

Тодор Савов е роден през 1929 г. във Видин (или Видинско). През 1948 г. 

постъпва за обучение в НВВТУ "Васил Коларов" – Ловеч (първия випуск на 

училището). Завършва го в края на 1951 г. Стажува няколко месеца като техник на 

самолет и на 20.04.1952 г. е назначен за старши техник на звено във 2-ри учебно-боен 

полк (УБАП) на НВВУ "Георги Бенковски" – Долна Митрополия. 2-ри УБАП е с 

постоянно базиране на летище Телиш, но през летния период се лети и на летищата 

Поликраище и Бреница. 

През първата година ескадрилата на Т. Савов лети с бойните самолети Ил-2, а от 

зимата на 1952-1953 г. – на Як-9. През пролетта на 1954 г. Як-9 е снет от експлоатация, 

нарязани са всички самолети и са предадени на вторични суровини. Полкът преминава 

на Як-11, Як-17 и Як-23. През 1956 г. ст. л-т Савов е назначен за заместник командир по 

техническата част (по-късно длъжността става инженер на ескадрила, днес – командир 

на ЕОПАТ) на авиационна ескадрила на летище Телиш. 

През есента на 1959 г. Тодор Савов постъпва за обучение във ВА "Г. С. 

Раковски". Това е вторият випуск на академията, в който авиационни техници получават 

висше инженерно образование. Завършва академията през 1964 г. и на 17.10.1964 г. 

започва преподавателската си дейност в катедра "Конструкция и аеродинамика на 
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самолета" на ВНВВУ "Г. Бенковски". 

През 1965 г. инженерните специалности започват изучаването на МиГ-21. А 

подп. Савов решава допълнителна задача – пребазира учебен кабинет по "Конструкция 

и експлоатация на системите на самолет МиГ-21" от летище Габровница в Долна 

Митрополия. Успешното решаване на тази задача не остава незабелязано от 

командването, което започва да му поставя и ред други (несвойствени за преподавателя) 

задачи. 

На 15.10.1968 г. Тодор Савов поема ръководството на смятаната (и с основание) 

за най-трудна катедра – "Експлоатация и техническо обслужване". В този момент УМБ 

на катедрата е крайно недостатъчна и в лошо състояние. Полк. Савов променя всичко. 

В двата основни литературни източника, в които се разглежда развитието на 

ВНВВУ "Г. Бенковски" [2, 3] се използва едно и също изречение: "Осигуряването на 

този голям брой летателни апарати се дължи на находчивостта на началника на 

катедрата Тодор Савов, инициативата на преподаватели като В. Велчев (съдействал 

за доставката на самолет Ту-134 и вертолет Ми-2) и отзивчивостта на главния 

инженер на авиацията полк. Божидар Герасимов." 

Но никой не обяснява в какво се изразява тази "находчивост"! А само с две думи: 

за полк. Савов нерешими проблеми няма! Независимо от естеството! 

Полк. Савов решава проблеми, свързани с парното отопление на училището, 

осигурява самолети и специфично оборудване, доставя материали… 

Т. Савов: "За около три години лично аз уреждах и доставих в училището 

апаратура, машини, съоръжения и материали за около 1 милион и 150 хиляди 

тогавашни лева и то не само за нуждите на катедрата, но и за нуждите на 

другите катедри, учебния отдел, ескадрилата, авиационните полкове в Каменец и 

Щръклево и за щаба на Училището. Тази моя дейност се виждаше и оценяваше от 

командването на Училището. Нещо повече при затруднения на командването на 

Училището ме ползваше за решаване общоучилищни проблеми."  

 

А какъв е климата в командваната от него катедра? Именно под неговото 

ръководство катедрата има най-голям щат (в определени периоди до 32 души). 

Взискателен, но справедлив командир. Изпълнява се всяко негово разпореждане 

(колкото и абсурдно да изглежда понякога) и то безпрекословно. Хората казват: "Щом 

полк. Савов е казал, значи трябва!" Не чух някой от бившите му подчинени да каже 

една лоша дума за него. 

Само за няколко години полк. Савов успява да издейства приравняване на 

статута на преподавателите и инструкторите от катедрата с този на инженерно-

техническия състав от бойните подразделения (храна, техническо облекло, парични 

добавки). А това издига неимоверно високо авторитета на катедрата. Но и предизвиква 

нескривана завист сред колеги от другите катедри. И започва открита (а и подмолна) 

борба за отнемането на привилегиите на хората от катедрата. Но полк. Савов стои зад 

хората си и неутрализира всички такива опити.  

Оф. канд. Любомир Илиев обобщава за отношението на преподавателите и 

инструкторите от катедрата към техния началник: "За него бяхме готови в огъня да 

стъпим!" Едва ли има началник, който да не мечтае за такова отношение, но трябва да 

умее и да го постигне, да го заслужи! 

Това е полковник Тодор Славчев Савов! 

 

Трифон Трифонов започва обучението си в НВВТУ "Васил Коларов" – Горна 

Оряховица, а го завършва във ВНВВУ "Г. Бенковски" –Д. Митрополия през 1961 г. 

Служи в 22-ри изтребително-бомбардировъчен  авиационен полк (Безмер) като техник 
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на самолет и старши техник на звено. От 1964 г. до 1969 г. се обучава във ВА "Г. С. 

Раковски", след което се връща на летище Безмер като инженер на ескадрила. През 1972 

г. става преподавател в катедра "Авиационни двигатели" на ВНВВУ "Г. Бенковски". 

Напуска армията и се пенсионира през 1991 г. 

Кольо Колев е роден през 1944 г. в с. Богомилово, окръг Стара Загора. През 1967 

г. завършва ВНВВУ "Г. Бенковски", специалност "Експлоатация и ремонт на 

летателните апарати". Служи като техник на самолет и старши техник на звено в 19-ти 

изтребителен авиационен полк – Узунджово. През 1972 г. става преподавател в катедра 

"Авиоремонтна подготовка" на ВНВВУ "Г. Бенковски", а през 1974 г. започва работа над 

дисертационен труд във ВВИА "Н. Е. Жуковски" – Москва. Защитава през 1977 г. и се 

връща като преподавател отново в катедра "Авиоремонтна подготовка". Уволнява се от 

армията през 2000 г. 

Из живота на катедрата 
 

 
Подготовка за запуск и проба на двигателя. Лицето на обучаемия показва, че му 

предстои "лесно" упражнение. Инструкторът в гръб е с-на Любомир Илиев. Снимката 

е от личния архив на оф. канд. Л. Илиев. 
 

 
Най-добре поддържаният самолет във ВВС и техникът му – оф. канд. Николай 

Николов. Снимката е от личния архив на оф. канд. Н. Николов. 
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1994 г. класното СД (випуск 1995) на стаж в Доброславци. Ръководител е подп. Хр. 

Найденов. Снимката е от архива на Тодор Видолов. 

 

 
Катедра ЕТО и футболния отбор на "Спартак" Плевен, пролетта на 1987 г.  

Снимката е от личния архив на оф. канд. Л. Илиев. 

 

 
Занятие по буксиране на самолета с класно СД от ССВВУ.  

Ръководител на занятието е  ст. л-т Дорошенко (в средата), инструктори: с-на 

Динов, ц. сл. Вачковски и оф. канд. Илиев.  

Снимката е от личния архив на оф. канд. Л. Илиев. 
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Част от катедрата (май 1994 г.). Вероятно работят специалистите по РО, защото 

капакът на радиооборудването е вдигнат. Отляво надясно: ст. серж. Илиев (СД), с-на 

Кованджиев (РО), с-на Николов (СД), ст. л-т Дорошенко (СД), ц. сл. Вачковски (СД), м-

р Йонков (АО), подп. Нинов (АВ), подп. Найденов (СД), полк. Велчев (СД), полк. Райков 

(АВ), м-р Григоров (РО), с-на Динов (СД), с-на Стаменов (СД), с-на Първанов (СД).  

Снимката е от личния архив на подп. Григоров. 

 

 
 

Част от катедрата (вероятно 1996 г.). Прави отляво надясно: оф. канд. Николов 

(СД), с-на Динов (СД), кап. Дорошенко (СД), м-р Иванов (СД), полк. Петранов (РО), 

полк. Велчев (СД), полк. Найденов (СД), ст. серж. Славов (АВ). Клекнали отляво 

надясно: оф. канд. (още не си е сменил пагоните) Илиев (СД), оф. канд. Стаменов (СД). 

Снимката е от личния архив на оф. канд. Н. Николов. 
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Десетина години след уволнението на полк. Савов (1999 г.) противниците на 

катедрата успяват: отнети са всички привилегии, че и самата катедра е закрита… 

Защото вече го няма полк. Савов! 

Почти 40 години се поддържа практическо обучение по техническа експлоатация 

в съответствие с принципа: "Око да види, ръка да пипне!" Е, защо трябва обучаемите да 

правят истински запуск и проба на двигателя? Нали могат да го видят на компютъра!!! 

 

През 2021 г. във ВВВУ "Г. Бенковски" е разкрита нова катедра "Техническа 

експлоатация на летателните апарати". Най-искрени поздравления за колегите и 

пожелания да постигнат величието на катедра "Експлоатация и техническо 

обслужване". Ще бъде трудно, но не е невъзможно! 

 

Успех, колеги! 

 

Специални и сърдечни благодарности за оказаното съдействие на: 

1. Полк. инж. Божидар Владимиров Герасимов, Заместник-командващ авиацията, 

той и главен инженер на авиацията при ПВО и ВВС. 

2. Полк. доц. д-р инж. Светлозар Мирчев Асенов, Заместник-командващ 

авиацията, той и главен инженер на авиацията при ПВО и ВВС. 

3. Полк. проф. ДН инж. Иван Цветков Белниколов, Заместник началник по 

учебната и научна част на ВВВУ Г. Бенковски. 

4. Полк. инж. Анастас Свиленов Златков, Заместник началник на авиационно-

техническия отдел в тила на ВВС. 

5. Полк. инж. Емил Василев Нинов, преподавател по АВ в катедрата. 

6. Полк. инж. Христофор Ангелов Найденов, преподавател по СД в катедрата. 

7. Подп. инж. Димо Григоров Григоров, преподавател по РО в катедрата. 

8. Полк. Калин Атанасов Хицов, държавен експерт в отдел "Съвместни 

съоръжения". 

9. Оф. канд. Николай Андреев Николов, инструктор по СД в катедрата. 

10. Оф. канд. Любомир Иванов Илиев, инструктор по СД в катедрата. 
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Abstract: Aircraft engines are complex technical systems that change their characteristics 

during operation, as a result of the impact on them of different types of energy. The process of 

changing the initial values of the parameters is characterized by a large number of 

interconnections, diverse in nature impact on the functional systems of aircraft engines and 

the course of different in nature processes of aging of materials. All of them are considered as 

random variables. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Авиационните двигатели представляват сложни технически системи, които 

променят своите характеристики в процеса на експлоатация, в резултат на 

въздействието върху тях на различни видове енергия. Процесът на изменение на 

началните стойности на параметрите се характеризира с голямо количество на 

взаимовръзки, разнообразно по своя характер въздействие върху функционалните 

системи на авиационните двигатели и с протичане на различни по природа процеси на 

стареене на материалите. Всички те се разглеждат като случайни величини. 
Настоящият материал има за цел да извърши анализ на техническото състояние 

на авиационните двигатели Р-95Ш след удължаване на междуремонтния ресурс по 

календарен срок на експлоатация , като са изследвани и отчетени всички основни 

mailto:nzagorski@space.bas.bg
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параметри на изделия от авиационната техника. 

Всички типове авиационни двигатели имат различен тип натовареност през 

жизнения си цикъл: статична, динамична, малоциклична, термична (топлинна) и др. 

Съгласно документите, регламентиращи техническата експлоатация и използването по 

предназначение на системите и агрегатите от въздухоплавателните средства, във всички 

етапи от полета стойностите на параметрите трябва да се намират в допустимите 

граници за съответния параметър и режим на работа.  

 

2. ЕКСПЛОАТАЦИОННА НАДЕЖДНОСТ НА ДВИГАТЕЛИ Р-95Ш СЛЕД 

УДЪЛЖАВАНЕ НА МЕЖДУРЕМОНТНИЯ РЕСУРС  

 

2.1 Метод за изследване на надеждността.  

Основният метод, който е използван при настоящето изследване е методът на 

анализ на информацията за отказите и неизправностите при работа на двигатели Р-95Ш 

при изпитвания на земята и в полет на самолети Су-25К и Су-25УБК, включени в 

списъка за удължаване на междуремонтния ресурс (МРР) по календарен срок на 

експлоатация [1,4,6]. 

При разработване на програмата и методиката за изпълнение на техническите 

дейности е обособена отделна група от два самолета (един Су-25К и един Су-25УБК), 

на които са извършени на лидерни изпитвания [2,5,9] за оценка на стойностите на 

изследваните параметри. 

 

2.2. Оценка на техническото състояние на изследваните двигатели 

При извършване на оценката е установено, че цялата обща и индивидуална 

техническа документация на изследваните двигатели е водена съгласно изискванията на 

документа, регламентиращ тази дейност- Наставление за инженерно-авиационната 

служба в авиацията на Българската армия (НИАС-80). Контролът от ръководещия 

авиационен инженерно-технически състав е изпълняван съгласно обемите и сроковете, 

предвидени в НИАС-80.  

Най-голямо влияние на експлоатационната натовареност на авиационната 

техника оказват някои основни параметри на полета, като: интензивност на 

претоварванията, повторяемост на претоварванията, претоварвания при кацане, 

височинен и скоростен диапазон. 

За регистрация на параметрите на полета и съхранение на записаната 

информация се използва системата „ТЕСТЕР-У3 серия 2”, която на самолети Су-25К и 

Су-25УБК записва 56 (петдесет и шест) аналогови сигнала и 45 (четиридесет и пет) 

дискретни сигнала (разови команди), като най-важните за безопасността на полетите се 

анализират след всеки полет. 

Двигателите Р-95Ш са поставени на самолети Су-25К и Су-25УБК, като имат 

установени следните ресурси: 

- общ технически ресурс (от завода-производител): 1500 часа; 

- междуремонтен ресурс (от завода-производител): 500 часа за срок от 8 години. 

Главният инженер на авиацията на Българската армия (началник на поделение 

22800М) с указание № 1525/06.09.1995 г. установява нов календарен срок на 

експлоатация до първи капитално-възстановителен ремонт от 10 години, в рамките на 

установения (от производителя) назначен технически ресурс от 1500 часа. Установен е 

нов междуремонтен срок на експлоатация по време от 10 години, в рамките на 

установения (от производителя) междуремонтен ресурс по наработка от 500 часа и 

назначения технически ресурс от 1500 часа. 

С Разпореждане № 6/07.02.2003 г. на Заместник-началника на Главния щаб на 
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Военновъздушните сили по ресурсите е установен междуремонтен ресурс по 

календарен срок на експлоатация от 12 години в рамките на установения 

междуремонтен ресурс по наработка от 500 часа и назначения технически ресурс от 

1500 часа. 

Със Заповед № ОХ 70/31.01.2006 г. е създадена експертна комисия за оценка на 

техническото състояние на двигатели Р-95Ш. Комисията разработва „Методика за 

изпитване И-Р-95Ш-М“ [3] и „Програма за изпитване И-Р-95Ш-П“ [7]. При своята 

работа експертната комисия установява, че всички двигатели, включени в обекта на 

проверка, са напълно окомплектовани, стойностите на параметрите при изпълнение на 

Програмата и Методиката съответстват напълно на изискванията на регламентиращите 

документи. Тези показатели съответстват на условията за увеличаване на 

междуремонтния ресурс на двигателите по календарен срок на експлоатация. 

След изпълнение на „Програма за изпитване И-Р-95Ш-П” и „Методика за 

изпитване И-Р-95Ш-М” е извършена експертна оценка на 25 бр. двигатели Р-95Ш, 

които имат наработка общо 137 часа и 21 минути. Данните за констатираните откази по 

време на изпълнение на „Регламент за удължаване на назначения технически и 

междуремонтен ресурс по календарен срок на експлоатация на двигатели Р-95Ш” и по 

време на експлоатацията след това са показани в Таблица 1: 

Фактът, че самолетите са преминали технически процедури за удължаване на ресурса 

и на същите са извършени мероприятия, съгласно „Списък с мероприятия за 400 часов 

регламентен преглед и допълнителни мероприятия за удължаване на междуремонтния 

ресурс по календарен срок на самолети Су-25К и Су-25УБК” и „Регламент за 

удължаване на назначения технически и междуремонтен ресурс по календарен срок на 

експлоатация на самолети Су-25К, Су-25УБК”, спомага за повишаване безопасността 

и съществено намаляване на броя на отказите и неизправностите. Налага се извода, 

че цитираните по-горе документи включват в себе си достатъчни по обем 

мероприятия, чрез които, отказите и неизправностите по двигателите и неговите 

системи значително намаляват. 

 

Таблица 1. Брой на открити неизправности при изпълнение на мероприятия за 

удължаване на ресурса, съгласно утвърдените Методика и Програма 
 

Сериен № 

на двигателя 

Монтиран на 

самолет с 

регистрационен 

знак 

[№] 

Технически 

мероприятия за 

удължаване на 

ресурса на: 

Откази и неизправ-

ности, открити при 

мероприятия за удъл-

жаване на ресурс по 

време 

[броя] 

Наработка на 

изделието след 

удължаване на 

ресурса по време 

[часа:минути] 

Г7401956160 240 20.04.2007 г. 0 8:10 

Г6201956210 240 20.04.2007 г. 0 8:10 

Г8301956178 230 26.02.2007 г. 0 50:50 

Г7101956260 230 26.02.2007 г. 0 50:50 

Г6301956022 095 16.02.2007 г. 1 98:57 

Г8101956030 095 16.02.2007 г. 0 98:57 

Г6301956011 254 22.01.2007 г. 0 124:20 
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Сериен № 

на двигателя 

Монтиран на 

самолет с 

регистрационен 

знак 

[№] 

Технически 

мероприятия за 

удължаване на 

ресурса на: 

Откази и неизправ-

ности, открити при 

мероприятия за удъл-

жаване на ресурс по 

време 

[броя] 

Наработка на 

изделието след 

удължаване на 

ресурса по време 

[часа:минути] 

Г8101956033 254 22.01.2007 г. 0 124:20 

Г7301956177 197 05.01.2007 г. 0 93:50 

Г6301956090 197 05.01.2007 г. 0 93:50 

Г6301956088 017 19.12.2006 г. 0 33:50 

Г6301956077 017 19.12.2006 г. 0 33:50 

Г6301956010 253 15.12.2006 г. 1 54:40 

Г7401956166 253 15.12.2006 г. 0 54:40 

Г7301956030 252 28.11.2006 г. 0 37:50 

Г7301956070 252 28.11.2006 г. 2 37:50 

Г7301956011 249 23.10.2006 г. 0 92:50 

Г6201956233 249 23.10.2006 г. 1 92:50 

Г7301956111 255 14.09.2006 г. 0 166:10 

Г8101956019 047 17.05.2007 г. 0 9:17 

Г7201956377 047 17.05.2007 г. 0 9:17 

Г7201956360 195 28.06.2007 г. 0 0 

Г7201956299 195 28.06.2007 г. 0 0 

Г7301956120 246 06.08.2007 г. 0 0 

Г7101956299 246 06.08.2007 г. 0 0 

ОБЩО: 5 1375:18 

 

*Необходимо е да се отбележи, че през изследвания период след изпълнение на 

техническите мероприятия за удължаване на междуремонтния ресурс по календарен 

срок на експлоатация няма констатирани откази и неизправности на двигателите. 

 

При своята работа експертната комисия е установила, че в процеса на техническа 

експлоатация на двигатели Р-95Ш не са констатирани сериозни откази и неизправности 

на възли и агрегати от функционалните системи, като стойностите на наблюдаваните 

параметри са останали в рамките на допустимите [4,8,9]. В процеса на техническото 

обслужване на двигателите не са били регистрирани следните повреди, откази и 

неизправности: 

- пукнатини по възлите за закрепване на двигателите; 

- прегрявания на тънкостенните и температурно натоварените елементи; 
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- нарушение в правилното функциониране на системата за управление на 

двигателя; 

- разхлабване и/или нарушаване на целостта на елементите за закрепване на 

агрегати и възли към корпуса на двигателя; 

- нарушаване на целостта (протриване) на изолацията на кабелни снопове от 

електрически кабели в областта на двигателя; 

- промяна на стойността на строго фиксирани луфтове и хлабини. 

В изпитателната станция на „Авионамс” АД, гр. Пловдив е извършена пълна 

проверка на параметрите на един двигател Р-95Ш, на две горивни помпи НР-54 и на две 

помпи НП-34-М1-Т. Всички стойности на контролираните параметри в процеса на 

изпитванията са в нормите [1,6]. 

От съществено значение за липсата на износвания и корозия в областта на 

двигателите е, че същите не са натоварени със съпътстващи високи натоварвания и 

температури (на тази модификация двигатели няма режим „форсаж“) и експлоатацията 

на двигателите се извършва при благоприятни климатични условия. 

През изследвания период на експлоатация на двигатели Р-95Ш не е констатиран 

нито един проблем, свързан с каучуковите уплътнения от следните агрегати на 

двигателя: 

- филтроелемент на горивен филтър 8Д2.966.125; 

- помпа-регулатор НР-54; 

- горивно-маслен агрегат ГМА 1675МА; 

- маслен агрегат; 

- маслен филтър; 

- сигнализатор за стружки в маслото; 

- въздухоотделител; 

- центробежен суфлер; 

- помпа за отвеждане на маслото от предната опора на двигателя. 

Отказите и неизправностите, открити по авиационните двигатели Р-95Ш са 

констатирани на мероприятията за удължаване на междуремонтния ресурс по 

календарен срок на експлоатация. При експлоатацията на същите не е открит нито един 

отказ. 

Задълбоченият преглед на индивидуалната техническа документация, както и 

констатираното техническо състояние на представените за оценка авиационни 

двигатели, наложиха извода, че всички дейности по техническото обслужване са 

извършвани, съгласно изискванията на документите, регламентиращи тази дейност. 

Мероприятията за продължително съхраняване на авиационните двигатели са 

изпълнявани редовно и съгласно заповяданите срокове. 

Трябва да бъде подчертана и тази особеност, че авиационните двигатели Р-95Ш, 

с които е оборудван самолет Су-25, имат само назначен технически ресурс по 

наработка, но нямат фиксиран назначен технически ресурс по календарен срок на 

експлоатация. 

Наличието на средства за обективен контрол дава възможност за непрекъснат 

контрол състоянието на двигателите и неговите системи. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

На основание на извършеният анализ на техническото състояние на двигатели Р-

95Ш и на комплектуващите ги системи и оборудване, могат да бъдат направени 

следните изводи: 
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На първо място, в процеса на техническо обслужване на двигатели Р-95Ш след 

изпълнение на технически дейности за удължаване на междуремонтния ресурс по 

календарен срок на експлоатация, съгласно „Методика за изпитване И-Р-95Ш-М” за 

двигатели Р-95Ш, след изпълнение на "Регламент за удължаване на междуремонтния 

ресурс по календарен срок на експлоатация на двигатели Р-95Ш”, не е констатиран 

нито един отказ и неизправност. 

На второ място, извършените регламентни прегледи и допълнителни технически 

мероприятия за удължаване на междуремонтния ресурс по календарен срок показват, че 

двигателите Р-95Ш са в много добро техническо състояние. Фактът, че на двигателите 

се извършват технически прегледи в увеличен обем, какъвто не е предвиден в процеса 

на нормалната им експлоатация, спомага за повишаване на безопасността на полета и 

на надеждността им. 

На следващо място, за изследвания период от 7 години с двигателите с удължен 

междуремонтен ресурс по календарен срок на експлоатация е изпълнен нальот от 1375 

часа и 18 минути, което е по-малко след предходното удължаване, когато за срок от 4 

години е изпълнен нальот от 1189 часа и 7 минути. Обективните причини за това са 

намалените лимити за гориво за полети. За съжаление това показва, че удължаването на 

ресурса на двигатели Р-95Ш не е постигнало очакваната ефективност в практико-

приложен аспект. 

Самолетите Су-25К и Су-25УБК, както и двигателите Р-95Ш имат все още 

значителен ресурс по наработка. Резултатите от изпълнение на техническите 

мероприятия за удължаване на междуремонтния ресурс по календарен срок са 

показател за доброто техническо състояние на двигателите и за високата 

професионална подготовка на авиационния инженерно-технически състав от 

Военновъздушните сили на Република България. Допълнително потвърждение за тези 

заключения дават и резултатите от обследването при извършване на капитално-

възстановителния ремонт на самолетите в 558 Авиоремонтен завод в Барановичи, 

Република Беларус в периода 2019 г. ÷ 2021 г. 
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Abstract: Aircraft, as complex technical systems, change their characteristics (parameters) in 

the process of their operation, as a result of the impact on them of different types of energy. 

The process of changing the initial parameters is characterized by a large number of 

relationships, various effects of the environment on functional systems, and the course of 

different in nature processes of aging of materials. Modern aircraft provide a significant 

amount of information about the values of flight parameters, which allows to develop and 

implement a comprehensive methodology and program of technical measures to increase the 

life of aircraft. 

 

Keywords: aviation, aircraft, flight 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Въздухоплавателните средства (ВС), като сложни технически системи, променят 

своите характеристики (параметри) в процеса на тяхната експлоатация, в резултат на 

въздействието върху тях на различни видове енергия. Процесът на изменение на 

началните параметри се характеризира с голямо количество взаимовръзки, 

разнообразно въздействие на средата върху функционалните системи, и протичане на 

различни по природа процеси на стареене на материалите – всички те се разглеждат 

като случайни събития и процеси. 

Развитието на авиационната наука и прилаганите съвременни принципите за 

конструиране на въздухоплавателните средства (ВС)- повишена устойчивост на 
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функционалните системи срещу екстремално високи и бързо променящи се стойности 

на външните условия при полет, идеологията на „безопасна повреждаемост“ на 

елементите на конструкцията на самолета, наличието на автоматизирани наземни и 

бордови системи за контрол на параметрите на полета, значителния обем от 

информация за стойностите на параметрите на полета и др., позволяват да бъде 

разработена, приложена и апробирана комплексна методика и програма от технически 

мероприятия за увеличаване на ресурса на ВС. 

 

2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА САМОЛЕТИ Су-25 СЛЕД 

УДЪЛЖАВАНЕ НА МЕЖДУРЕМОНТНИЯ ИМ РЕСУРС ПО ВРЕМЕ 

 

2.1 Метод за изследване на надеждността.  

Основният метод, който е използван при настоящето изследване е методът на 

анализ на информацията за отказите и неизправностите при работа (в полет и при 

изпитвания на земята) на самолети Су-25К и Су-25УБК, включени в списъка за 

удължаване на междуремонтния ресурс (МРР) по календарен срок на експлоатация.  

При разработване на програмата и методиката за изпълнение на техническите 

дейности е обособена отделна група от два самолета (един Су-25К и един Су-25УБК), 

на които са извършени на лидерни изпитвания [1,2,6,7] за оценка на стойностите на 

изследваните параметри. 

От теория на надеждността, че при група еднородни обекти със сравнително 

малък брой откази, като основни показатели за надеждността обикновено се използват 

λ- интензивност на отказите, и Т0- нальот (наработка) на един отказ (неизправност) 

[5,8,11,12]. Връзката между тези величини е следната: 

 

(1)   𝜆 =
1

𝑇0
. 

 

2.2. Оценка на техническото състояние на изследваните самолети 

При извършване на оценката е установено, че цялата обща и индивидуална 

техническа документация на изследваните самолети е водена съгласно изискванията на 

документа, регламентиращ тази дейност- Наставление за инженерно-авиационната 

служба в авиацията на Българската армия (НИАС-80). Контролът от ръководещия 

авиационен инженерно-технически състав е изпълняван съгласно обемите и сроковете, 

предвидени в НИАС-80.  

Най-голямо влияние на експлоатационната натовареност на авиационната 

техника оказват някои основни параметри на полета, като: интензивност на 

претоварванията, повторяемост на претоварванията, претоварвания при кацане, 

височинен и скоростен диапазон. 

За регистрация на параметрите на полета и съхранение на записаната 

информация се използва системата „ТЕСТЕР-У3 серия 2”, която на самолети Су-25К и 

Су-25УБК записва 56 (петдесет и шест) аналогови сигнала и 45 (четиридесет и пет) 

дискретни сигнала (разови команди), като най-важните за безопасността на полетите се 

анализират след всеки полет. 

На самолети Су-25К и Су-25УБК от завода-производител са установени 

следните общи технически ресурси:  

- на самолет Су-25К- 2000 часа, 3000 кацания, за срок от 20 години; 

- на самолет Су-25УБК- 2000 часа за срок от 20 години. 

Завода-производител установил ресурс до първи капитално-възстановителен 

ремонт: 
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- на самолет Су-25К- 800 часа, 1200 кацания, за срок от 8 години; 

- на самолет Су-25УБК- 800 часа за срок от 8 години. 

Завода-производител установил ресурс до следващ ремонт след първия 

капитално-възстановителен ремонт: 

- на самолет Су-25К- 700 часа, 1100 кацания, за срок от 8 години; 

- на самолет Су-25УБК- 700 часа за срок от 8 години. 

Данните за разполагаемите остатъчни ресурси на агрегатите и на 

функционалните системи показват, че всички самолети от началото на летателната и 

техническа експлоатация са изразходвали малка част от назначения общ технически 

ресурс (ОТР) по часове, както и на ресурса по часове след изпълнение на капитално-

възстановителен ремонт (КВР). Данните на изразходвания ресурс по самолети са 

представени в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Изразходван ресурс по часове. 
 

Самолет с 

регистрационе

н знак 

Наработка от 

начало на 

експлоатация  

[час:мин] 

Изразходван назначен 

общ технически 

ресурс  

[%] 

Нальот след 

капитално-възста-

новителен ремонт  

[час:мин] 

Изразходван 

междуремонте

н ресурс  

[%]  

104 476:24 23:81 % 150:02 21:43 % 

195 771:42 38:57 % 268:34 38:33 % 

196 767:43 38:37 % 274:20 39:17 % 

197 871:38 43:57 % 376:15 53:74 % 

230 906:54 45:33 % 356:54 50:93 % 

240 591:44 29:57 % 165:39 23:63 % 

246 773:19 38:66 % 265:04 37:86 % 

249 688:16 34:41 % 275:38 39:34 % 

252 835:27 41:76 % 349:45 49:92 % 

253 807:42 40:37 % 362:26 51:75 % 

254 761:28 3:06 % 354:07 50:58 % 

255 933:25 46:66 % 376:10 53:73 % 

017 1324:57 66:23 % 544:32 77:76 % 

095 916:58 45:83 % 390:58 55:80 % 

047 1270:23 63:51 % 480:46 68:64 % 

002 1224:43 61:22 % 426:21 60:89 % 

 

Резултатите от Таблица 1 са показани на фигура 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Фигура 1. Разпределение на изразходвания общ технически ресурс по самолети, 

в часове 
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Данните, посочени в Таблица 1, дават възможност да бъдат направени следните 

обобщения: 

- Изразходването на ОТР по наработка за изследваните самолети Су-25К е 

(24÷47) % от назначения ОТР; 

- Изразходването на ОТР по наработка за изследваните самолети Су-25УБК е 

(46÷66) % от назначения ОТР; 

- Изразходването на МРР по наработка за изследваните самолети Су-25К е 

(21÷54) % от назначения МРР; 

Изразходването на МРР по наработка за изследваните самолети Су-25УБК е 

(56÷78) % от назначения МРР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С Разпореждане № 7/07.02.2003 г. на Заместник-началника на Главния щаб на 

Военновъздушните сили по ресурсите, в периода 2003 г. ÷ 2005 г. е извършено 

удължаване на МРР по календарен срок на експлоатация на седем самолета Су-25К и 

Су-25УБК. Данните за констатираните откази и неизправности по време на изпълнение 

на техническите мероприятия за увеличаване на ресурса са представени в Таблица 2: 
 

Таблица 2. Констатирани откази и неизправности 

при изпълнение на дейностите по удължаване на МРР 
 

Самолет с 

регистрационе

н знак 

Мероприятия по 

удължаване на 

ресурса, 

завършени на: 

[дата] 

Откази и неизправности по специалности по време на 

изпълнение на мероприятия по удължаване на ресурса 

СД 

[бр.] 

АВ 

[бр.] 

АО 

[бр.] 

РЕО 

[бр.] 

Общо 

[бр.] 

104 05.09.2003 г. 1 2 3 1 7 

196 05.11.2003 г. 4 2 4 1 11 

249 06.01.2004 г. 1 2 4 0 7 

197 15.07.2004 г. 3 2 2 2 9 

017 31.05.2004 г. 0 2 3 1 6 

230 12.04.2005 г. 0 1 0 1 2 

255 10.09.2005 г. 0 2 0 0 2 

Общо 9 13 16 6 44 
 

В Таблица 3 са показани данните за нальота на самолетите, констатираните 

откази и неизправности по специалности в процеса на летателна и техническа 

експлоатация след изпълнение на тези технически мероприятия и първоначалното 

увеличаване на МРР по календарен срок на експлоатация. Съгласно (1) Т0 е нальот 

(наработка) на един отказ (неизправност). 

 
 Фигура 2. Разпределение на изразходвания ресурс след изпълнение на КВР,  

по самолети, в часове 
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Таблица 3. Данни за нальота на самолетите 

и констатираните откази по специалности след удължаване на МРР 
 

Самолет 

с Рег. 

знак 

Технически 

мероприятия за 

удължаване на 

МРР завършени 

на: 

[дата] 

Пролетени 

часове след 

удължаване 

на МРР 

[час:мин] 

Откази и неизправности по 

специалности след изпълнение на 

мероприятия по удължаване на ресурса Т0 
[час:мин] 

СД 

[бр.] 

АВ 

[бр.] 

АО 

[бр.] 

РЕО 

[бр.] 

Общо 

[бр.] 

104 05.09.2003 г. 68:40 0 0 0 2 2 34:20 

196 05.11.2003 г. 100:51 0 0 4 0 4 25:13 

249 06.01.2004 г. 63:00 1 1 1 0 3 21:00 

197 15.07.2004 г. 75:59 0 3 3 1 7 11:20 

017 31.05.2004 г. 248:31 5 2 10 3 20 12:42 

230 12.04.2005 г. 54:12 1 2 0 0 2 27:06 

255 10.09.2005 г. 22:01 0 4 0 0 4 5:50 

Общо 633:14 7 12 18 6 43 14:44 
 

В периода от месец юни 2006 г. до месец август 2007 г. на основание „Програма 

за изпитване на самолети Су-25К/УБК” [9,10] и „Методика за изпитване на самолети 

Су-25К/УБК” [3,4] в ескадрилата за периодично обслужване и войскови ремонт са 

извършени мероприятията за увеличаване на назначения технически и /или 

междуремонтен ресурс по календарен срок на експлоатация на самолети Су-25К, Су-

25УБК и техните двигатели Р-95Ш. Данните за констатираните откази и неизправности 

по време на изпълнение на тези мероприятия са представени в Таблица 4. 
 

Таблица 4. Данни за откази и неизправности,  

констатирани при изпълнение на дейностите по удължаване на МРР 
 

Самолет с 

Рег. знак 

Мероприятия по 

удължаване на МРР, 

завършени на: 

[дата] 

Откази по специалности по време на изпълнение 

на мероприятия по удължаване на МРР 

СД 

[бр.] 

АВ 

[бр.] 

АО 

[бр.] 

РЕО 

[бр.] 

Общо 

[бр.] 

047 17.05.2007 г. 2 0 3 3 8 

240 20.04.2007 г. 0 0 1 2 3 

230 26.02.2007 г. 2 0 3 3 8 

095 16.02.2007 г. 1 0 0 0 1 

254 22.01.2007 г. 2 0 2 2 6 

197 12.07.2006 г. 3 0 0 0 3 

253 15.12.2006 г. 1 1 1 0 3 

252 28.11.2006 г. 5 0 4 0 9 

249 23.10.2006 г. 2 0 5 1 8 

255 14.09.2006 г. 3 2 3 0 8 

017 07.08.2006 г. 1 0 1 0 2 

195 28.06.2007 г. 1 1 3 0 5 

246 06.08.2007 г. 0 0 0 0 0 

Общо 23 4 26 11 64 

 

На самолети Су-25К/УБК са извършени следните доработки и модернизации: 

- монтирана е система за спътникова навигация GPS “Trimble” 2101 I/0; 
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- извършена е доработка на командна радиостанция Р-862, осигуряваща работата 

с електронно запаметяващо устройство (ЕЗУ), проектирано от Институт за космически 

изследвания и технологии (ИКИТ) към БАН; 

На всички самолети са монтирани средства за опознаване - транспондери АТС 

3400-(I)-R. 

Използването на ЕЗУ и транспондери АТС 3400-(I)-R покрива изискванията на 

ICAO и стандартите на НАТО за полети в международното въздушно пространство. 

 

2.3. Изследване на техническото състояние на лидерните образци  

 

В процеса на провеждане на изследванията и на техническите мероприятия за 

удължаване на МРР по календарен срок на експлоатация е определена група от два 

самолета- един Су-25УБК с регистрационен знак № 017 и един самолет Су-25К с 

регистрационен знак № 197 за извършване на лидерни изпитвания [6,7]. Тези самолети 

имат най-голяма наработка след удължаване на назначения технически и 

междуремонтен ресурс по календарен срок на експлоатация, съгласно утвърдените 

„Програма за изпитване на самолети Су-25К/УБК” [9,10] и „Методика за изпитване на 

самолети Су-25К/УБК” [3,4]. За тях са известни следните данни: 

Самолет Су-25УБК с регистрационен знак 017 и заводски №38220113017 е 

произведен в Руската федерация на 16.10.1987 г. Самолетът е наработил след 

удължаване на назначения технически и междуремонтен ресурс по календарен срок 

61:47 часа, а от начало на експлоатация – 1268:28 часа. 

На 22.05.96 г. е извършен първи КВР в “ТЕРЕМ ” ЕАД, клон ПЛОВДИВ, след 

което е наработил 488:09 часа. Самолетът има ресурс до следващ КВР – 211:51 часа и 

остатъчен общ технически ресурс от 731:32 часа. 

Самолет Су-25К с регистрационен знак 197 и заводски №25508109097 е 

произведен в Грузия на 30.04.1987 г. Самолетът е наработил след удължаване на 

назначения технически и междуремонтен ресурс по календарен срок 24:35 часа, а от 

началото на експлоатация- 851:17 часа. 

На 20.05.96г. е извършен първи КВР в “ТЕРЕМ” ЕАД, клон ПЛОВДИВ, след 

което е наработил 355:54 часа.Самолетът има ресурс до следващ КВР – 344:06 часа с 

644 кацания и остатъчен ресурс от 1148:43 часа с 1446 кацания. 

В Таблица 5 са представени данните изпълнения нальот и за констатираните 

откази и неизправности на лидерните самолети, след изпълнение на техническите 

мероприятия за удължаване на МРР по календарен срок на експлоатация. Съгласно (1) 

Т0 е нальот (наработка) на един отказ (неизправност). 

 

Таблица 5. Данни за нальота на лидерните самолети 

и констатираните откази по специалности след удължаване на МРР 
 

Самолет 

с Рег. 

знак 

Технически 

мероприятия за 

удължаване на 

МРР завършени 

на: 

[дата] 

Пролетени 

часове след 

удължаване 

на МРР 

[час:мин] 

Откази и неизправности по 

специалности след изпълнение на 

мероприятия по удължаване на ресурса Т0 
[час:мин] 

СД 

[бр.] 

АВ 

[бр.] 

АО 

[бр.] 

РЕО 

[бр.] 

Общо 

[бр.] 

197 15.07.2004 г. 75:59 0 3 3 1 7 11:20 

017 31.05.2004 г. 248:31 5 2 10 3 20 12:42 

Общо 324:30 5 5 13 4 27 12:01 
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От анализа на представените данни може да се твърди, че лидерните самолети 

поддържат високо ниво на надеждност, което се дължи на следните фактори: 

качественото и с високо ниво професионално техническо обслужване на всички 

самолети след удължаване на МРР по календарен срок на експлоатация, на 

благоприятните географски и климатични особености на Република България и на 

района на базиране на самолетите и на сравнително ниските експлоатационни 

натоварвания в процеса на летателна експлоатация. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

На основата на обобщението и анализа получената статистическа информация в 

процеса на изпълнение на техническите мероприятия за удължаване на МРР по 

календарен срок на експлоатация и на данните за констатираните откази и 

неизправности след това в процеса на летателна и техническа експлоатация на 

самолетите Су-25К и Су-25УБК могат да бъдат формулирани следните изводи: 

На първо място, в процеса на техническо обслужване на двигатели самолетите 

след изпълнение на технически дейности за удължаване на междуремонтния ресурс по 

календарен срок на експлоатация, съгласно „Програма за изпитване на самолети Су-

25К/УБК” [9,10] и „Методика за изпитване на самолети Су-25К/УБК” [3,4] няма 

значително увеличаване на броя на констатираните откази и неизправности при 

летателната и техническа експлоатация на самолетите, като показателят Т0 - нальот 

(наработка) на един отказ (неизправност), се запазва по стойност. 

На второ място, извършените 400 часови регламентни прегледи и допълнителни 

технически мероприятия за удължаване на междуремонтния ресурс по календарен срок 

показват, че самолети Су-25К и Су-25УБК са в много добро техническо състояние. 

Фактът, че на самолетите се извършват технически прегледи в увеличен обем, какъвто 

не е предвиден в процеса на нормалната им експлоатация, спомага за повишаване на 

безопасността на полета и на надеждността им. 

Самолетите Су-25К и Су-25УБК, както и двигателите Р-95Ш, имат все още 

значителен ресурс по наработка. Резултатите от изпълнение на техническите 

мероприятия за удължаване на междуремонтния ресурс по календарен срок са 

показател за доброто техническо състояние на двигателите и за високата 

професионална подготовка на авиационния инженерно-технически състав от 

Военновъздушните сили на Република България. Допълнително потвърждение за тези 

заключения дават и резултатите от обследването при извършване на капитално-

възстановителния ремонт на самолетите в 558 Авиоремонтен завод в Барановичи, 

Република Беларус в периода 2019 г. ÷ 2021 г. 
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Abstract: The article considers the issue of compiling the profile of X-ray pulsars as a variant 

of the epoch folding procedure and its implementation in the field of integers, which ensures 

the achievement of calculations without errors. A structure for hardware implementation of 

such a device, oriented for implementation in FPGA devices, has been developed. It is 

modeled, synthesized and simulated in the Xilinx Web Pack environment for the FPGA 

Spartan 6 series. 

 

Keywords: x-ray pulsars, error free computations, FPGA. 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Радиоастрономията е наука, която позволи да се открие това, което остава скрито за 

оптичната астрономия и не се подава на изследване с други методи. С нейна помощ 

бяха открити черните дупки, междузвездният йонизиран газ, радиогалактиките, 

квазерите и др. Особено място в поредицата на тези открития заемат пулсарите. 

mailto:ivanov.vladi@gmail.com
mailto:ivanov.vladi@gmail.com
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Пулсарите представляват бързо въртящи се неутронни звезди с огромна плътност 

родени в междузвездното пространство от сегрегация на огромни количества газови 

частици, които в следствие на собствените си гравитационни сили се компресират [1]. 

За съвременната радиоастрономия особен интерес представляват пулсарите излъчващи 

в ренгеновия диапазон. Изследването на този вид лъчение е тясно преплетено с 

основните фундаментални проблеми на космологията, тъмната материя и енергия, 

структурата на пространствено времения континиум и поведението на материята в 

екстремни условия [2]. Изследването на рентгенови и гама пулсари дава възможност да 

се преценят физическите процеси протичащи в магнитни полета с интензитет до 1015 G 

[3], както и възможността за реализиране на системи за навигация на космически 

апарати по време на мисии в далечния космос. 

Към момента общият брой на картотекираните пулсари от този клас надхвърля 150.  

Сред тях най-голям интерес представляват милисекундните пулсари излъчващи в мекия 

ренгенов диапазон (до 20 кев), където те притежават достатъчно висока светимост и 

тесни импулси [4]. За наблюдение на ренгенови и гама-пулсари се използват ренгенови 

телескопи [5, 6, 7] разположени на космически апарати [8, 9] тъй като земната 

атмосфера силно поглъща този диапазон. 

Като цяло ренгеновите пулсари са слаби источници, чието лъчение граничи със 

стойности близки до 3 (фотона на cm-2s-1) [10] при фонов шум 0,005 фотона на cm-2s-1 

[11]. Това изисква увеличаване на ефективната площ на детектора, или използване на 

средства позволяващи концентриране на входящите високоенергийни частици, върху 

него [10]. По тази причина за получаване на точен профил на импулса на ренгенов 

пулсар е необходимо достатъчно дълго време за натрупване на сигнала на няколко 

детектора едновремено. 

В тази насока настоящата статия си поставя за цел да представи една идея за 

получаване на достоверни резултати за профила на ренгенови пулсари, разгледана от 

позиции на съвременната алгебра и възможноста за тяхното реализиране в модерната 

изчислителна елементна база. 

 

2. Определяне на профила на ренгенови пулсари 
Процеса по определяне на профила започва със синхронно натрупване на импулсите 

постъпващи при наблюдението на пулсара, до постигане на зададено отношение 

сигнал/шум на профила на пулсара. То започва в произволно избран момент от време, 

като времето на пристигане на всеки всеки отделен ренгенов фотон попаднал на 

детектора, се регистрира с високо времево разрешение. Според [2, 12], оптималното 

времево разрешение при наблюдение на милисекундни пулсари е от порядъка на 1us, но 

в зависимост от поставените цели, то може да се увеличи с няколко порядъка. В 

качеството на времеви еталон се използват прецизни часовници намиращи се на борда 

на космическия апарат. В последствие, измерените времена на пристигане на всеки 

фотон се преизчисляват спрямо периода на пулсара в съответствие с израза :  

 

(1)        TNititR 1  

Където  itR  е преизчисеното спрямо периода на пулсара време, N е броят на 

наблюдаваните периоди. 

По своята същност, този процес представлява синхронно усредняване по ансамбъл 

(epoch folding) на всички измерени фотонни събития, в резултат на което за профила на 

пулсара в очакваният период може да се запише  
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(2)         



N

n

Tniti
1

1  

Където  i  е броят на фотоните в преизчисеното спрямо периода на пулсара време, 

 it  е текущото време в което са регистрирани фотоните, n  е броят на наблюдаваните 

периоди.  

При избрано, предварително фиксирано времево разрешение, периода на пулсара се 

превръща в определен брой равномерно разпределени времеви интервали (бинове). 

Техния брой се определя като цялата част на израза: 

 

(3)    /int TN   

Където N е броя на биновете, а T  и   са величини представляващи периода на пулсара 

и приетото времево разрешение.  

При тази постановка, времето за пристигане на фотона може да се измерва в (бинове), 

явяващи се единици кратни на приетото времево разрешение. В тези бинове се натрупва 

броя на фотоните с еднакво време на пристигане, в резултат на което се получава 

неговия профил. [12].  

В рамките на един период на пулсара, броят на биновете използван за получаване на 

неговия профил винаги е цяло положително число, по малко от друго положително 

число P .  По тази причина, от позиции на съвременната алгебра, номерът на всеки 

един бин участвуващ във формирането на профила на пулсара може да се разглежда 

като остатът от неговото деление на P .  

 

(4)     PtNmNi /Re  

 

Този израз дефинира по същество едномодулна система в остатъчни класове (СОК) [13, 

14].  Една илюстрация на процедурата за получаване на профила на наблюдавания 

ренгенов пулсар е показана на фигура 1. 

В рамките на СОК, грешката формирана при получаване на профила на наблюдавания 

ренгенов пулсар се определя от избраното времево разрешение или броят на биновете 

N.  Интуитивният подход за минимизиране на тази грешка се свързва с използването на 

увеличен брой бинове, което води до ниски стойности на отношението сигнал/шум. 

При достатъчно голям брой бинове, това отношение може да се подобри като се 

използва усредняване по съседни стойности с помоща на скачащ прозорец [15]. 

 

 
Фиг. 1. Процедура за получаване на профила на ренгенов пулсар 

 

Така задачата за получаване на профила на наблюдавания ренгенов пулсар се свежда ко 
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постигане на задоволителна точност при максимално възможно отношение сигнал/шум. 

На практика това са две взаимно изключващи се изисквания, които налагат 

използването на определени компромиси при решаването на тази задача. 

И понеже формирането на броя на фотоните в рамките на всеки един бин представлява 

алгебрична операция работеща с цели положителни числа, системата за регистрация на 

ренгенови фотони може да се представи, разглежда и конституира в полето на целите 

числа. Този подход позволява да се работи без въвеждане на изчислителна грешка и 

непосредствено получаване на профила на сигнала в режим реално време. Една идея за 

структурната схема на системата за регистрация на ренгенови фотони е показана на 

фигура 2. 
 

 
Фиг. 2. Структурна схема на системата за регистрация на ренгенови фотони. 

 

3. Апаратна реализация 
 Възможността за апаратно реализиране на процедурата за получаване на профила на 

наблюдавания ренгенов пулсар е от особено значение за изграждането на системи за 

навигация на космически апарати по време на мисии в далечния космос. 

Нейната същност почива на математическите операции сумиране с натрупване, за 

чиято реализация успешно може да се използва блоковата памет и алгебричния суматор 

присъстващ в блока DSP48А1, вграждан в съвременната елементна база в лицето на 

FPGА приборите от серията Spаrtan 6. Архитектурата на блока DSP48А1 позволява 

апаратно реализиране на всички специфични алгебрически операции имащи място в 

методите за статистическа обработка. Тя съдържа предварителен алгебричен суматор, 

двувходен умножител, второ 48-разрядно АЛУ, входно изходни портове, 

мултиплексори, вътрешни схемни регистри и логика [16]. В конкретния случай, за 

реализиране на операцията по натрупване на фотони в рамките на един бин, е удобно 

да се използват ресурсите на втория, 48-разряден алгебричен суматор присъстващ в 

блока DSP48А1 в съчетание с вгражданата в FPGА приборите блокова памет (BRAM), 

конституирана за работа в режим 1К х 18, READ FIRST. 

При известен период на пулсара, броят на биновете необходими за представяне на 

профила на ренгеновия пулсар позволяват да се определи желаното времево 

разрешение. Този брой служи като отправна точка за определяне на обема на 

необходимата памет N, респективно и размера на нейното адресно поле. Желателно е 

адресното поле на паметта да съдържа m наброй бита които да покриват номерата ва 

всички бинове в периода, а разрядноста на клетките в паметта да съответства на 

разрядната дума на втория, алгебричен суматор присъстващ в блока DSP48А1.  

Вторият въпрос който трябва да намери своя отговор при практическо реализиране на 

такава апартна система, е броят на наблюдаваните периоди, К. Този брой се формира в 

зависимост от ред външни фактори и съображения и е желателно, той да има голяма 

стойност и да бъде цяла степен на числото 2. При големи стойности на К, съгласно 

централната гранична теорема, разпределението на данните формиращи профила на 
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пулсара, ще бъде близко до нормалното, при което отделните стойности могат да се 

разглеждат като статистически независими.  Това позволява профила на пулсара да се 

подложи на обработка по метода JAW, което води до допълнително увеличаване на 

отношениет сигнал шум. В качеството на пример за проектиране на устройство за 

апаратна обработка на сигнали от ренгеновия пулсар е избран пулсара B1821-24, с 

период 3.05 msec [17].  При използване на времевото разрешение от порядъка на 1 us 

[2], за избрания пулсар са необходими 3050 бина за формиране на неговия профил. 

С оглед постигане на определено упростяване на апартната реализация на устройството 

този брой е увеличен до 4096. Така обемът на необходимата памет трябва да осигурява 

4096 клетки памет, което изисква 12 битово адресно поле. И понеже алгебричният 

суматор присъстващ в блока DSP48А1 използван за реализиране на операцията 

натрупване използва 48 битови операнди, всяка една клетка памет трябва да бъде 

съгласувана с него, което означава че обработката на сигнала ще се извършва в полето 

на целите числа GF(248), което гарантира отсъствие на грешки, компактност и високо 

бързодействие при задоволителна цена.  Практическото моделиране, проектиране и 

симулация на устройството реализиращо формирането на  профила на ренгенов пулсар 

бе извършено в средата Web Pack [18]. В качеството на обект за неговата 

имплементация бе избран  FPGA прибора XC6slx4 принадлежащ към серията Spartan 6. 

Блоковата схема на устройството изградена с ресурсите на средата е показана на фигура 

3, а неговата симулация на фигура 4.  

 
Фиг.3. Блоковата схема на устройството изградена с ресурсите на средата Web Pack 

 
Фиг. 4. Симулация на устройство за регистриране на фотони 

 

4. Заключение 
В статията са разгледани въпросите за обработка на сигнали от ренгенови пулсари в 

полето на целите числа, с което се гарантира постигане на изчисления без грешки. 

Разработена е структура за апаратна реализация на такова устройство, ориентирана за 

имплементиране в FPGA прибора XC6slx4 принадлежащ към серията Spartan 6. 

Разработката е моделирана и синтезирана и в средата Web Pack на фирмата Xilinx. 

Направената симулация показва че използваните апаратни ресурси позволяват да се 

регистрират фотони отстоящи във времето на 50 нано секунди. 
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Abstract: The article examines the principle of the automatic processing of flight data 

and the evaluation of the piloting. Flight training is a complex and responsible process for 

pilot and requires experienced specialists, a good organization and a quality control of flight 

activity. Its main purpose is to create highly qualified personnel with long-term professional 

skills in the techniques of piloting, in the flying and in the combat use of aircrafts. In order to 

determine the knowledge gained and the level of training, trainees should be assessed. 

Assessment is complex and involves evaluation of their theoretical knowledge, their practical 

skills, and their physical endurance and discipline. 

 

Keywords: aviation, flight, piloting, flight data, evaluation. 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Регистраторите на полетни данни са електронни устройства, които записват и 

съхраняват важната информация, свързана с управлението на летателния апарат, 

работата на отделните му системи, комуникацията на екипажа с ръководителя на 

полета(други летателни апарати) и звуците в кабината. Съвременните регистратори 

дават възможност да се запишат голям брой важни параметри на сравнително малък и 

сигурен носител, а информацията може лесно да бъде свалена, обработена и 

анализирана. Компютърните технологии и софтуерът позволяват бърза и точна 

обработка на свалената информацията с възможност за визуализация.  

Информацията свързана с управлението на летателния апарат се използва при 

оценяването на обучаващия се летателен състав. Регистраторите на полетни данни 
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записват достатъчно на брой параметри, необходими за качествен анализ на 

изпълненото упражнение и обективна оценка на техниката на изпълнение на 

включените елементи. 

 

2. ОБРАБОТКА НА ПОЛЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

2.1. Подготовка на полетната информация за анализ. 

Първоначалната обработка на полетната информация е свързана с определяне на 

честотата на дискретизация и точността на възстановяване на измерените параметри. 

Това се извършва от софтуер в зависимост от вида и модела на записващото устройство. 

Обработените данни могат да се представят в графивен или табличен вид. 

 

 
 

Фигура 1. Обработка на полетната информация. 

 

Данните, записани в табличен вид, се използват за по – задълбочен анализ на 

изпълненото упражнение. При анализ и оценка на техниката на изпълнение на 

елементите от упражнението се използват няколко параметъра. Обикновенно това са – 

скорост, височина, претоварване, крен, курс и обороти на силовата установка.  

Дължината на числовите редици от записаните параметри, зависи от 

продължителността на полета и от приоритета на параметъра. В зависимост от 

възможностите на регистратора на полетни данни, параметрите се записват всяка 

секунда, като по – важните от тях и по няколко пъти в секунда. 

 Анализът на параметрите може да се извърши ръчно или автоматично. При 

автоматичната обработка  се избират необходимите  за анализа параметрите.  Тъй като 

дължините на записаните параметри може да е различна, то те трябва да се уеднаквят. 

Например за време от 15 секунди могат да зе запишат 15 стойности на  параметъра 

скорост, 30 стойности на параметъра крен и 150 – на претоварването. В зависимост от 

важността на параметъра, уеднаквяването може да се случи като празните места в 

числовата редица се запълнят от последната стойност на записания параметър или  

средноаритметичната на две стойности  на параметъра.  
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Поради спецификата на записваните параметри, техните стойности могат да 

бъдат цяли числа или десетични дроби. С цел улесняване на работата и в зависимост от 

необходимата точност, десетичните дроби могат да се закръглят до един знак след 

запетаята, а отрицателните числа да се представят като абсолютна стойност. 

 

2.2. Автоматичен анализ на информацията. 

При създаването на рационални средства за автоматична обработка на полетната 

информация се използват ефективни и достатъчно прости модели за логическа 

обработка на полетната информация, които да бъдат заложени в компютърен софтуер за 

анализ. 

При вторичната обработка на параметрите на полета се извършва качествен 

анализ на записанта полетна информация. Качественият анализ трябва да установи 

отклонения от зададените режим на полета. Процеса на анализ преминава през 

следните етапи: 

- разпознаване на етапите на полета и изпълнените елементи; 

- определяне на отклоненията от зададените значения на параметрите; 

- определяне на грешките довели до тези отклонения. 

Анализът на инфомация се извършва в следните направления: 

- анализ на техниката на пилотиране при излитане и кацане; 

- анализ на изпълнените елементи от простия или сложен пилотаж; 

- анализ на изпълнението на полети по маршрут; 

- анализ на бойни задачи и резултати, получени на полигона; 

- специални анализи. 

На задължителнно определяне подлежат началото и края на елемента, неговата 

продължителност, максималните или минималните стойности на разглежданите 

параметри, режим на работа на силовата  установка, работа с механизацията и др. 

От особено значение при анализа е правилното определяне на началото и краят 

на етапа или елемента.  

За качествения анализ на една фигура са необходими 7-8 характерни точки, всяка 

от които се характеризира с измерването на всеки от избраните параметри. 

Съществуват различни модели за автоматично разпознаване на етапите на полета 

или елементите от упражнението. 

 

2.2.1. Типови модели на елементите на полета. 

Този тип логически променливи отразяват положението на центъра на маса на 

летателният апарат спрямо земната повърхност. 

Траекторията на полета може да се раздели с помощта на изменението на 

височината на три вида: 

- Т1 – хоризонтален полет (𝛥𝐻 =  0); 

- Т2 – изкачване (𝛥𝐻 >  0); 

- Т3 – снижение (𝛥𝐻 <  0). 

Изменението на курса позволява траекторията да се раздели на още две 

разновидности: 

- М1 – полет без завой(𝛥𝜓 =  0); 

- М2 – полет с завой(𝛥𝜓 ≠  0). 

Полетът със завой в зависимост от знака на 𝛥𝜓 може да се определи на ляв или 

десен. 
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 При формиране на логически променливи се използват следните съотношения:  

- по височина:  

(1)    𝑋1
𝐻  =>  при –  𝛿𝐻 ≤  𝛥𝐻 ≤ 𝛿𝐻   

(2)    𝑋2
𝐻  =>  при  𝛥𝐻 >  𝛿𝐻 

(3)     𝑋3
𝐻  =>  при 𝛥𝐻 <  𝛿𝐻 

- по курс: 

(4)     𝑋1
𝜓
 =>  при –  𝛿𝜓 ≤  𝛥𝜓 ≤  𝛿𝜓 

(5)     𝑋2
𝜓
 =>  при 𝛥𝜓 >  𝛿𝜓 

(6)     𝑋3
𝜓
 =>  при  𝛥𝜓 <  𝛿𝜓 

 

Таблица 1. 
 

Означение 
Вид на 

траекторията 
Променливи Означение Маньовър Описание 

Т1 
Хоризонтален 

полет 

Т1 = 𝑿𝟏
𝑯

 

при 

-δН ≤ ΔН≤ δН 

М1 

 

 

М2 

 

М2л 

 

 

М2д 

Хоризонтален 

полет без 

завой 

Хоризонтален 

полет със 

завой 

Хоризонтален 

полет с ляв 

завой 

Хоризонтален 

полет с десен 

завой 

М1 = 𝑿𝟏
𝑯

. 𝑿𝟏
𝝍 

                      
 

М2 = 𝑿𝟏
𝑯

. 𝑿𝟏
𝝍̅̅ ̅̅  

 

М2л = 𝑿𝟏
𝑯

. 𝑿𝟐
𝝍 

 

М2д = 𝑿𝟏
𝑯

. 𝑿𝟑
𝝍

 

 

Т2 Изкачване 
Т2 = 𝑿𝟐

𝑯 

при 

ΔН ≥ δН 

М3 

 

М4 

 

М4л 

 

М4д 

Изкачване без 

завой 

Изкачване със 

завой 

Изкачване с 

ляв завой 

Изкачване с 

десен завой 

М3 = 𝑿𝟐
𝑯

. 𝑿𝟏
𝝍

 

М4 = 𝑿𝟐
𝑯

. 𝑿𝟏
𝝍̅̅ ̅̅

 

М4л = 𝑿𝟐
𝑯

. 𝑿𝟐
𝝍 

М4д = 𝑿𝟐
𝑯

. 𝑿𝟑
𝝍

 

Т3 Снижение 
Т3 = 𝑿𝟑

𝑯
 при 

ΔН≤ δН 

М5 

 

М6 

 

М6л 

 

М6д 

Снижение без 

завой 

Снижение със 

завой 

Снижение с 

ляв завой 

Снижение с 

десен завой 

М5 = 𝑿𝟑
𝑯

. 𝑿𝟏
𝝍 

М6 = 𝑿𝟑
𝑯

. 𝑿𝟏
𝝍̅̅ ̅̅  

М6л = 𝑿𝟑
𝑯

. 𝑿𝟐
𝝍 

М6д = 𝑿𝟑
𝑯

. 𝑿𝟑
𝝍

 

 

 

Формираните във времето последователности от логически променливи 𝑋3
𝐻  и 𝑋1

𝜓
   

дава възможност да се определи всяка пространствена траектория, но не и елементите 

от пилотажа. За тяхното описание е необходим допълнителен параметър. Това е 

параметъра 𝑛𝑦. С него се въвеждат нови три съотношения: 

(7)       𝑛𝑦 = 1 
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(8)       𝑛𝑦 > 1 

(9)       𝑛𝑦 < 1  

 

Те определят праволинейност или изкривяване на траекторията. Дефинират се 

осем елемента ЕФ1 – ЕФ6.  

Таблица 2.  
 

Означение Описание Математически модел 

ЕФ_1 
Праволинейно изкачване 

/без завой с ny = 1/ 

М3(ny = 1) или 

(ΔН > 0).(Δψ = 0).(ny = 1) 

ЕФ_2 

Енергично изкачване без завой с 

ny > 3 във вертикалната плоскост 

по изпъкнала крива 

М3(ny > 3) или 

(ΔН > 0).(Δψ = 0).(ny > 3) 

ЕФ_3 
Енергично изкачване със завой с 

ny > 3 по изпъкнала крива 

М4(ny >3) или 

(ΔН > 0).(Δψ ≠ 0).(ny > 1) 

ЕФ_4 
Праволинейно снижение 

/без завой с ny = 1/ 

М5(ny = 1) или 

(ΔН < 0).(Δψ = 0).(ny = 1) 

ЕФ_5 

Енергично снижение без завой с 

ny > 3 във вертикалната плоскост 

по изпъкнала крива 

М5(ny > 3) или 

(ΔН < 0).(Δψ = 0).(ny > 3) 

ЕФ_6 

Енергично снижение със завой с 

ny > 3 във вертикалната плоскост 

по изпъкнала крива 

М6(ny > 3) или 

(ΔН < 0).(Δψ ≠ 0).(ny > 3) 

  

За разпознаване на фигури от пилотажа свързани с напречното въртене на 

летателния апарат, се използва последователност от три  допълнителни съотношения: 

- изменението на крена по съседни стойности на записа; 

(10)    𝛾 > 𝛥𝛾праг 

- постоянството на знака на изменение; 

(11)     𝛥𝛾 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

- стойност на крена над зададена   

(12)     𝛾 >  𝛾праг 

Формират се бинарни логически променливи. Участъците от фигурата могат да 

се опишат със логически функции 𝑌𝑖, включващи тези променливи. За по точна работа 

на алгоритъма за идентификация се въвеждат допълнителни условия за отделните 

етапи:  например време за изпълнение на всеки етап. 

Проблемите при точноста на определяне на фигурите са свързани със задаването 

на време на изпълнение на етапите и надеждното определяне на логическите 

променливи 𝑋3
𝐻  и 𝑋1

𝜓
. Това зависи от точността на регистрация на параметрите и 

летателните характеристики на летателният апарат. Задаването на малки прагови 

стойности ще доведе до фалшиво включване и изключване на логическата променлива, 

а големите стойности – до пропускане на променливата, съответно определен етап или 

елемент от фигурата. 
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2.2.2. Математически описания на изпълнените елементи. 

Математическият модел на описание се използва при разпознаването на 

фигурите от пилотажа,  изпълнени в упражнението.  

Условно изпълняваните фигури от пилотажа се разделят на фигури от 

хоризонталната, вертикалната и наклонената равнини. Необходимо е да бъдат заложени 

признаци и ограничения по някои от параметрите, по които те да бъдат разпознати. 

Разпознаването на разновидностите на някоя фигура се извършва с включването 

на допълнителни признаци, отразяващи изменението на конкретни стойности на 

изследваните параметри. 

Например: Вираж -  хоризонтален маньовър. Признаци: височината  и скоростта 

от началото до края на фигурата  са постоянни. Ограничения: изменение на курса да е 

по – голямо от 330о. 

(13)     Фв =  {𝑀2. [| 𝛥𝜓|  ≥ 330𝑜]}𝑀2 

Където: {…….}M2 – условие за непрекъснатост на маньовъра. 

Например: Лупинг. Характерни признаци: наличие на претоварване 𝑛𝑦 > 3, 

изменение на височината и скоростта в двете половини на фигурата и в контролните 

точки. Ограничения: изменението на крена – до 10о, изменение на курса да е по – 

голямо от 330о. 

     (14)  Фл = {[T2(ny >3).( Δϑ ≥ 75o)][|γ|≤10][T3(ny>3)(Δϑ ≤- 75o)]П[Δψ ≥ 330о]}T2,T3 

 Където: П - условие за правилна последователност на изпълнение. 

 При косия лупинг отличителен признак е наличието на крен в участъка на 

максимална височина. 

 Oтсъствието на необходимата съвкупност от признаци в течение на повече от 

зададеното време, означава неизпълнение на фигурата. 

2.2.3. Модел на фрагментиране (разделяне на записа на участъци). 

При този модел записът от регистратора на полетни данни се разделя на 

участъци. Критерият за това се явява предварително заложена прагова стойност, на 

някой от изследваните параметри.  

Признаците и ограниченията за разпознаване на етапите на полета и 

изпълнените елементи се задават предварително. 

За всеки участък се определя продължителността на участъка, началните и 

крайните стойности на параметрите, изменението на параметри и техните максимални 

и минимални значения. Получените данни се сравняват с предварително задедени 

стойности на параметрите, характеризиращи отделните етапи на полета или 

изпълняваните елементи в упражнението. Ако получените данни за даден участък 

съвпаднат с предварително зададените за  някой етап на полета или елемент, се приема, 

че в този участък е изпълнен съответният етап или елемент.  

За да бъдат разграничени подобни елементи или разновидности на някой от тях, 

се задават допълнителни признаци или ограничения на някои от използваните за 

анализа параметри. 
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Фигура 2. Разделяне на записа от регистратора на полетни данни на участъци. 

 

2.2.4. Комбиниран модел. 

С цел по голяма достоверност и точност при определяне на отделните етапи на 

полета или изпълнените елементи могат да се комбинират няколко или всички 

използвани модели за автоматично разпознаване на етапите на полета или елементите 

от упражнението.  

 

3. АВТОМАТИЧНА ОЦЕНКА НА ТЕХНИКАТА НА ПИЛОТИРАНЕ 

 

Във Военновъздушните сили на Република България близо 40 години има 

функционираща система за оценка на полетите, изпълнени от летателния състав, чрез 

използване на информацията, записана на регистратора на полетни данни на летателния 

апарат. Всички елементи, изпълнени по време на полета, се оценяват спрямо 

утвърдените критерии и нормативни параметри, съгласно действащите нормативни 

документи. 

За всеки тип летателен апарат са определени допустими грешки и показатели, 

характеризиращи изпълнението на отделните елементи. Те се определят като се вземат 

предвид характеристиките на самия летателен апарат и степента на обученост на 

пилота. На практика се счита, че качеството на пилотиране е толкова по – високо, 

колкото е по- малко максималното отклонение на оценяваната величина от зададената и 

стойност. Праговите стойности на оценяваните параметри се избират въз основа на 

статически изследвания и препоръки от опитни летци. Изборът на големи прагови 

стойности води до завишени оценки, което противоричи на условията за безопасност.  

Компютърен софтуер за автоматична обработка и анализ на полетната 

информация, при който автоматично се определят етапите на полета и изпълнените 

елементи, може да се използва и за определяне на оценката на техниката на 

изпълнението им.   

Използваните критерии и нормативи за оценка се въвеждат в програмата. 

Определеят се стойностите на оценяваните параметри във всяка контролна точка от 
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разпознатите етапи или елементи на полета. Получените данни се сравняват с 

зададените параметри за правилното изпълнение на съответния етап или елемент. Те са 

описани в методическите пособия по техника на пилотиране за съответния летателен 

апарат. Изчисляват се отклоненията на оценяваните параметри, ако има такива, и се 

сравняват с предварително заложените нормативи за оценка. Оценката на отделните 

елементи е средноаритметична от получените за всеки оценяван параметър резултати.  

 

 
 

Фигура 3. Оценка на разпознатите елементи. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основните задачи, които решава един компютърен софтуер за анализ на 

полетната инфомация и автоматична оценкта на техниката на пилотиране са: 

- контрол на последователността, пълнотата и качеството на изпълнение на 

полетното задание; 

- обективна оценка на техниката на пилотиране и нивото на подготовка на 

обучаемият; 

- разкриване на пропуските и грешките в техниката на изпълнение на даден 

елемент от полета. 

Голямо значение върху достоверността на разпознаването на етапите на полета  и 

изпълняваните елементи оказва изборът на прагови стойности на използваните за 

анализа на полетната информация параметри. 

Комбинирането на няколно модела за автоматично разпознаване на етапите на 

полета или елементите от упражнението значително повишават достоверността и 

точното определяне на изпълнените елементи. 
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Abstract: A model of a landing after engine failure is created, so more information can be 

obtained for adding on to the recommendations in the manual. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Кацането на съвременен маневрен самолет след отказ на турбореактивен 

двигател (в резултат на технически проблем) е сложен маньовър, с невисока вероятност 

за благоприятен изход по данни от практиката (например, в българските ВВС има опити 

за кацане след самоизключване на двата двигателя на МиГ-19, повредени двигатели на 

УТИ МиГ-15, L-39 и МиГ-23, които са завършили с катастрофи и то с опитни пилоти). 

В други конкретни ситуации разумният изход най-често е бил напускане на самолета 

чрез катапултиране, ако условията на полета и типа на катапултното кресло го 

позволяват. В същото време това се счита за рутинен маньовър на летци-изпитатели, 

доказват го полетите по програмите “Х-15”  и “Landing test” на американската 

космическата совалка. В тези програми такова кацане е предварително теоретично 

разработено, симулирано и тренирано в условията на подходящ терен (пресъхнало 

солено езеро в пустинен район) и специално разработена методика (фигура 1). 

Тренировъчните полети и кацания с изключен двигател в експерименталната програма 

на Х-15 са извършвани с придружаващ самолет (най-често изтребител F-104 ), който 

изпълнява съшия профил, както и Х-15. Така например, за всеки полет с Х-15 Нийл 

Армстронг е работил по 50-60 часа на симулатор (по данни от биографа му Дж. 

Хенсън). Липсва факторът случайност за времето на отказа и условията, които предлага 

mailto:dimitar.v.yordanov@gmail.com
mailto:nzagorski@space.bas.bg
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теренът. Неблагоприятният изход за редовите летци често се обуславя от това, че за 

такива редки събития липсва опит и най-важното - тренировка на симулатор или полет с 

инструктор. В някои ситуации опитът да се избегнат жертви сред населението в района 

на кацането не позволява то да се реализира по благоприятен сценарии. Моделирането 

и сравнителният анализ на кацания с нормално работещ двигател и с отказ на двигателя 

не може да компенсира отсъствието на специални тренировки на симулатор, но е 

полезно от теоретична гледна точка, като източник на информация в процеса на 

обучение на пилоти. За да се разработи инструкция за действия на пилота са нужни и 

значително количество кацания с изключени двигатели, изпълнени от летци-

изпитатели. В Русия за тази цел летецът-изпитател В. С. Котлов е изпълнявал по 50-60 

реални кацания с изключен двигател със самолети Миг-15 и МиГ-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЦЕЛ НА МОДЕЛИРАНЕТО И СПОСОБИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 

 

Основната цел на моделирането е сравнителен анализ на основните пилотажни 

параметри в два случая - нормално кацане и кацане с отказал двигател по препоръчан от 

теорията способ, обобщил опита на летци-изпитатели. При обучението е необходимо да 

се покажат разликите в профила на кацанията и т.н. опорни точки, в които пилотът го 

променя, за да осъществи приземяване върху полоса за излитане и кацане (ПИК) след 

аварийно пускане на колесник и механизация на крилото. 

Друга цел е получаването на зависимост между скорост и височина след отказа 

на двигателя и изменението на специфичната енергия, която осигурява благоприятно 

кацане с отказал двигател.  

Моделиран е контур за надлъжно управление „пилот – система за управление – 

самолет“ в координатна система ГОСТ 20058-80. Отказът е моделиран на разстояние 25 

km отдалечение от ПИК на височина 1000 m и скорост 620 km/h, от положение, когато 

самолетът се намира на правата към ПИК. 

 

Фигура 1. План на полета на Х-15 върху карта на местността в 

околността на района за кацане (хоризонтална проекция на 

траекторията на полета съвместно с B-52 и маньовър за кацане след 

отделяне от носителя B-52). 
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3. КАКВО ПРЕПОРЪЧВА ТЕОРИЯТА? 

 

За правилното моделиране е нужна информация за основните препоръки, които 

са обобщение от опита на летци-изпитатели.  

Полетът на еднодвигателен самолет с неработещ двигател е възможен само чрез 

намаляване на пълната енергия, която има самолетът в момента на отказа. Скоростта 

може да се увеличава само чрез намаляване на височината в енергично снижение и 

обратно височината може да се увеличава за сметка на намаляване на скоростта [1]. 

В литературата са описани и доказани примери [4], че по запаса на пълната 

енергия на самолета 

 

(1)   𝐸 = 𝐺𝐻 +
𝑚𝑉2

2
 

 

не може да бъде направено заключение за неговите маневрени възможности при кацане 

с отказал двигател или да се препоръча решение за катапултиране. Целесъобразно е да 

се разгледа специфичната механична енергия 

 

(2)   𝐸сп(𝑚) = 𝐻 +
𝑉2

2𝑔
  

 

За разглеждания при моделирането конкретен случай специфичната потенциална 

енергия на самолета се измерва с височината на полета в момента на отказа (1000 m), а 

т.нар. „кинетична височина“ е равна на 𝑉2 2𝑔⁄ [𝑚] = 1512 𝑚. Този резултат веднага 

дава отговор, че за сметка на погасяване на скоростта във вертикален маньовър (горка) 

пилотът може да си „добави“ височина, необходима за успешно катапултиране. Това е 

особено важно за технологично по-старите модели катапултни системи, при които е 

необходима минимална височина за благоприятен изход на катапултирането. 

На другия въпрос - за възможността да се кацне успешно на летище с бетонна 

ПИК с изключен  двигател за сметка на изразходване на енергията до скоростта на 

кацане, отговор може да даде моделирането. При това за всеки конкретен случай на 

съчетания от височина и скорост разполагаемата специфична енергия е различна.  

Има обща препоръка да се снижава с променлива (намаляваща се) скорост, която 

в края на снижението да бъде приблизително същата както при кацане с работещ 

двигател на минимален режим. Снижение с постоянна скорост (установено планиране) 

без двигател на съвременните скоростни самолети е възможно само с големи 

вертикални скорости (от порядъка на 20÷30 m/s), което не осигурява точно изравняване.  

Профилът на траекторията при отказ на двигател има т.нар. „междинно 

изравняване“, защото се налага самолетът да планира по-стръмно (за задържане на 

скоростта). Това междинно изравняване се изпълнява, за да се намали ъгълът на 

траекторията до величини, подобни на кацането с работещ двигател. За всеки конкретен 

случай, началото на това изравняване може да се уточни по резултати от моделирането 

и летателни изпитания (варира от 150 m до 250 m). В това е сложността на кацането с 

изключен двигател на произволен терен и случайност в момента на отказа – няма 

универсална препоръка. Пилотът може да вземе три решения: да каца на грунд, на 

бетонна ПИК или да се катапултира. Ръководството на полетите е целесъобразно да 

разполага с предварителна информация за съчетанията от скорост и височина, които 

при правилни действия на пилота гарантират успешно кацане на ПИК. 

Предложеният модел е само платформа, чрез пренастройка на която може да се 

даде отговор на въпроси от практиката.  
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Общото заключение по конкретния въпрос в теорията [1] е, че като цяло 

кацането с неработещ двигател е твърде сложен маньовър, който изисква строго 

спазване на препоръчаните за всеки конкретен самолет скорости и може да бъде 

успешно изпълнен само от пилоти, преминали тренировка в заходите за кацане с 

имитация на отказ на двигател. 

 

4. СВЕДЕНИЯ ЗА МОДЕЛА 

 

В “Simulink” общият вид на модела и моделът на пилота са  показани на фигура 

2 и на фигура 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самолетът (блок ”AIRCRAFT”) е моделиран по пълната система диференциални 

уравнения. Моделираният самолетът е близък по габарити и аеродинамика до Су-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Общ вид на модела 

 

 

Фигура 3. Модел на пилота с ментален (мислен ) модел за изменението  

на тангажа, реализиран в “Simulink” 
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Системата за управление (блок “Control system” на фигура 3) е моделирана с 

предавателна функция на усилвателно звено 𝑊(𝑝) = 𝑘в 𝐶в⁄ , където 𝑘в е предавателното 

отношение на системата за управление между ръкохватката и стабилизатора, а  

𝐶в = 𝑓(𝑉пр) се формира от модел на автомат за регулиране на приведената коравина 𝐶в 

по режима на полета (АРН). 

Моделът на пилота, заедно с програмата на полета, е разработен в подсистема 

“Subsystem_Pilot”. Моделът на пилота работи по ъгъл на тангажа (този начин на 

пилотиране е за малки скорости и режими на излитане и кацане). Видът на модела на 

пилота в “Simulink” е показан на фигура 3. Вход в модела на пилота е разликата между 

зададения  тангаж при кацане, (разработен със средствата на “Simulink” като “мислен” 

модел на полета - представен на фигура 3) и реалния тангаж в градуси. Изход от модела 

на пилота е усилието, което прилага върху лоста за управление в нютони. Закъснението 

(Transport Delay) и зоната на нечувствителност (Dead Zone) са настроени по данни от 

инженерната психология [2] за среден пилот, в действителност те са случайни 

величини. За устойчива работа на контура за управление е важна стойността на 

коефициента на усилване в модела на пилота К_pilot=5 (N/deg). За управление по 

тангаж при излитане и кацане на маневрен самолет, диапазонът на Кпилот  2 ...6 [N/deg]. 

В авиационната теория това е величина, по която мoже да се характеризира стилът на 

пилотиране и опитът на пилота.  

За кацането с отказ на двигател при моделирането се уточнява височината на 

междинното изравняване и ъгълът на тангажа при снижение без двигател с по-голяма 

вертикална скорост от снижението с работещ двигател (в случая - 11m/s срещу 8 m/s за 

работещ двигател). 

 

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕТО 

 

На следващите фигури са показани само част от резултатите на моделирането. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4. Изменение на основните параметри на полета при кацане с работещ 

двигател и след отказ на двигателя. Краят на “изравняването” и началото на 

т.нар. “издържане” на самолета от височина 1 m до бетонната полоса в 

моделирания полет е в 395 s на скорост около 220 km/h 
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6. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗВОДИ 

 

6.1. Моделирането осигурява допълнителна информация за развитието на 

аварийната ситуация като потвърждава с конкретни данни препоръчания от теорията 

способ за кацане с изключен (при отказ, неизправност) двигател. Резултатите от 

моделирането могат да послужат за създаване  на подходящи сценарии за тренировка на 

симулатор, или в реален полет, с имитация на отказ на двигателя.  

6.2. В конкретния случай е определена зависимост от съчетанията на скорост и 

височина (фигура 5), осигуряващи кацане с изключен двигател. Зависимостта (Н,V) 

илюстрира възможностите за изменението енергиятa на самолета с изключен двигател: 

а) Съчетанията от V [km/h] и H [m], в които Есп > Е сп.потр., имат излишък от 

специфична енергия, която теоретично осигурява извършването на маньовър за 

извеждане на самолета на позиция за завръщане на самолета с изключен двигател на 

летището и кацане на ПИК. Снижението до момента на междинното изравняване (т.О 

на фигура 5) се извършва с вертикална скорост 10...11 m/s, след което тя плавно 

намалява в изравняването. В т. О стойността на Е сп.потр = 1166 m.  

б) Съчетанията от V [km/h] и H [m], в които Есп < Е сп.потр., енергията не достига 

за извършването на маньовър за завръщане на самолета с изключен двигател на 

летището и кацане на ПИК. Ако има подходяща площадка може да се каца на грунд 

(“по корем”), или пилотът може да напусне самолета чрез катапултиране. Кацането с 

прибран колесник обикновено е придруженo от пожар и опасност от взривяване на 

гориво и боеприпаси, поради което напускането на самолета трябва да бъде по 

възможност веднага след спиране на движението. Катапултирането със седалки – 

категория ”0-0” (фигура 6) може да се извърши преди окончателно спиране на самолета 

и съгласно конкретните инструкции. Практиката от множество такива кацания (особено 

през втората световна война) показва, че главата на пилота от инерцията може да бъде 

сериозно наранена. За съвременните самолети с въздухозаборник под тялото, 

развитието на ситуацията при кацане с прибран колесник е свързана с по-голям риск от 

тежки последствия, поради по-голямото отрицателно ускорение. Кабините със 

страничен лост за управление (sidestick) са по-безопасни при аварийно кацане с 

прибран колесник от централно разположен лост за управление защото при късане на 

коланите от седалката няма опасност от нараняване на пилота, когато лостът се намира 

в задно положение (към пилота).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 5. Съчетания от скорости и височини на полета в района на летището за 

кацане с изключен двигател (разстояние до ПИК около 12 km,  

височина 200...250 m, скорост 500 km/h) 
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6.3. Получените от моделирането резултати са за определен тип самолет и нямат 

универсален характер. Те могат да послужат, освен за разработка на тренировка с 

имитация на отказ на двигател, но  и да осигурят взимането на  обосновано решение от 

ръководството на полетите за катапултиране като препоръка за  пилота. Методологията 

е приложима за други случаи след пренастройка на модела.  
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Abstract: Because of its ability to estimate the objective functions at a substantially reduced 

computing cost, the surrogate modeling approach for structural optimization is frequently 

used when it comes to the detail design of UAV subsystems. The article uses a surrogate 

model to offer an algorithm for optimizing the skin and lateral airframe of a straight wing for 

UAV class I – Mini, subjected to structural constraints for maximum stability, maximum 

rigidity, and minimum weight. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Съгласно [5], безпилотните въздухоплавателни средства (БВС) клас I – „Мини“ се 

дефинират като БВС с излетна маса от 2 до 20 kg, височина на полета не по-голяма от 914 

m и далечина на полета до 25 km в обсега на видимост (фиг.1). 

                  
а)      б)       в) 

 

Фиг.1. БВС клас I – „Мини“ 

а) Boeing ScanEagle; б) AeroVironment RQ-20 Puma; в) Elbit SkyLark I 

mailto:nkanchev@af-acad.bg
mailto:nikolaikanchev@yahoo.com
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Процесът на детайлно проектиране на фиксирано крило като подсистема от 

конструкцията на БВС трябва да осигури запас срещу загуба на устойчивост [9]. 

Възможност за повишаване на устойчивостта на конструктивно-силовата схема на 

крилото предоставя оптималното проектиране на напречния силов набор чрез подбор 

на оптимални дебелини и отстояния между ребрата, а също така и определяне на 

оптимална дебелина за обшивката. 

Отчитането на голям брой ограничения неизбежно усложнява оптималното 

проектиране поради значителното нарастване на изчислителния ресурс, необходим за 

директното пресмятане на стойностите на целевите функции и функционалните 

ограничения в хода на оптимизационнaтa процедурa. При такива обстоятелства е 

подходящо съставянето на регресионен модел на базата на планиран експеримент, който 

да предостави модел на функционална връзка между стойности на целевата функция и 

конкретни стойности на управляващите параметри. Веднъж съставен регресионният 

модел позволява изчисляване на целевата функция при много по-ниски изчислителни 

ресурси, при което значително се подобрява бързодействието на оптимизационната 

процедура. Регресионните модели предоставят възможност за оценка на влиянието на 

стойностите на отделните управляващи параметри върху изменението на крайния 

резултат. По този начин оптимизационната задача лесно се преформулира и повтаря без 

необходимост от допълнителни изчислително тежки анализи [2].  

Процедурата по съставяне на регресионния модел се състои от предварително 

планиране и провеждане на експеримент с последващо напасване на модела спрямо 

получените резултати при условие за минимална средноквадратична грешка. 

Съществуват различни методи за планиране на експеримент. Например, пълното 

факторно планиране генерира равномерно разпределени стойности за управляващите 

параметри, но с голям брой повторения. Планирането на експеримент чрез извадка по 

метода на латинския хиперкуб предоставя възможност за присвояване на голям брой 

стойности за управляващите параметри без повторение [8]. По този начин се редуцира 

броят на необходимите числени анализи, но възниква риск от силна неравномерност на 

експеримента (фиг.2,а). Този недостатък се отстранява чрез оптимизация на 

разстоянията между отделните точки в пространството на експеримента (фиг.2,б). 

Целта е постигане на максимална равномерност с минимален брой анализи при 

минимално време за синтез на регресионен модел с допустима средноквадратичната 

грешка [6]. Сред най-широко разпространените методи за регресионно моделиране са 

методите за полиномна регресия [3] и регресията по метода на Криг, които моделират 

цялото пространство на експеримента [2,7].  
 

 
а)             б) 

 

Фиг.2. Равномерност на експерименталната област при планиран експеримент: 

а) по метода на латинския хиперкуб (LHS – Latin Hypercube Sampling); б) при 

оптимално запълване на експерименталната област (OSF – Optimal Space Filling) 
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Основен недостатък на регресионнoтo моделиране е експоненциално 

нарастващият брой на необходимите анализи с увеличаване на броя на управляващите 

параметри. Поради тази причина този подход за оптимизация е приложим преди всичко 

в оптимизационни задачи с малък до среден брой управляващи параметри и 

изчислително тежки числени анализи. В условията на малка до средна размерност на 

планирания  експеримент и при наличие на неравномерност в изходните данни най-

подходящ метод за регресионно моделиране е методът на Криг [2]. Методът на Криг 

представлява метод за интерполация на стойностите на непрекъснатата функция 𝑦(𝒙) 
чрез комбинация от полиномен регресионен модел 𝑓(𝒙) и случаен Гаусов процес 𝑍(𝒙) с 

нормално разпределение, нулева медиана, дисперсия 𝜎2 =
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)

2𝑁
𝑖=1  и ненулева 

ковариация: 
 

(1) 𝑦(𝒙) = 𝑓(𝒙) + 𝑍(𝒙)  
 

Функцията 𝑓(𝒙) предоставя глобална апроксимация, докато 𝑍(𝒙) реализира 

локални отклонения от глобалния модел с цел максимално точна интерполация на 

всички 𝑁 на брой експериментални точки [7].  

 

2. НЕЛИНЕЙНА ГЛОБАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА НАПРЕЧНИЯ СИЛОВ 

НАБОР НА ФИКСИРАНО КРИЛО 

 

2.1 Предварително проектиране на БВС клас I – „Мини“ 
 

Проектирането на безпилотни въздухоплавателни средства с фиксирано крило се 

осъществява в няколко последователни етапа – концептуално и предварително 

проектиране на БВС, както и детайлно проектиране  на отделните подсистеми (крило, 

фюзелаж, колесник и т.н.) с отчитане на производствените и икономически 

ограничения. В общия случай оптималното проектиране на конструктивно-силовата 

схема на крилото се реализира на етапа на детайлно проектиране на конструкцията на 

БВС [4].  

В резултат от предварителното проектиране на БВС се определя максималното 

излетно тегло 𝐺 на въздухоплавателното средство, площта 𝑆кр на крилото в план и 

потребната мощност 𝑃дв на силовата установка. За получаване на стойностите на тези 

параметри е необходимо съставяне на диаграма на ограниченията, отразяваща 

проектните изисквания спрямо летателно-техническите характеристики на БВС във вид 

на функционални зависимости от вида 𝐺 𝑃дв⁄ = 𝑓(𝐺 𝑆кр⁄ ). При уточнени 

𝑉𝑚𝑎𝑥,  𝑉срив,  далечина, продължителност и таван на полета, се съставят графики на 

ограниченията по минимална скорост на полета, по максимална скорост на 

хоризонталния полет, по таван на крейсерския полет (𝑉𝑦 = 1.5𝑚 𝑠⁄ ) и по статичен таван 

на хоризонталния полет (𝑉𝑦 = 0), както и на ограничението по максимална скорост и 

минимален радиус при изпълнение на завой [10]. След уточняване на геометричните 

размери и аеродинамичната форма на външната повърхност е необходимо да се състави 

𝑉 − 𝑛 диаграма на полетните режими [14]. Чрез диаграмата се определят максималният 

скоростен напор и максималното претоварване, действащи върху конструкцията на 

крилото. На фиг. 3 са представени резултатите от предварителното проектиране на БВС 

клас I-„Мини“. 
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Фиг.3. Предварително проектиране на БВС клас I-Мини: 

диаграма на ограниченията [10] 
 

За демонстрация на предложения метод за оптимално проектиране в 

полукрилото се разполагат 5 ребра, чиято стъпка следва да бъде оптимизирана при 

условие за максимална устойчивост на конструкцията под действие на приложеното 

натоварване. Якостните разчети на конструктивно-силовата схема се реализират чрез 

крайно-елементен модел,  дискретизиран с тримерни 20-възлови крайни елементи с 

квадратични интерполационни функции. За определяне на необходимата степен на 

дискретизация се осъществява изследване за асимптотична сходимост на изследвания 

параметър по метода на Ричардсън [1,11].  

Аеродинамичното натоварване за най-натоварения режим на полет е 

апроксимирано съгласно метода, предложен в [12], при който разпределението на 

аеродинамичното натоварване по разпереността на крилото се представя като 

средноаритметично на елипсовидното и трапецовидното разпределение. Граничните 

условия за крайно-елементния анализ са дефинирани чрез фиксиране на всички възли в 

основното сечение и прилагане на апроксимираното аеродинамично натоварване по 

линията на ¼ от хордите по разпереността на полукрилото съгласно [12] (фиг.4). 

Съставен е законът за разпределение на въздушното натоварване [14] за най-

натоварения режим на полет с пределна скорост 𝑉𝐷 = 14𝑚 𝑠⁄  и максимално 

експлоатационно претоварване 𝑛𝑚𝑎𝑥
𝐸 = 4.0  ( 𝑓 = 1.5 ): 
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(2) 𝑞(𝑧)𝑆𝑐ℎ𝑟𝑒𝑛𝑘 = 63.29√1 − (
𝑧

984
)
2

+ 49.71 

 

 

 

 

 
 

Фиг.4. Гранични условия за крайно-елементен анализ на устойчивостта на полукрило 

за БВС клас I-“Мини“ 

 

При задачи за изследване и оценка на устойчивостта на структурата се използва 

линеен крайно-елементен модел и процедура за определяне на собствените стойности 𝝀 

на линейната система. Крайният резултат съдържа множество от собствени форми и 

съответстващите на тях собствени стойности, които в контекста на структурния анализ 

изразяват коефициентите на натоварване, при които структурата губи устойчивост при 

съответната собствена форма. Най-ниската стойност съответства на критичното 

натоварване: 
 

(3) 𝑃кр = 𝜆𝑚𝑖𝑛 𝑃  
 

От строителната механика е известно, че наличието на подкрепящ силов набор 

повишава носещата способност на тънкостенните детайли [15]. От друга страна, 

наличието на несъвършества в структурата и изработката на реалните конструкции 

води до понижаване на носещите им свойства. В голяма част от публикациите, 

посветени на оптимизационни задачи с отчитане на структурната устойчивост по 

метода на крайните елементи е приет минимален коефициент на натоварване 𝜆𝑚𝑖𝑛 = 1. 

При тази стойност крайният резултат представлява структура, работеща на предела по 

устойчивост. От друга страна в авиационната теория и практика е прието максималните 

стойности на действащите натоварвания да се повишават допълнително чрез 

умножаване по коефициент на сигурност 𝑓 с цел осигуряване на запас на конструкцията 

срещу разрушаване [15]. В тази връзка, в настоящия доклад в задачата за структурна 

оптимизация с приложен анализ на устойчивостта, ограничението по коефициент на 

натоварване 𝜆 е прието за равно на коефициента на сигурност 𝑓 за конструкцията.  

Осигуряването на носещите свойства на конструктивно-силовата схема срещу 

загуба на устойчивост се реализира чрез предварително проектиране на напречния 

силов набор на крилото при условие за максимален коефициент на натоварване 𝜆𝑚𝑖𝑛.  

 

2.2 Синтез на регресионния модел и формализация на оптимизационната 

задача 
 

Предложеният алгоритъм на оптимизационната процедура (фиг.5) е реализиран с 
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използване на регресионен модел, съставен по метода на Криг на базата на планиран 

експеримент  по способа на латинския хиперкуб, оптимизиран за максимална 

равномерност. При предварително зададен брой на ребрата експериментът се планира 

чрез вариране на отстоянията Δ𝑧 между тях. За определяне на стъпките между ребрата, 

при които конструкцията притежава максимална устойчивост се реализира нелинейна 

оптимизация на базата на регресионния модел с квадратична апроксимация на Хесиана. 

С цел валидация получените оптимални стойности се въвежданет като допълнителни 

експериментални точки към планирания експеримент с последващо сравнение на 

стойностите, получени от крайно-елементния анализ и от регресионния модел. 

Разликата в двете стойности определя средноквадратичната грешка на модела. 

Необходимата точност на регресионния модел се постига при достигане на зададената 

стойност на критерия за сходимост.  

 

 
 

Фиг.5. Блок-схема на алгоритъм за определяне на оптималната стъпка и дебелина на 

ребрата, и дебелина на обшивката на фиксирано крило за БВС с използване на 

регресионен модел 
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За реализиране на предложения алгоритъм за оптимално проектиране на 

напречния силов набор е необходимо да се състави подходяща параметризация на 

геометрията на конструктивно-силовата схема (фиг.6). 

 
 

Фиг.6. Параметризация на напречния силов набор на фиксирано полукрило за БВС 

 

Процесът на вариране на стъпката на ребрата изисква въвеждането на 

параметрични ограничения за минимална и максимална стойност: 
 

(4) 2 ⋅ 𝛿реб ≤ 𝛥𝑧 ≤
𝐿кр − 𝑁 ⋅ 𝛿реб

𝑁 + 1
 , 

 

 

където 𝛿реб е дебелината на ребрата, 𝐿кр е разпереността на полукрилото, 𝑁 е броят на 

ребрата.  

 

3. ЧИСЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ 

 

 Оптимизационната задача за максимум на коефициента на натоварване чрез 

вариране на стъпката между ребрата, дебелината на ребрата и дебелината на обшивката 

се формализира както следва: 
 

(5) 

max 𝜆𝑚𝑖𝑛 

𝜆𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑓; 

𝛥𝑧 ∈ [2 ⋅ 𝛿реб
𝑚𝑎𝑥;

𝐿кр −𝑁 ⋅ 𝛿реб
𝑚𝑎𝑥

𝑁 + 1
] ⇒  10 𝑚𝑚 ≤ Δz ≤ 149.83 𝑚𝑚; 

2 ≤ 𝛿реб ≤ 5 , [𝑚𝑚]; 

1.2 ≤ 𝛿обш ≤ 2.4 , [𝑚𝑚]; 

𝑁 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

  

Регресионният модел, съставен по метода на Криг на базата на планиран 

експеримент с 36 крайно-елементни анализа, схожда към зададения критерий след 110 

итерации. Градиентите на целевата функция спрямо управляващите параметри са 
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представени на фиг.7. От графиката се забелязва, че най-голямо влияние върху 

устойчивостта на полукрилото оказва дебелината на обшивката, а най-малко влияние – 

дебелината на ребрата. 

 

 
 

Фиг.7. Градиенти на целевата функция при вариране на стъпката на ребрата, 

дебелината на ребрата и дебелината на обшивката 

 

Оптимизационната процедура схожда към екстремум след 28 итерации (фиг.8, 

фиг.9). Крайният резултат се характеризира с максималната стойност за коефициента на 

натоварване 𝜆𝑚𝑖𝑛 = 129.56. В резултат от проведеното оптимално проектиране на 

напречния силов набор устойчивостта на конструкцията е повишена 5.8 пъти.  
 

 
 

Фиг.8. Сходимост на оптимизационната процедура: целева функция (коефициент на 

натоварване) и  отстояния (стъпки) между ребрата; 
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Фиг.9. Сходимост на оптимизационната процедура: целева функция (коефициент на 

натоварване), дебелина на ребрата и дебелина на обшивката. 

 

Напречният силов набор на крилото преди и след оптимизационната процедура, 

както и промяната в разпределението на коефициента на натоварване в 

дискретизирания модел на конструкцията са представени на фиг.9. 

 

 
а)      б) 
 

Фиг.9. Напречен силов набор и разпределение на коефициента на натоварване 𝜆 

а) преди оптимизационната процедура; б) след оптимизационната процедура. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесът на проектиране на конструктивно-силовата схема на фиксирано крило 

за БВС е свързан с осигуряване на устойчивост на конструкцията под действие на 

множеството от аеродинамични и инерционни натоварвания, възникващи в най-

натоварените разчетни случаи на полет. За целта в настоящия доклад е предложен 

алгоритъм за оптимално проектиране на напречния силов набор на фиксирано крило с 

прилагане на регресионен модел, съставен на базата на планиран експеримент. 

Основното предимство на алгоритъма се изразява в осигуряването на бърза сходимост 

на оптимизационната процедура в условията на много по-малък изчислителен ресурс. 

Реализирано е предварително проектиране на БВС от клас I – „Мини“ с последваща 

нелинейна глобална оптимизация на напречния силов набор на фиксираното 

полукрило. В резултат от проведената оптимизационна процедура устойчивостта на 

конструкцията на полукрилото е повишена 5.8 пъти. Анализът на градиентите на 

целевата функция разкрива преобладаващото влияние на дебелината на обшивката и 

стъпките на ребрата върху устойчивостта на конструкцията на фиксираното крило. 

Това дава основание при бъдещо проектиране на напречния силов набор да се премахне 

условието за вариране на дебелината на ребрата, с което да се опрости формализацията 

на оптимизационната задача. Осигуряването на максимална устойчивост на 

конструкцията дава основание за оптимално проектиране на надлъжния силов набор по 

условието за минимална маса на крилото, например, по критерий за минимална 

податливост на дискретизираната структура. 
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Abstract: Four criteria have been identified for the validation of simultaneous short-term 

temperature anomalies on the surface of the Black and Caspian Seas. 31 anomalies were 

found on the surface of the two seas for the period 1985-1999. The results allow them to be 

used in the analysis of solar-terrestrial influences.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Природно-климатичните процеси се предизвикват от сложен комплекс от 

различни фактори, чието регистриране и моделиране е почти невъзможно. Тези системи 

от процеси в природата принципно се различават от процесите в техническите системи, 

които са специално конструирани за получаването на определени положителни 

резултати. Поради това описанието на климатичните процеси чрез традиционните 

физически величини не е очевидно и може да се окаже неефективно [1].  

Основната причина за неточностите в моделирането на природните процеси е 

недостатъчно добре определените начални условия в уравненията, чрез които се правят 

опити да се описват динамиките на тези процеси.   

Топлинният режим на моретата и океаните на Земята се определя от редица 

физически фактори, част от които са много трудно определими. Освен динамиката на 

основният енергиен източник за загряване на моретата, решаваща роля оказва и 

динамиката на атмосферата, и промяната на нейната пропускателна способност по 

отношение на инфрачеревените лъчи на Слънцето. Създадени са множество 

mailto:*amanev@abv.bg
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предположения и модели, при които е възможно да се минимизира въздействието на 

атмосферните фактори при моделиране на взаимодействието Слънце-Земя. В тези 

изследвания важен параметър при моделирането е температурата на земната 

повърхност, и като най-чисти откъм допълнителни въздействия, температурата на 

морската повърхност на големи водни региони. Генерацията на температурни аномалии 

е едно от предизвикателствата пред физиката на Слънчево-Земните въздействия. 

Глобални физически процеси на планетата Земя се изследват чрез множество 

измервателни системи, разположени на повърхността на Земята и в атмосферата и, 

както и такива, монтирани на спътникови платформи. Апаратурите, създадени и 

инсталирани на спътникови платформи, в рамките на специализирани спътникови 

системи, дават възможно най-глобални и оперативни данни за състоянието на 

атмосферата и повърхността на Земята в реално време. Системите осъществяват 

денонощно наблюдение на Земното и околоземно пространство и дават данни, 

необходима за началните условия на моделирането на термодинамичните процеси. 
 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

Предмет на настоящото изследване е наличието на температурни аномалии на 

морската повърхност на повърхността на Черно и Каспийско морета, определена чрез 

ежедневни спътникови наблюдения.  Тези две морета са достатъчно затворени за да не 

съществува значим топлинен обмен с други големи, външни водни маси. Целта на 

изследването е да се изградят значими качествени и количествени критерии за оценка 

на краткотрайните температурни аномалии на повърхностите на Черно и Каспийско 

морета. 

Използваните данни за изследването са ежедневните данни от инфрачервения 

радиометър с повишена разделителна способност AVHRR,  инсталиран на платформите      

системата от спътници на  NOAA на САЩ [3]. Тази система  осигурява  ежедневни 

данни за температурата на морската повърхност за всички морски басейни на цялото 

Земно кълбо. В оперативен режим в полет се намират поне четири спътника на NOAA, 

които са екипирани с еднаква научна апаратура. Спътниците летят на полярни орбити. 

Орбитите параметри са така подбрани, че да се осигури наблюдение на един и същи 

район от Земната повърхност поне два пъти в денонощието. От получените чрез 

сканиращата, инфрачервената апаратура AVHRR радиационни температури са получени 

контактните температури като е изчистено влиянието на атмосферата и “скин” ефекта. 

Ежедневно се формират температурни карти с разделителна способност 1х1 и 9х9 км. 

За нуждите на изследването разделителната способност 9х9 км е напълно достатъчна. 

Получените ежедневни температурни изображения на Черно и Каспийско морета от 

апаратурата AVHRR след прилагането на многоканалния метод и тестовете за 

достоверност са с известно ниво на грешка от 0.15С0. За целите на настоящото 

изследване бяха използувани ежедневни температурни данни от района на  Черно и 

Каспийско морета за годините от 1985 до 1999 години [3]. 

Годишният ход на температурите на повърхността на Черно море за годините 

1995-99 е показан на фигура 1. Плътната сива линия представлява усреднената 

ежедневна температура за девет годишен период, като е изключена годината чийто 

графика е показана с тънка линия. Типичната, силно  изразената сезонност на 

ежедневните температури се  дължи на географската ширина на която се намира 

морето. Отчетливо се откроява по-големия пролетен градиент на нарастване и по-

бавното изстиване на морето есенно време. Почти същото е и годишното изменение на 

температурите на повърхността на Каспийско море. 

На фона на годишните и сезонни изменения се проявяват и краткосрочни,  резки 
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отклонения на температурата. Те представляват особен интерес поради връзката си с 

екстремалните промени в атмосферата и физичните условия на системата Земя-Слънце. 

Под краткосрочни аномалии се разбират такива, които възникват и изчезват за не повече 

от 7 дни.  Тези аномални отклонения рязко се очертават на фона на средно годишните 

криви на изменение на температурите като пикови отклонения.  Краткосрочни 

аномалии през късната есен, зимата и ранната пролет не се анализират поради редица 

причини, затрудняващи идентификацията им - гъстата облачност, резки отрицателни 

изменения в атмосферата поради  атмосферни фронтове и други. Настоящия анализ се 

ограничава  само до резките затопляния на повърхността. Охлажданията ще са предмет 

на друго изследване поради различната природа на явленията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Годишен ход на температурата на повърхността на Черно море за 1999 

година. 

 

Методиката на настоящото изследване се състои в последователния анализ на 

наличието на четири качествени и количествени критерии за надеждно определяне на 

наличието на температурна аномалия на повърхността на двете морета. Критериите са 

отбор са наречени както следва: Интерактивен, Градиентен, Групов и Корелационен. 

Синоптичен анализ се използва само за да се определи характера на определените 

аномалии. 

Интерактивният подбор се състои в определяне на максимума на краткотрайни 

отклонения на температурата на фона на сезонните покачвания и спадания на 

ежедневната температура. Това е най-грубият подбор при който критерият е чиста 

качествен и е предназначен да се локализират всички възможни аномалии, които после 

да се филтрират с помощта на по-силни критерии за достоверност. На този първи етап 

филтрирането се провежда от оператор с помощта на специализиран софтуер. 

Софтуерът позволява на оператора да проследява изменението на ежедневната 

температура със стъпка едно денонощие и да фиксира максималните отклонения.  

Градиентният критерии се състои в определянето на началото на аномалията 

чрез  аномалния ход на градиента в реда от повърхностни температури, показан на 

фигура 1. Характерът на сезонните  промени се реализира чрез ежедневна промяна на 

температурата с различен денонощен температурен градиент. Горната граница на тази 

денонощна промяна надвишава 0.2С0 на денонощие. Поради тази причина при 

определянето на наличие на аномалия се въвежда критерии за минимален денонощен 

градиент на температурата от 0.3С0. Ако се открие нарастване в хода  с по-голям темп, 
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например по-голям от 0.3С0 на денонощие, това е сигнал, че може да започне 

температурна аномалия. 

Целта на изследването е свързана с глобалните промени на температурните 

процеси на цялата Земя. Предизвикващите такива промени фактори по еднакъв начин 

да влияят на топлинните процеси и на двете затворени морета (като се изключи 

влиянието на локални метеорологични явления). Затова се въвежда пространствен  

критеий за достоверност на аномалията. На повърхността на двете морета са 

определени съответно 5 и 4 под зони, показани на фигура 2. Зоните са с размери  75 х 

75 км   които са достатъчно отдалечени от крайбрежните зани за да се избегне 

влиянието на сушата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Контролни зони на повърхностите на двете морета. 

 

Приема се, че за да е валидна аномалията, тя трябва да се проявява поне върху 

три под зони от акваторията на съответното море. След това, ако се определи аномалия 

на едното море, тя се съпоставя с наличието на подобна аномалия на на другото море. 

Така се валидизират само аномалии, които се проявяват на двете морета по едно и също 

време.  

 След като са определени валидираните аномалии, се провежда корелационен 

анализ, между времевите редове на температурите на двете морета. Корелационният 

анализ не цели и не доказва причинно следствена връзка между възникването на 

аномалии в едното море и възникването на такива на повърхността на другото море. 

Особеното на анализа е в това, че се изследват три възможни варианти, свързани с 

продължителността на аномалията. Съпоставят се данните за температурите на двете 

морета, отстоящи на едно, две и три денонощия преди и след определената дата на 

максимум на аномалията. По този начин се откриват аномалии с продължителност от 

три, пет и седем денонощия. При корелационният анализ се вземат за достоверни само 

корелации с корелационен коефициент на Пирсон надвишаващ 0.7. 

На анализ са подложени измененията на повърхностните температури на Черно 

и Каспийско море за периода 1985-1999 години, като данните за 1988 година липсват. 

След първият етап, интерактивното определяне на аномалии, се определиха ХХХ броя 

аномалии съответно на Черно и Каспийско море. При налагането на градиентното 

ограничение за нарастване по-голямо от 0.3С0 остават за изследване 118 краткотрайни 

аномалии. При налагането на последвалото изискване, тези аномалии да се проявяват 

едновременно и на повърхността на двете морета, отпадат множество локални за 

моретата аномалии, и остават 31 аномалии, които се проявяват едновременно на 

4    2 

1 

5

3
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повърхността и на двете морета.  

Чрез корелационен анализ се изследва наличието  на корелации между характера 

на динамиката на аномалиите и на двете морета. Изследването обхваща 1, 2  и 3 

денонощия около регистриран максимум на аномалията. Крайните резултатите на 

изследването са показани в Таблица 1. Указаните дати се отнасят до деня в който се 

наблюдава максимум на аномалията.  

За изследвания период от 14 години, липсват аномалии с продължителност 5 

денонощия, които да са едновременно проявени и за двете морета. Аномалиите с 

продължителност 3 денонощия явно са предизвикани от външен за двете морета, кратко 

действащ фактор, например пик в интензивността на слънчевата радиация. За 

аномалиите с продължителност 7 денонощия може да се предположи, че са обусловени  

от съчетанието на пикова слънчева активност и дългосрочно задържане на 

продължително ясно време над моретата. 
 

Таблица 1  Продължителност на аномалиите 

Дата 
Продължителност 

[денонощия] 
Дата 

Продължителност 

[денонощия] 

22.07.1985г.* 3 28.07.1991г. 3 

04.09.1985г.* 7 12.08.1991г. 3 

24.09.1985г. 7 12.05.1992г. 7 

19.06.1986г 3 24.06.1992г. 7 

05.07.1986г. 7 09.08.1993г. 3 

24.07.1986г. 3 18.09.1993г. 7 

13.09.1986г. 3 14.08.1994г. 3 

06.10.1986г.* 7 19.06.1995г. 3 

10.04.1987г. 7 27.06.1995г. 3 

14.09.1987г. 7 01.07.1997г.* 3 

03.07.1989г. 7 29.08.1997г. 3 

14.07.1989г. 7 19.05.1998г. 7 

11.07.1990г. 7 13.05.1999г. 7 

24.06.1990г. 7 20.06.1999г. 3 

23.09.1990г.* 3 21.08.1999г. 7 

27.05.1991г. 3   

 

Наличието на антициклон над морето, или на части от него води до повишаване 

на повърхностната температура поради адиабатното нагряване на спускащите се 

въздушни маси в центъра на антициклона. Загряването от този тип  не се дължи на 

аномално Слънчево въздействие. Проведеният синоптичен анализ на баричните полета 

над морските басейни за всяка от посочените дати в Таблица 1 е  на базата на данни от        

[2]. В Таблицата със звезда са отбелязани датите на които има основани е да се 

предполага, че над морските басейни на Черно и Каспийско морета са установени 

антициклоналнни образувания. За останалите посочени аномалии не се регистрира 

наличие на задържащи се антициклони. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Чрез проведения анализ на температурните изменения на повърхността на Черно 

и Каспийско морета са изградени четири критерия за определяне на налични 

краткосрочни температурни аномалии на повърхностите на целите морета, които се 
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проявяват едновременно на двете морета. Така определените аномалии, могат да се 

използват за следващи изследвания на причините, довели до генерирането им.  
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ПРИБЛИЖЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЕФИЦИЕНТА НА 
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APPROXIMATE DETERMINATION OF THE STRENGTH TENSE 

COEFFICIENT OF A CRACK IN A STIFFENED PANEL THROUGH 

THE SECTION METHOD 
 

Abstract: An approach for approximate determination of the stress intensity factor K of a through 

central crack in a supported panel riveted and monolithic type by using the cross section method is 

presented 

 

Keywords: Stress intensity facto, Supported panel, Cross section method 

 

 

При статично натоварване на подкрепена панела с пукнатина условието за 

крехко или квази крехко разрушаване се достигане, когато коефициента на 

интензивност на напрежението (КИН) 𝐾 във върха на пукнатината да достигне 

критичната стойност 𝐾𝑐 (критерий на  Ирвин – Орован). 

 

𝐾 = 𝐾𝑐       (1) 

 

При циклично натоварване скоростта на нарастване на пукнатината се определя 

от размаха на КИН, 𝛥𝐾. За нейното определяне може да се използва формулата на 

Елбер  

 
𝑑𝑎

𝑑𝑛
= 𝐶(𝛥𝐾)𝑛,       (2) 

 

където   𝛥𝐾 = 𝐾𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥; 𝐶 и 𝑛 - константи за материала. 

Вижда се че, КИН играе определяща роля при оценка на статичната и 

остатъчната якост на конструкциите при наличие на пукнатини. 

За определянето, обаче на КИН в реалните конструкции, съдържащи пукнатини 

или липсват решения или е много трудно да се осъществи, или е невъзможно поради 

различни математически затруднения. Съществуващите методи за изчисляване на КИН 

са изключително трудоемки и изискват голямо машинно време. Възниква 

необходимостта от разработване на по-прост способ за приближено определяне на 
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КИН, който да позволява с достатъчна за практиката точност да се правят оценки на 

статичната и остатъчна якостта на панели с пукнатини от авиационната техника. 

За целта може да се използва познатият от съпротивление на материалите метод 

на сечението по следният начин. 

Ще разгледаме подкрепена панела съдържаща пукнатина с размер 2а, натоварена 

едноосено на опън с напрежение 𝜎 (фиг. 1 а). Използваме правоъгълна координатна 

система XOY с начало средата на пукнатината. Ще направим сечение през равнината на 

пукнатината и ще напишем уравнение за равновесие на частта от панелата намираща се 

в I квадрант на координатната система (фиг. 1 б). Уравнението трябва да отразява 

условието, че усилието, което би се предавало през линията на пукнатината, трябва да 

се компенсира с прираст на усилието (спрямо номиналното) в резултат на концентрация 

на напреженията в областта пред върха на пукнатината и от допълнителното усилие 

възникващо в стрингера от наличието на пукнатина. 

 
а           б 

Фиг. 1 

 

Прирастът на усилието във върха на пукнатината, вследствие концентрацията на 

напреженията, може да се запише във вида, 

 

𝑁д = 𝑡 ∫ 𝜎д

𝑙

0
𝑑𝑟,       (3) 

където :  

𝜎д =
𝐾

√2𝜋𝑟
2 (1 − √

𝑟

𝑙
).      (4) 

 

Разстоянието l може да се определи от условието че 𝜎𝜃=0 при 𝑟 = 𝑙 става равно 

на номиналното напрежение 𝜎. 
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𝜎𝜃=0 =
𝐾

√2𝜋𝑟
= 𝜎  →   𝑙 =

𝐾2

2𝜋𝜎2
     (5) 

При наличието на стрингер, прираста на нормалното усилие предаващо се през 

равнината на сечението се разделя на два потока – през стрингера и през обшивката. 

 

𝑁д = 𝑡 ∫ 𝜎д

𝑙

0
𝑑𝑟 = 𝜎дстр𝐹 + 𝑡 ∫ 𝜎добш 𝑑𝑟

𝑙

0
     (6) 

 

където:  F    – площ на напречното сечение на стрингера; 

𝜎дстр   – допълнително напрежение в стрингера; 

𝜎добш  – допълнително напрежение в обшивката при наличие на 

стрингер. 

Напрежението 𝜎добш може да се определи по формула (4) и се различава от 𝜎д по 

коефициента 𝐾 

Напрежението 𝜎дстр можем да определим от зависимостта 

 

𝜎дстр = 𝜎стр
∞ (𝐿 − 1),      (7)  

 

където:  𝜎стр
∞  – номинално напрежение в стрингера; 

L      – коефициент на претоварване на стрингера в резултат на наличието 

на пукнатина [3], (фиг. 3).  

 

 
Фиг. 3 

 

𝐿 =
𝜎стр

∞ +𝜎дстр

𝜎стр
∞        (8) 

 

Коефициентът  L зависи от геометричните характеристики на панелата с 

пукнатина, относителната коравина на стрингера 𝜇[2], от типа и податливостта на 
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връзката между стрингера и обшивката. 

 

При известна коравина на стрингера и тип на връзката му с обшивката, 

числените стойности на функцията 𝐿 = 𝑓 (
𝑎

𝑏
) могат да бъдат намерени по резултатите 

от работа [3]. Ако се обобщят тези резултати за монолитни панели и за панели с 

нитовани стрингери функцията 𝐿 може да се представи във вида  

 

𝐿 =

{
 
 

 
 

1 при 0 ≤
𝑎

𝑏
≤ 𝜌1

𝐶1√[
𝑎

𝑏
− (𝑛 − 1)]

2

− 0,25 + 𝐶2 𝜌1 <
𝑎

𝑏
< 𝜌2

1

𝜇
𝜌2 ≤

𝑎

𝑏
≤ ∞

   (9) 

 

 

където:  𝜌1 = √
0,01

𝜇
+ (𝑛 − 1),  𝜌2 = √

1,57

𝜇
+ (𝑛 − 1); 

𝐶1 =
1−𝜇

𝜇

1

(
1,57

𝜇
−0,25)

1
3−(

0,01

𝜇
−0,25)

1
3

;       𝐶2 = 1 − 𝐶1 (
0,01

𝜇
− 0,25)

1

3
 

𝑛 = 1,  2,  3, . . . 𝑘 - номер на стрингера 

 

При монолитни панели  пукнатината се разпространява както в обшивката, 

така и в стрингера. Да приемем, че пукнатината е подминала стрингерът и той е 

разрушен напълно. Възможни сa два случая. Първи, когато размерът на пукнатината е 

малък  (
𝑎

𝑏
≤ 𝜌1) и в стрингера не възникват допълнителни напрежения, в този случай 

(𝐿 = 1), и втори , когато пукнатината достига такива размери (
𝑎

𝑏
> 𝜌1), че в стрингера 

възникват допълнителни напрежения, т.е. (𝐿 > 1). 
В първия случай уравнението за равновесие на външните и вътрешни сили в 

сечението на пукнатината приема вида: 

 

𝜎. 𝑎. 𝑡 + 𝑚. 𝜎. 𝐹стр𝜙 − 𝑡. ∫ 𝜎д

𝑙

0
𝑑𝑟 = 0     (10) 

 

където:  𝑚 - брой разрушени стрингери; 

  𝜙 =
𝐸стр

𝐸обш
   – редукционен коефициент. 

 

С отчитане на зависимости (4) и (5) то придобива вида 

 

𝜎. 𝑎. 𝑡 + 𝑚. 𝜎. 𝐹стр. 𝜙 −
𝑡.𝐾2

𝜋.𝜎
= 0,    (11) 

 

от където:  

𝐾 = 𝜎√
(𝑎𝑡+𝑚𝐹стр𝜙)𝜋

𝑡
,      (12) 

или  

𝐾 = 𝜎√𝜋𝑎√
𝑎𝑡+𝑚𝐹стр𝜙

𝑎𝑡
.     (13) 
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Във втория случай (
𝑎

𝑏
> 𝜌1) уравнение (10) придобива вида: 

 

𝜎. 𝑎. 𝑡 + 𝑚. 𝜎. 𝐹стр. 𝜙 − ∫ 𝜎добш𝑑𝑟
𝑙

0
− 𝜎дстр𝐹стр = 0,    (14) 

 

а с отчитане на (4), (5) и (7) уравнението приема вида: 

 

𝜎. 𝑎. 𝑡 + 𝑚. 𝜎. 𝐹стр. 𝜙 −
𝑡.𝐾2

𝜋.𝜎
− 𝜎.𝜙(𝐿бл.с − 1)𝐹стр = 0,   (15) 

от където:  

𝐾 = 𝜎√𝜋𝑎√
𝑎𝑡+𝑚𝐹стр𝜙−𝜙(𝐿бл.с−1)𝐹стр

𝑎𝑡
,     (16) 

където -  𝐿бл.с  - коефициент на претоварване на най-близкия до пукнатината 

неразрушен стрингер. 

Очевидно че при (
𝑎

𝑏
≤ 𝜌1) уравнение (16) придобива вида (14), тъй като в този 

случай 𝐿бл.с = 1. По този начин уравнение (16) може да се използва при пукнатини с 

произволен размер. 

Резултатите получени с помощта на зависимост (16) съответстват качествено на 

резултатите от работа [2]. Само че при 𝑚 ≠ 0 зависимост (16) дава резултати 

значително занижени (с 30-40)% спрямо известните решения. Точността може да бъде 

повишена, ако се въведе поправъчен коефициент 𝜓 , определен от зависимостта  

 

𝜓 = {
1 𝑚 = 0

−1,2 [
𝑎

𝑏
− (𝑚 − 1) + 2,5] 𝑚 ≠ 0     (17) 

 

С отчитане на (17)  КИН придобива вида 

 

𝐾 = 𝜎√𝜋𝑎.𝜓√
𝑎𝑡+𝑚𝐹стр𝜙−𝜙(𝐿бл.с−1)𝐹стр

𝑎𝑡
.    (18) 

 

Зависимост (18) дава резултати приближено съответстващи на получените чрез 

методите на теорията на еластичността в работа [2]. Максималната получена грешка е в 

границите (10 – 12) %. 

При нитовани панели ще приемем податливостта на нитовата връзка равна на 

нула, а стъпката на нитовия шев 𝜌 (фиг. 3), малка (𝜌 ≤ 𝑏).  
При разпространение на пукнатината в обшивката стрингерите могат да бъдат 

разрушени или да останат неповредени. 

При разрушени стрингери разчетът може да се проведе аналогично, както при 

монолитна панела. 

Ако стрингерите са неразрушени, то те придават допълнителни нормални усилия  

 

𝑁д стр = ∑ 𝜙𝜎(𝐿𝑖 − 1)
𝑚1+1
𝑖=1 𝐹стр     (19) 

 

където: 𝑚1 - брой на стрингерите, под които е преминала пукнатина; 

  𝐿𝑖 - коефициент на претоварване на 𝑖 -тия стрингер. 
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След като запишем уравнението за равновесие на разглежданата част от панелата 

с отчитане на (19) и го решим относно 𝐾 се получава 

 

𝜎. 𝑎. 𝑡 − ∫ 𝜎добш𝑑𝑟
𝑙

0
− ∑ 𝜙𝜎(𝐿𝑖 − 1)

𝑚1+1
𝑖=1 𝐹стр = 0,    (20) 

 

𝐾 = 𝜎√𝜋𝑎.√
𝑎𝑡−𝜙𝐹стр ∑ 𝜎(𝐿𝑖−1)

𝑚1+1
𝑖=1

𝑎𝑡
.     (21) 

Зависимост (21) дава резултат различаващ се с не-повече от 10% от решението 

предоставено в работа [2]. 

Изложената методика за приближено определяне на КИН за пукнатини в панели 

е достатъчно опростена и осигурява приемлива точност на изчисленията. Това 

позволява оперативно да се определя якостта и издръжливостта на панели с пукнатини 

от авиационни конструкции. 
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Abstract: The history of warfare and of humanity itself is intrinsically related to the mastering 

of the diverse domains of our continuous existence, as well as their subsequent militarisation. 

Into the 21st century, the space domain and the digital realm stand as the latest fields of 

human reach. Their wholesale mastery presupposes significant consequences for the 

established instruments and perceptions of security in the international security system. The 

following paper focuses on the ramifications arising from the historical development of the 

space sector and the perspective consequences from its further militarisation for the notions 

of security in an increasingly polarised international order, rife with competing security 

interests from major space powers. The paper has as its primary objective to better the 

understanding of security concerns arising from the space domain through the study of the 

space domain as it emerged historically, the changes it has progressively brough to the 

international security system, as well as the current and prospective security implications 

arising from the present tendencies of continued militarisation. 

 

Keywords: space domain, strategic stability, security strategies. 

 

“Space: the final frontier…” 

(Star Trek, 1966) 

 

 

Mankind’s enamoration with the heavens above is a millennia old one, a “final 

frontier” of both godly and technological significance persistent in both mythological writing 

and scientific thought throughout the ages. When man took to Earth’s skies a mere century 
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ago, the idea of going even beyond was an ever present one, albeit limited by technology. A 

mere half-century after man’s first flight, space, the “final frontier” had also been well and 

truly crossed, coalescing into the dream of every generation since to continue the exploration 

and expansion into the great void outside of our terrestrial home, and giving rise to much 

hope and dreams. Alongside the human exploration of space, the military benefits of this new 

domain were actively apparent and sought after, with space rightfully being considered as the 

fourth security domain after the land, air and sea domains. More recently the idea of a fifth 

non-physical security domain has also been established, defined diversly as either the cyber 

domain or information domain, amongst others. However, interpretations vary as to whether 

this should be considered a separate security and warfighting domain in itself due to the 

characteristics of the digital realm being so deeply interwoven with the core military 

operations and capabilities of each of the other four domains. The space domain has garnered 

increasing attention in the beginning of the third decade of the 21st century, especially 

afforded by the thawing of the long dormant interest in the further exploration of space, itself 

afforded by increasing economic and technological feasibility. Amidst the growing civilian 

interest in the space domain is the concurrent growth in international tensions and bloc 

politics in an increasingly multipolar world, bearing striking resemblance to the one of the 

Cold War-era and the previous strategic environment that brough about the first space race, 

which put humanity’s first object in orbit and landed a man on the Moon. Within the renewed 

global interest in space is the active prospect of its further militarisation and beyond 

previously set bounds at limiting military capabilities in this domain and keeping it free of 

direct military confrontation. However, at present such prospects remain far-fetched and the 

near future outlook for space and the space domain is of an environment of progressively 

increasing competition and militarisation, which could drastically upset current 

understandings and perceptions of security and could ultimately make space the domain of 

pre-eminence in the international security system and the domain where a future conflict 

could ultimately both begin and end.  

The following paper will thusly explore the advancing concept of the full-scale 

militarisation of the space domain as the next logical step in the historical development of the 

international security system. The paper has as its primary objective to expand the theoretical 

perceptions and notions for the concept of “security” in an era where space is becoming a 

domain of vital importance to the concept, whilst also serving as a cautionary note on the 

prospects of a greatly degraded international security system. Much of the conclusions and 

information provided are based on the logical extrapolation of historical developments and 

tendencies, as the current set of space capabilities and especially military ones are not publicly 

known and instead, partial information can only be derived from official statements and 

strategic documents. 

The main working thesis of the paper is that within the general concept of security and 

within the existence of specific security domains, the space domain will progressively 

increase in importance and gravity, becoming the preeminent security domain as far as 

security perceptions across major global players are to be concerned in the coming decades. 

The space domain in the near future could thus possess the innate characteristics of drastically 

transforming security perceptions, military capabilities and most importantly of greatly 

changing the global strategic balance, especially in regard to nuclear weapons and their 

effectiveness as a tool of deterrence and prevention of a future conflict.  

The paper will first demonstrate and define the concept of evolving and transitory 

security domains, within the systemic approach towards defining security, the effects of 

technology on domain evolution and the historical observations on the evolution of security 

domains and the transition in importance from one domain to the other. The paper will then 
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discuss the primary sets of security concerns entailed in the current and near-future evolution 

of the space domain in providing expanded and new military capabilities to involved actors 

and specifically in potentially upsetting the extant strategic nuclear balance, which is viewed 

as vital in the international security system and the system of relations preventing a conflict 

from erupting [1]. 

 

1. SECURITY DOMAIN EVOLUTION AND TRANSITION 

Before delving further into the specifics of the space domain, its continued 

development and consequent implications as the pre-eminent domain for the international 

security system and the security state of other domains, a significant note must be made on 

the general understanding of the evolution of security domains in general and the transition in 

importance and gravity from one to the other. This is of vital importance in reaching a 

wholesome and scientific understanding of how one security domain can become predominant 

and preeminent over the others, and serves as the basis for further discussion. 

The general notion of the security domain as a term and hence its evolution as such, is 

intrinsically tied with the general notions and definitions of “security” as a concept and the 

objective and subjective interpretations of “security” as an existing and meaningful state 

within a given system. A precise and universally accepted definition of “security” is perhaps 

next to impossible to construct. The term itself has often entirely differing meanings and 

connotations associated with it across different nations, languages and cultures. These notions 

of “security”, as is the English term, are a consequence of specific social, cultural, historical 

and overall organisational characteristics and factors associated within a given group or 

organisation. For the purposes of this paper and the understanding of the security domains in 

themselves, instead of a precise definition for “security”, a broader, yet more accurate and less 

one-sided definition will be utilised based upon the requirements for it to exist as a given 

state. Consequently, “security” is perceived as a “state within a system of interacting subunits 

or subsystems, which at its nominal level does not entail the existence of perceived threats or 

risks to the specific system or subsystems, which can thus continue its assigned operations 

without fear of degradation” [2,3]. 

Thusly security, as a state, manifests within the complex systems of interactions that 

make up human society, its constructs, and the environments they inhabit at any given time. 

These environments, based upon our specific existence can further be categorised as purely 

physical (land, sea, air, space) domains and non-physical (cyber, information, economic, 

social, et cetera) domains based upon humanity’s own achievements and developments. The 

domains and their specific characteristics can be considered to be in a constant dynamic state 

of motion deriving from the changing security state both within them and inherent in their 

cross interaction. This dynamic, which can be further described as a process where the 

security implications and effects of one domain over the others can either increase or decrease 

in their severity and importance. The attributable reasons are many, but generally, and for the 

purposes of explaining security domain evolution, encompass the humanity’s ever-expanding 

reach based upon its expanding technological prowess.  

Technology in its essence affords the ability to effectively engage with a given 

domain, eventually also affording an expanding array of combat capabilities within it (the 

militarisation of a given domain) [4]. Eventually a threshold is reached beyond which the 

capabilities afforded become ever more economically viable and practically more impactful 

than similar capabilities afforded by prior domains, thusly transforming a new domain into a 

pre-eminent one over other existing domains. The implications deriving from the new domain 

and its militarisation, as well as the degree to which they shape the overall level of security 
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and given security state across all domains and the system of their interaction is intrinsically 

tied with the aforementioned continued and expanding exploitation of the new pre-eminent 

domain.  

The historicity of the aforementioned dynamic and argument is easily traceable in the 

past two centuries. Throughout most of humanity’s history and based upon our specific origin 

as a terrestrial mammal, man has historically been the connected to Earth’s landmasses and 

consequently the first security domain (land). Over the millennia the mastery of humans 

extended to the seas and oceans, albeit in a slow process that only manifested in the 19th 

century when cast steel, coal and steam power truly capitalised on the maritime potential and 

mastery of the second security domain (sea)[4]. In “The Influence of Sea Power upon 

History” by US naval officer and historian Alfred Thayer Mahan consolidated the concept that 

sea power and the mastery of the world’s oceans and thusly the sea domain had become the 

cornerstone for ensuring security and the prerequisite for global dominance [5]. The 

subsequent mass naval build-up prior to the First World War was the epitome of this idea and 

the wartime effects of the British naval blockade upon Germany and the German undersea 

anti-commerce campaign in the Atlantic, as well as the effects those had on the course of the 

war, provided truth to the concept that into the second decade of the 20th century, the sea 

domain had become the dominant security domain and displaced the outcomes of any 

worthwhile military victories and events on land. Whilst the naval powers of the day basked 

in the glory of their steel behemoths, technology had already provided the way forward for the 

next domain humanity was to master and consequently militarise – the air domain, whose 

early exploitation in the First World War paved the way for increased capabilities in 

reconnaissance on both land and sea, and in delivering strike power well beyond the range of 

any dreadnought or howitzer. Two decades later and into the Second World War, the 

capabilities afforded by the advances in both land-based and naval-based aviation determined 

the key role of air power and the air domain in the resolution of the conflict – the prerequisite 

to any successful land operation was mastery of the skies and effective ground support by 

tactical aviation, the effective strike power of strategic aviation crippled the industrial 

capacity of Nazi Germany and the entire course of the War in the Pacific was determined by 

naval aviation [6]. In the war’s penultimate stage, the air domain also became the vector for 

delivering the most devastating weapon ever developed – the atomic bomb. The first two 

decades of the consequent geopolitical struggle of the Cold War and the fragile balance of 

power and security was defined by the aerial abilities of the two adversarial blocs to 

effectively deliver and counter the other sides atomic and later nuclear weapons. It is during 

the latter half of the Cold War that the swift technological progress precipitated by the two 

competing blocs in their objective to achieve a predominant edge over one another that laid 

the groundwork for the current and final domain of humanity’s physical reach – the space 

domain. The domain, which would have many of the capabilities afforded by previous 

domains transition to it, such as communication, reconnaissance and tactical and strategic 

nuclear strike power, and is the subject of current and ongoing militarisation, precipitated by 

its increasingly more effective exploitation afforded by technology.  

 

2. THE MILITARISATION OF SPACE:  

FROM THE PAST AND INTO THE PRESENT 

During the Cold War both the United States of America and the Soviet Union actively 

exploited space as a crucial element of their defence strategies, with the primary focus being 

placed on reconnaissance and early warning. Both being of specific significance as they were 

crucial elements in the creation of the notions and concepts of deterrence, strategic nuclear 
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stability and balance, where no side could effectively expand its nuclear capabilities or launch 

a surprise attack without the other side becoming aware and responding in good time, with the 

end result being a state of “mutually assured destruction” in the case of conflict or the MAD 

doctrine. These initial uses of space for military purposes, classified as peaceful, since they 

did not directly place any effective weapons system in space were vital in advancing the 

concepts for the utilisation of the space domain. However, even during the Cold War an even 

larger and more impactful presence in the space domain was envisioned by both sides in a 

wide diversity of forms and perspective roles, which could have dramatically changed the 

global security landscape.  

Very early on and basing off the earlier concepts, such as those of Eugen Sänger and 

Irene Bredt for the “Silbervogel”, both the United States and the Soviet Union experimented 

with the idea of advancing the strategic strike capabilities of their respective air forces 

through the development of sub-orbital or even truly orbital bombers, expressed in the X-20 

“Dyna-Soar” and “Keldish” Bomber concepts of the 1950s [7,8]. The subsequent advances in 

ballistic missile technology of the 1960s, as well as technological limitations of the period, 

made such concepts redundant and restructured scientific and military efforts in the 

development of ever longer ranged and more powerful ballistic missile systems moving the 

focus and centre of gravity of strategic strike power from the air domain to the space domain.  

As ballistic missiles and especially inter-continental ones possess a flight telemetry profile, 

which encompasses a significant portion of the flight outside of the atmosphere and in space, 

the argument can be made that such systems further increased the security importance of the 

space domain, and even more so when considering early concepts for both expanding their 

capabilities and also counteracting them – in the 1960s the Soviet Union developed the 

“Fractional Orbital Bombardment System” (Система частично-орбитального 

бомбометания), which utilised a missile booster to place nuclear weapons in a fractional 

polar orbit, thus negating ground-based early warning systems and their specific detection 

cones[9]; the United States in the 1980s actively developed the “Strategic Defence Initiative” 

or “Star Wars” project, which sought to place a greatly expanded array of both terrestrial-

based and especially space-based anti-ballistic missile systems of varying methods of 

operation (particle accelerator, chemical laser, or kinetic impact), which could in theory 

deflect a full-scale nuclear attack of thousands of individual warheads and missiles[10]; the 

Soviet Union on their behalf sought to place in space the means for satellite defence and the 

ability to engage enemy satellites, especially ones limiting nuclear strike power, expressed in 

the little known gun-armed “Salyut 3” station[11] and the even lesser known “Polyus” (Скиф-

ДМ) satellite, which supposedly possessed a carbon-dioxide laser as armament[12]. All these 

developments either did not materialise or ended on the prototype stage. Both sides can be 

stated to have maintained a steady stance of general adherence to the international treaties that 

directly limited or outright prohibited such systems, ultimately recognising that the 

militarisation of space, whilst feasible, would be too destabilising for the mutually accepted 

concepts of security of the era. Their listing is; however, with the definitive purpose of 

showcasing past achievements, developed concepts and the principle of their interaction with 

traditional notions, such as that of nuclear deterrence, and their extrapolation and 

implementation into the current era of space militarisation and international politics, where 

past treaties and unofficial notions for maintaining a balanced approach are becoming ever 

more tenuous. 

 

3. THE SPACE DOMAIN IN THE 21ST CENTURY 

The military advancements in the space domain substantially slowed in their pace of 
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evolution with the end of the Cold War and the substantially reduced expenditures provided to 

the respective space programs of the historical space powers of the United States and the 

direct successor of the Soviet Union – the Russian Federation. Regardless, even at the dawn 

of the post-Cold War world the pre-eminence of the space domain in modern warfare was 

showcased in the First Gulf War, which has been described by military experts as the first war 

that truly and practically took advantage of the established space infrastructure to achieve 

astonishing results in favour of the US-led Coalition over Iraqi forces, providing 

unprecedented levels of situational awareness on the tactical and strategic levels and serving 

to provide pinpoint guidance in the unprecedented aerial campaign[13,14]. This modus 

operandi would subsequently be repeated during the wars in Yugoslavia and the Second Gulf 

War with similar results [15].  

The fundamental threshold in advancing the space domain from a purely auxiliary 

domain to conventional operations executed within the other more traditional domains of 

warfare to the penultimate domain of security importance in coming decades can perhaps be 

best observed in the key technological and geopolitical developments starting in the second 

decade of the 21st century. The rapid transition of humanity into the digital and information 

era greatly increased the demands on the vital infrastructure required to support the process of 

digital transformation of our society, demands which were most effectively met by the 

expansion of the physical space infrastructure through both civilian and government projects. 

The efforts of the civilian sector to make space affordable and economically feasible placed 

great effort in substantiating effective technological and procedural solutions, which into the 

second decade of the 21st century have reborn past dreams of humanity’s true conquest of 

outer space. Concurrently the geopolitical landscape has drastically shifted from the unipolar 

world of the early post-Cold War era to an expanding multipolar one, where the United States 

finds itself facing security challenges not only from its traditional adversary found again in a 

militarily revitalised Russia, but also in the economic superpower of the People’s Republic of 

China, which has laid down ambitious expectations for its future global military presence, 

including space capabilities. Both of these factors have set the stage for a radically new 

approach towards the space domain by all sides, coupled with an expanding array of security 

concerns. 

Contemporary security concerns arise in their first instance from the fact that treaties 

such as the “Outer Space Treaty” banning the placement of weapons systems and creating a 

hostile environment in space, as well as the general strategic culture they established in 

previous decades, have been greatly eroded by the precedents set in collapse of the broad set 

of treaties that governed nuclear weapons systems in the period between 2001 and 2020, thus 

opening a proverbial Pandora’s Box towards a future armaments race, including in space. In 

the second instance, strategic fears stem from already known capabilities from the Cold War 

era and contemporary stated capabilities that have been developed or are under development – 

since the early 2000s, the United States have pushed forward the “Conventional Prompt 

Global Strike” project, which aims to expand US strategic deterrence and provide the ability 

to incur a conventional strike anywhere on the globe within 15 minutes, including through the 

utilisation of a space-borne weapons system[16];  in the summer of 2020 it was reported that 

Russia had tested a satellite-borne weapons system, with a primary purpose of engaging other 

space-based infrastructure[17]; in the summer of 2021, US officials publicly acknowledged 

that the United States was engaged in developing and deploying a space-based energy 

weapons system[18]; around the same period of summer 2021 Russia first tested the S-500 

“Prometheus” air-defence complex, which has been stated to possess significant anti-satellite 

capabilities[19], with China having been known to possess its own anti-satellite capabilities 

since 2007 [20].  
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These physical factors and the security concerns that they raise can broadly be 

regarded as falling in two categories of more specific concern for the international security 

system: 

 The first concerns relate to the perspective capabilities that an adversary can have in 

degrading one’s own space-based infrastructure, which as previously stated encompasses 

a vast array of reconnaissance, guidance, and communication capabilities all based in 

space and essential to the conduct of modern military operations, thus degrading the 

overall security and defence infrastructure of the state. 

 The second concern and the concern of far more existential importance relates to the full-

scale militarisation of space in a manner first envisioned under the Star War project and 

with systems of similar operational characteristics and the direct effects that can be 

incurred upon the strategic nuclear balance between the world’s foremost nuclear powers. 

The effectiveness of not only neutralising an adversary’s ability to detect a nuclear attack, 

but in turn making his own retaliatory capability obsolete in the orbital phase of flight is a 

terrifying concept to the idea of strategic stability and conflict prevention between the 

major nuclear and space powers, and a question of active concern by all states. 

Overall, current developments in the space domain and specifically ones of direct 

military application have moved to a stage radically different from previous decades. The 

major powers of the United States, Russia and China have all recognised space as a 

cornerstone of their future defensive capabilities and have all moved forward to 

institutionalise operations in this domain through separate branches of the armed forces 

structure, them being United States Space Force, Russian Space Forces (as a sub-branch of 

the Russian Aerospace Forces) and the People's Liberation Army Strategic Support Force, 

respectively [21,22]. The consequences of such significant restructuring of the armed forces 

of all three sides and the showcased developments in armaments entails the far more direct 

military engagement with space and the placement of an ever-expanding array of military 

capabilities that greatly deviate from established norms.  

 

4. CONCLUSION 

In conclusion it can be stated that within the established international security system 

and its principles of evolution, where the overall security state is defined by the dominance of 

one security domain over previous domains, the emergence of the space domain as the new 

pre-eminent domain entails drastic and severe consequences. Into the third decade of the 21st 

century, and based upon the gradual evolution of both concepts and practical results in the 

space domain since the Cold War era, space has come to encompass and possess the means to 

a broad set of security tasks in the peacetime and wartime military operations of major space 

powers – surveillance, early-warning, weapons-guidance, amongst other auxiliary tasks. 

However, with the rising geopolitical tensions and the major technological advances achieved 

in the past decades, space has also been opened to the possibility of a full-scale militarisation 

and the placing of diverse weapons systems. Such an eventuality possesses the innate ability 

to drastically alter the effectiveness of major components of the contemporary intentional 

security system, with the chief concern being placed on the effectiveness of strategic nuclear 

power and the derived consequences for strategic deterrence through a strategic nuclear 

balance. With all major space powers currently concentrating efforts in expanding their 

respective space capabilities, in what can be considered the beginning of a radically novel 

arms race in this new domain, the abovementioned eventuality could become a clear reality. 

Such an uncertain scenario could perhaps bear comparison with other moments in military 

history – by late 1941, when the dominance of air power had become apparent to many in the 
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Imperial Japanese High Command, the decision had been taken to use this new capability and 

the perceived new dominance of the air domain over the naval one to begin the War in the 

Pacific with devastating results. The space domain in the near future could also entail a 

similar set of discussions, whose ultimate conclusion could potentially have devastating 

results. 
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Abstract: Mankind's aspiration for development is often related with improving the means of 

travel and creating faster vehicles. This ambition led to the creation of the aircraft which soon 

became faster than any land vehicle. There seemed to be a barrier for the maximum speed an 

airplane could fly at – the speed of sound. However, thanks to a lot of effort, even this was 

overcome and supersonic aviation even reached the public domain. But, there were a lot of 

technical difficulties that did not allow for the supersonic aviation to remain. The main 

problem was the tremendous amount of noise an aircraft is producing when flying with 

supersonic speeds. Now NASA is working on a project that has the potential to solve the 

initial problems of commercial supersonic aviation and make is sustainable. In this paper we 

will review experimental aircraft and see how it might be able to solve the problem with the 

noise. 
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1. INTRODUCTION 

 

Throughout human history all technological advancements are related to speed. Ever 

since inventing the wheel we have been trying to move and travel faster. The creation of the 

airplane by the Wright brothers opened a completely new area of possibilities for even faster 

travel. The development of aviation was rapid and in just a few decades, planes went from 

light wooden and cloth devices that could fly for a few minutes or seconds to actual machines 

that can carry a lot of payload and can fly with speeds of hundreds of kilometers. However, 

there seemed to be a barrier that the aviation will never be able to overcome. In those days it 

was thought to be impossible for planes to move faster than the speed of sound. This changed 

on 14th of  October 1947 when the famous pilot Chuck Yeager became the first man to fly a 
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plane faster than the speed of sound thus breaking the so-called “sound barrier”. This event 

marked a huge milestone in aviation. Humans could now travel faster even than sound. Flying 

at such speeds had its technological challenges and difficulties but even despite them, 

significant progress was made and supersonic flight (flying faster than the speed of sound) 

soon reached even the public domain. The Tu-144 and Concorde were build – the first (and 

for now the only) supersonic commercial aircrafts that could fly with speeds up to twice that 

of sound. The Concorde was able to cross the Atlantic in just a few hours bringing people and 

cities closer than ever and making the world a “smaller” place. Supersonic aviation had its 

problems though. Despite being a technological marble, the Concorde was largely inefficient 

which led to its inevitable demise. The plane was hard to manufacture, hard to maintain and 

hard to operate. It was also demanding of airports as it couldn`t land in just any runway. The 

plane tickets were also expensive and only the rich could afford to fly with the Concorde. 

However, the main problem that spelled the end for the Concorde and commercial supersonic 

aviation (at least for now) was the sound. This problem originates from the very nature of 

breaking the sound barrier. When an aircraft is moving faster than the speed of sound it 

generates a huge shockwave that is perceived as loud deafening thunder-like sound on the 

ground. We will review this phenomenon further in this paper. The sound levels exceeded 

100dB and caused discomfort to the population when the plane was flying by. Then in 1973, 

the FAA banned overland supersonic commercial flights because of sonic booms - a 

prohibition that remains in effect today. Soon after many other countries banned supersonic 

flights over their land. The restrictions, the high prices and the technical difficulties led to the 

end of the commercial supersonic era with the Concorde making its last flight in 2003.  

The dream however did not end there. With decades of research and the development 

of new technologies a lot of companies nowadays are trying to bring back supersonic 

commercial aircrafts and this time for good. NASA is currently developing an aircraft that 

should be able to fly supersonically without making a thunder-like noise known as a sonic 

boom. The construction of the aircraft is almost over and the first test flights are scheduled for 

early 2022. To understand how this aircraft will be able to break the sound barrier without 

producing load noises we first need to know what exactly causes the load noises. 

 

2. SCIENCE OF SOUND 

 

2.1 Waves  

Understanding waves, sound waves and shock wave formation is essential for further 

reflection on the topic.  

A wave is a periodic or non-periodic change in the physical parameters of a system 

caused by an action or interaction that propagates at a finite velocity depending on the 

characteristics of the medium. There are mechanical waves that propagate in material 

environments and electromagnetic waves that propagate outside any environment. Mechanical 

waves are created when energy is transmitted through a medium such as water or air. They are 

further divided into transverse and longitudinal waves, depending on the trajectory described 

by the oscillating particles relative to the direction of propagation. 

When we think of waves most of the times we are thinking of transverse waves. A 

simple example is given by the waves that can be created on a horizontal length of string by 

anchoring one end and moving the other end up and down. In physics, a transverse wave is a 

wave whose oscillations are perpendicular to the direction of wave propagation. This is in 

contrast to the longitudinal wave, which moves in the direction of its oscillations. 

Transverse waves usually appear in elastic solids due to the generated shear stress; the 

oscillations in this case are the displacement of the solid particles away from their relaxed 
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position, in directions perpendicular to the propagation of the wave. These displacements 

correspond to a local shear deformation of the material. Therefore, a transverse wave of this 

nature is called a shear wave. Because fluids cannot withstand shear forces while at rest, the 

propagation of transverse waves in most fluids is not possible. 

In longitudinal waves, the vibration of the medium is parallel to the direction the wave 

travels and displacement of the medium is in the same direction of the wave propagation. 

Mechanical longitudinal waves are also called compressional or compression waves, because 

they produce compression and rarefaction when traveling through a medium, and pressure 

waves, because they produce increases and decreases in pressure. A good example of such 

wave is a Slinky toy, where the distance between coils increases and decreases. Compression 

is the point where the wave is most compact. The least compact parts of the wave are called 

refractions or extensions. Sound waves are longitudinal waves (in solids it can propagate as a 

transverse wave). 

 

 
Figure 1. Longitudinal and transverse waves 

 

2.2 Sound waves  

In physics, sound is a vibration that propagates as an acoustic wave, through a 

transmission medium. Sound can be defined as oscillation in pressure, stress, particle 

displacement, particle velocity, etc., propagated in a medium with internal forces (e.g., elastic 

or viscous). Sound can be viewed as a wave motion in air or other elastic media. Our ears 

detect these oscillations in pressure and this gives us the sensation of sound.  

A sound wave can be described by five characteristics: wavelength, amplitude, time 

period, frequency, and speed or velocity. 

The minimum distance at which a sound wave is repeated is called its wavelength. 

This is the length of a full wave. We know that in a sound wave the combined length of 

compression and adjacent refraction is called its wavelength. Also, the distance between the 

centers of two consecutive compressions or two consecutive discharges is equal to its 

wavelength.  

As the wave passes through the medium, the particles of the medium are temporarily 

displaced from their original intact positions. The maximum displacement of the particles of 

the medium from their initial undisturbed position when the wave passes through the medium 

is called the amplitude of the wave. In fact, the amplitude is used to describe the size of the 

wave. The unit of measurement S.I. for amplitude is meter (m), although it is sometimes 

measured in centimeters. In sound waves the greater the distance between compressions is the 

bigger the amplitude – and therefore the louder the noise. 

The time required to produce a complete wave or cycle is called the period of the 

wave. Now a complete vibration of the vibrating body produces a complete wave. Therefore, 
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we can say that the time required to complete a vibration is known as the time period.  

The number of full cycles produced per second is called the frequency of the wave. 

For example: if 10 full cycles or vibrations are generated in one second, then the frequency of 

the waves will be 10 Hz or 10 cycles per second. The frequency of the wave is fixed. In 

longitudinal waves the frequency is the number of compressions per 1 point for a fixed period 

of time (usually 1 sec). 

The distance traveled by a wave in one second is called the speed of the wave or the 

speed of the wave. Here we must note that the speed of sound (usually denoted as – a ) is not 

constant and depends on factors such as the medium (gas, liquid, solid), the temperature of the 

environment, the pressure, etc. It is given by the following formula:  

 

(1)    а = √𝛾 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇   

 

Where: 

- 𝛾  is the heat capacity ratio, also known as the adiabatic index;  

- R is the universal gas constant 

- T-absolute temperature measured in Kelvin.   

Here we will introduce the term - Mach number. This is a dimensionless quantity 

representing the ratio of the speed of a body to the local speed of sound. By definition, at 

Mach 1, the local flow velocity u is equal to the speed of sound. At Mach 0.65, u is 65% of 

the speed of sound (subsonic), and, at Mach 1.35, u is 35% faster than the speed of sound 

(supersonic).  

Now that we have some understandings of what is a sound wave and how it 

propagates in a medium we will explain what happens when an object is trying to move 

through the medium faster than the local speed of sound (M>1).  

 

3. GOING PAST THE SPEED OF SOUND  

 

As we already know sound travels as a wave, with crests and troughs (compressions 

and refractions). If we try to visualize sound waves, they would look like spheres emanating 

from the source of the sound, with each ring representing a crest of the sound wave. The 

crests of the sound waves appear almost perfectly symmetrical when the object emitting the 

sound is stationary. However, when it starts to move something peculiar happens. The 

spherical sound wave crests that are traveling in the same direction as the object are squashed 

together and each wave reaches the observer quicker than the previous wave. The result of 

this sound wave compression is an increase in the frequency of the sound. Wave crests that 

are emitted in the opposite direction are more spaced out and therefore the frequency of the 

sound decreases. This phenomenon is known as the Doppler Effect. 

However when an object starts moving faster than the speed of sound the air 

molecules cannot move out of the its path fast enough, so the pressure waves combine 

together and create a single sound wave with an enormous amount of energy called a shock 

wave. The sonic boom associated with the passage of a supersonic aircraft is a type of sound 

wave produced by the constructive accumulation of  such waves.  
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Figure 2: Sound waves from moving object  

 

 In physics, a shock wave is a type of propagating disturbance that moves faster than 

the local speed of sound in the medium. Like an ordinary wave, a shock wave carries energy 

and can propagate through a medium but is characterized by an abrupt change in pressure, 

temperature, and density of the medium. The abrupt change in the features of the medium, 

that characterize shock waves, can be viewed as a phase transition. In a shock wave the 

properties of the fluid (density, pressure, temperature, flow velocity, Mach number) change 

almost instantaneously. Shock waves are formed when a pressure front moves at supersonic 

speeds and pushes on the surrounding air. At the region where this occurs, sound waves 

travelling against the flow reach a point where they cannot travel any further upstream and the 

pressure progressively builds in that region; a high pressure shock wave rapidly forms. 

Shock waves are not conventional sound waves; a shock wave takes the form of a very 

sharp change in the gas properties. Shock waves in air are heard as a loud "crack" or "snap" 

noise. Over longer distances, a shock wave can change from a nonlinear wave into a linear 

wave, degenerating into a conventional sound wave as it heats the air and loses energy. The 

sound wave is heard as the familiar "thud" or "thump" of a sonic boom, commonly created by 

the supersonic flight of aircraft. 

A sonic boom is a sound associated with shock waves created when an object travels 

through the air faster than the speed of sound. Sonic booms generate enormous amounts of 

sound energy, sounding similar to an explosion or a thunderclap to the human ear. Sonic 

booms due to large supersonic aircraft can be particularly loud and startling. Although they 

cannot be completely prevented, research suggests that with careful shaping of the vehicle, the 

nuisance due to the sonic booms may be reduced to the point that overland supersonic flight 

may become a feasible option. 

A sonic boom does not occur only at the moment an object crosses the speed of sound; 

and neither is it heard in all directions emanating from the supersonic object. Rather the boom 

is a continuous effect that occurs while the object is travelling at supersonic speeds. But it 

affects only observers that are positioned at a point that intersects a region in the shape of a 

geometrical cone behind the object. As the object moves, this conical region also moves 

behind it and when the cone passes over the observer, they will briefly experience the boom. 
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Figure 3: Conical shockwave with its hyperbola-shaped ground contact zone- image 

insert  

 

Research on the topic shows that there is a rise in pressure at the nose, decreasing 

steadily to a negative pressure at the tail, followed by a sudden return to normal pressure after 

the object passes. This "overpressure profile" is known as an N-wave because of its shape. 

The "boom" is experienced when there is a sudden change in pressure; therefore, an N-wave 

causes two booms – one when the initial pressure-rise reaches an observer, and another when 

the pressure returns to normal. This leads to a distinctive "double boom" from a supersonic 

aircraft.  

The power, or volume, of the shock wave depends on the quantity of air that is being 

accelerated, and thus the size and shape of the aircraft. As the aircraft increases speed the 

shock cone gets tighter around the craft and becomes weaker to the point that at very high 

speeds and altitudes no boom is heard. The "length" of the boom from front to back depends 

on the length of the aircraft to a power of 3/2. Longer aircraft therefore "spread out" their 

booms more than smaller ones, which leads to a less powerful boom.  

Several smaller shock waves can and usually do form at other points on the aircraft, 

primarily at any convex points, or curves, the leading wing edge, and especially the inlet to 

engines. These secondary shockwaves are caused by the air being forced to turn around these 

convex points, which generates a shock wave in supersonic flow.  

A Mach wave is a pressure wave traveling with the speed of sound caused by a slight 

change of pressure added to a compressible flow. These weak waves can combine in 

supersonic flow to become a shock wave if sufficient Mach waves are present at any location. 

Such a shock wave is called a Mach stem or Mach front. Thus, it is possible to have shockless 

compression or expansion in a supersonic flow by having the production of Mach waves 

sufficiently spaced. 
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4. NOISE REDUCTION MEANS  

4.1 Busemann biplane  

There is a theoretical solution to the problem with the sonic boom called the - The 

Busemann biplane. This is a theoretical aircraft configuration invented by Adolf Busemann, 

which avoids the formation of N-type shock waves and thus does not create a sonic boom or 

the associated wave drag. However in its original form it does not generate lift either. A 

Busemann biplane concept, which provides adequate lift, and which can reduce the wave 

intensity and drag but not eliminate them, has been studied for a "boomless" supersonic 

transport. However we will not review this idea in this paper.  

 

4.2 QueSST 

People have been researching this problem ever since 1947 when Chuck Yeager 

“broke” the sound barrier for the first time. Back there people heard for the first time the 

phenomenon known as a “sonic boom”. Ever since scientist have been studying it trying to 

understand what exactly is causing it and trying to find means by which to deal whit it. In the 

resent years NASA have invested significant resources for research on this topic many 

experiment have been carried out and a lot of data has been gathered.   

Now they are working on a project labeled - Quiet Supersonic Technologies 

(QueSST). They are building an experimental aircraft called the X-59 (almost completed). We 

have already highlighted the key points that may be able to reduce the sound and transform 

the sonic boom into a sonic thumb as NASA says. If we take a closer look at this aircraft, we 

can see the characteristic design traits that suggest the aircraft is possible to fly supersonically 

without making such loud noises.  

 

 
Figure 4: NASA`s x59 vision  

 

Firstly, we know that volume of the sound that reaches the ground depends on the 

quantity of the displaced air. Therefore the aircraft must be sleek and fly through the air 

without making too much disturbance. The X-59's unique shape—also known as its outer 

mold line—is designed to spread out supersonic shockwaves in a way that prevents the 

typically loud sonic booms heard on the ground. Instead, all people will hear is a quiet "sonic 

thump"—if they hear anything at all. 

Secondly, the aircraft is purposefully elongated in order to spread out the Mach waves 

that are being created. We previously pointed out that spreading the Mach waves is essential 
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when trying to subtle shock wave.  

Thirdly, we can see that the aircraft has a very streamline look. We know that sudden 

changes in the shape produce shock waves and therefore this aircraft has as few of those as 

possible. The engineers went to the extreme and did not even put a conventional canopy. 

NASA developed a special external vision system (NASA's eXternal Vision System -XVS) 

that will allow for safe navigation. XVS uses a combination of sensors, cameras and 

computers to create a 4k image of the surroundings on a display in the cockpit to replace the 

forward facing window in standard aircraft. The wing is a "swept-back" wing that reduces the 

air drag on the plane as it flies really fast through the air. 

Fourthly, even the engine is designed to reduce noise. The X-59 will be propelled by a 

single, high-thrust engine that also is used in fighter jets. The engine will be placed on top of 

the X-59 so its noise will be directed away from people on the ground. 

 This NASA project is the result of years of research and using the data gathered from 

many experiments. With the current development of software technologies it has become 

relatively cheap and easy to create many simulations with decent accuracy and design an 

aircraft with the most optimal shape. This method is known as - Computational Fluid 

Dynamics (CFD). This is a branch of fluid mechanics that uses numerical analysis and data 

structures to analyze and solve problems that involve fluid flows.  

Researchers used this method to examine where air molecules are pushed out of the 

way by a moving plane and generate noise. These models can help engineers determine the 

best places to change the design of the aircraft in order to reduce noise. The red color shows 

the intensity of the sound that is being generated when the aircraft flies through air. 

 
Figure 5: CFD simulation of the noise genegation 

 

Once the optimal shape has been reached, computer analysis proceeds to real-world 

tests of scale models in special tunnels, where these models are opticalized by airflows to see 

to what extent the reality corresponds to the computer simulation data. 

To be sure the X-59’s design will perform within expected noise limits, NASA is 

working closely with its contractor, Lockheed Martin, to create a database of computational 

fluid dynamics simulations to verify the aircraft’s supersonic performance. The database will 

include simulations for all possible combinations of the settings that a pilot uses to control the 

aircraft and the flight conditions that may be encountered during flight. 

The next step for this project is a series of real-life test. The tests are divided into 3 

categories: initial tests; acoustic tests and final tests. The initial tests will determine if the 

aircraft could actually fly. The Acoustic tests will measure the noise that the aircraft produces 

during flight. During the final test the aircraft will be flown over rural arias to see how people 

will react to the noise and will it be acceptable.  

 

 



  

 

107 

 

5. CONCLUSIONS  

 

 Throughout human history people have often faced such problems when trying to 

develop some new technology. Problems that at first seem unsolvable. Problems that many 

even consider unnecessary to solve. But led by our curiosity and our unending need for 

improvement we have solved them all sooner or later. The problem with the sonic boom has 

been present for decades and many scientist and engineers have put a lot of effort in trying to 

solve it. Now with this NASA project we are closer than ever to solve it and reward all the 

effort. This breakthrough could open many doors and reveal new possibilities. It could make 

commercial supersonic aviation available for the public once more and this time for good 

making the world a smaller place and bringing cities and people closer together.   
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Abstract: Nowadays the hydrogen is regarded as one of the possible solutions of the problem 

of making the civilian aviation carbon neutral. The most efficient form of storing hydrogen 

onboard, so far is the liquid hydrogen (LH2). Even this type of storage has significant 

drawbacks in comparison with the hydrocarbon fuels, mainly connected with the low energy 

density of LH2. One of the ways of minimizing this drawbacks is by using all the possibilities 

to optimize the power plant of the aircraft for using LH2. Possible hydrogen power plants 

include fuel cells and gas turbines where gas turbines are regarded as a solution for medium 

and large aircraft. In this article some optimizations of the LH2 fueled gas turbine cycle are 

proposed. In this number the use of the LH2 fuel as a inter-coolant for the compressor air and 

simplification of the combustor chamber, when hotted hydrogen is used. These optimizations 

are evaluated by simulating them in the GasTurb gas turbine performance software. The 

results show possible improvement in engine cycle efficiency of up to 3-4% and possible 

reduction of the engine weight and size by 2-3%. 

 

Keywords: hydrogen fuel, gas turbine, gas turbine cycle simulation 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

The idea of using cryogenic/ liquid hydrogen (LH2) for gas turbine in commercial 

aircraft is not new. Pioneering research in this area was conducted in Soviet Union in 1980-x 

with the Tu-155 experimental aircraft [8]. The aircraft was a modified Tu-154, equipped with 

cryogenic fuel tank in the rear of the fuselage and one of the engines redesigned to use 
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hydrogen or methane. Nowadays this idea has a new live in the context of the carbon neutral 

air transport. Most remarkable is direction is the ZEROe program announced by Airbus. An 

important part of this effort is to predict the performance of the gas turbine engines that are 

optimized to use hydrogen. Good examples of analysis of the gas turbine cycle with hydrogen 

are [1, 2, 3, 4, 5, 7]. The first of these papers is from 2007 [3] and three of them are from 2021 

[1, 5, 7] which is indicative for the rise of the interest towards the LH2 as an aviation gas 

turbine fuel. Generally the published research is for turbofan engines. At the same time the 

turbo propeller engines are of special interest because it is expected that in their power range 

they will compete with the proton exchange membrane fuel cell technology. For this reason 

the assessment is performed for a mathematical model of a typical contemporary turbo 

propeller engine – PW150A, which is used for 80 to 100 seat passenger twin turboprop 

airplanes (De Havilland Canada DHC-8 Q400). 

As the main disadvantage of the LH2 is its low energy density, compared to the hydro-

carbon fuels, it is important to minimize as much as practical the size/weight and the fuel 

consumption of the engines in order to counter this disadvantage. In this paper three factors 

that can bring improvement of the LH2 fueled gas turbine, compared to kerosene fueled gas 

turbine engine are assessed:  

 Firstly it is the increase of the specific power of the turbine because the higher 

heat capacity of the H2O – air exhaust gas compared to the H2O, CO2 – air. 

 The second one is that better combustion efficiency and smaller pressure losses in 

the combustion chamber are achievable because of the better combustion 

properties of the hydrogen compared to kerosene.  

 The last one is the possibility to use the LH2 as a coolant for the compressor air in 

order to improve the efficiency of the compression. 

 

2. SIMULATION AND RESULTS 

 

2.1 Calculation methodology and software.. 

The calculations are made with GasTurb11 gas turbine performance software. The 

software is based on the theory described in [6]. The properties of different fuels and 

combustion gas mixtures are calculated with the use of the NASA developed Computer 

Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions and Applications. 

Booth kerosene and H2 are covered. The calculations of the engine cycle are made for sea 

level maximum takeoff mode. 

2.2 Baseline engine. The Pratt & Whitney Canada PW150 turbo propeller engine is a 

three shaft engine with a two stage power turbine, three stage axial low pressure compressor 

(LPC), driven by a single stage axial, intermediate pressure turbine, and a single stage high 

pressure compressor (HPC), driven by a single stage axial, high pressure turbine. The author 

assumes that this engine architecture is capable of easily accommodate an air to LH2 heat 

exchanger in the duct between the LPC and HPC, without significant rise in the pressure 

losses and the size of the engine. 

Officially published data for the engine (in the EASA type certificate data sheet) is 

presented in table 1. As far as this data is not enough for the engine modeling, some estimates 

found in open sources are used – the compressor pressure ratio is assumed to be 18 and 

equivalent specific fuel consumption (ESFC) is 0.263 kg/kW.h. All other engine parameters in 

the model are arbitrary set in order to achieve the required power, jet thrust and ESFC. 
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Table 1. Baseline engine PW 150A characteristics. 
 

Maximum Continuous Shaft Power, kW 3781 

Jet Thrust at Maximum Continuous mode, N 3750 

Dry Mass, kg 716.9 

Propeller shaft speed, 1/min 1020 

LP shaft speed, 1/min 27000 

HP shaft speed, 1,min 31150 

 

2.3 Assumptions and simplifications. To compare the LH2 engine with the baseline 

engine cycle the following assumptions are made: 

 The efficiencies of the respective compressors and turbines of all of the engine 

configurations are as of the baseline engine. 

 The turbine inlet temperature is as that of the baseline engine (1500K). 

 The equity of the equivalent power of all of the configurations is reached through 

the change of the engine air flow. 

 The different needs of the gas turbine blades for cooling in regard to the properties 

of the hot gases are not reflected in this study. 

 It is assumed that the air-LH2 heat exchanger of the last explored configuration 

will not increase the pressure losses in the compressor inter-duct, as the large 

temperature difference will allow a low contact area heat exchanger. 

In addition to the mentioned assumptions, for the engine configuration with LH2 

intercooling of the compressor air the cooling capacity of the used fuel should be assessed. 

For this study the H2 heat of vaporization ΔHvap = 447 kJ/kg is used. Also it is assumed that 

the hydrogen will continue to be heated in the heat exchanger to a temperature that is close to 

the temperature of the exhaust gases. The heat extracted by the hydrogen is calculated using 

equation 1. 

 

(1)   𝑄𝐻2  =  𝑊𝐹. (𝛥𝐻𝑣𝑎𝑝  +  𝑐𝑝𝐻2. 𝛥𝑇), 𝑘𝐽/𝑠 

 

, where WF is the fuel flow in kg/s, cpH2 = 14.31 kJ/kg.K is the heat capacity of 

hydrogen gas, and ΔT, K is the temperature rise of the vaporized hydrogen in the heat 

exchanger. Тhe H2 critical temperature is 33.2 K and the total air temperature at the LPC exit 

of the baseline engine is 436 K, so it is assumed ΔT=400 K. 

2.4 Figures of merit. The aim of this study is to measure the impact of the LH2 fuel 

on the mass of the engine and its fuel consumption. The weight of an engine can be estimated 

only when a great number of technological factors is accounted for. This is beyond the scope 

of the study and for this reason it was assumed that investigated engines have approximately 

the same specific mass, thus the engine dry mass will be proportional to the air flow of the 

respective engine. In this case for comparing the weight of the LH2 configurations with the 

baseline engine the relative difference of the air flow can be used: 

 

(2)   ∆𝑊𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝑊𝑎 𝐿𝐻2−𝑊𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑊𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒
. 100% 

 

, where the index ‘LH2’ is for the respective hydrogen fuel configuration of the engine 

and index ‘base’ is for the baseline engine. 
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The fuel consumption of the kerosene and LH2 engines cannot be directly compared. 

In this case the thermal efficiency is the only practical parameter: 

 

(3)   𝜂𝑡ℎ = 
𝑃𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡+𝐹𝑗𝑒𝑡 𝛽⁄

𝑊𝐹.𝐻𝑢
 

 

, where Pshaft is the shaft power of the engine, the Fjet is the jet thrust, β = 15 N/kW is 

the typical static thrust to power conversion factor for equivalent power evaluation, and Hu is 

the lower heat of combustion. It is also interesting to know the relative difference of the 

thermal efficiencies of the investigated engines: 

 

(4)   Δ𝜂𝑡ℎ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  
𝜂𝑡ℎ 𝐿𝐻2−𝜂𝑡ℎ 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝜂𝑡ℎ 𝑏𝑎𝑠𝑒
. 100% 

 

2.5 Results. The baseline engine and three configurations fuelled with hydrogen are 

calculated in GasTurb11. The hydrogen fueled configurations are as follow: 

 In Configuration 1 there are no other changes except the hydrogen fuel.  

 In Configuration 2 is assumed that the pressure ratio of the burner is increased 

from 0.93 for the baseline engine, to 0.96. 

 In Configuration 3 a LH2 cooled intercooler in the compressor is added. 

The results are shown in table 2. As expected the size and efficiency parameters 

gradually improve from Configuration 1 to Configuration 3. 

 

Table 2. Baseline and LH2 engines comparison. 
 

 Baseline 

engine 

Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 

Wa, 

kg/s 

14 13 12,78 11.85 

∆𝑊𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ,%  -7.14 -8,71 -15,36 

ηth 0.317 0.331 0.337 0.355 

Δ𝜂𝑡ℎ, %̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   4.55 6.36 12.13 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

The results of this survey show clearly that significant improvement of the 

characteristics of the turbo propeller engines could be expected if LH2 is used as fuel. This 

advantage, together with the hybrid and distributed propulsion technologies will compensate 

to some extent the complexity and low energy density of the LH2 storage system on board the 

aircraft. This study should be regarded only as preliminary step and the research should be 

continued in many directions including the engine, the LH2 storage and the optimal airplane 

configuration. Separate research efforts are needed to make a comparative evaluation of turbo 

propeller engines and various types of fuel cells as a propulsion systems for LH2 fuelled 

regional passenger airplanes. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Изминаха повече от 20 години от операцията на НАТО „Съюзна сила“ в бивша 

Югославия през 1999 г., преминала под формата на въздушна война. Това я прави 

уникална във военното изкуство, въпреки че и в други операции военновъздушните 

сили са имали решаващ дял в постигането на поставените политически и военни цели. 

На тази основа анализирането на действията и извличането на необходимите поуки и 

тяхното изучаване остават актуални за военните експерти. 

В съответствие със замисъла, поставените цели, атакуваните обекти и 

интензивността на полетите операцията на НАТО преминава през три основни фази, в 

които може да се откроят някои особености в действията на съюзната авиация. 

Операцията на НАТО започва вечерта на 24 март 1999 г. с удари на крилати 

ракети „Томахоук“ по обекти на ПВО на Югославия, последвани веднага след това от 

удари на съюзната авиация.  
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 1. ПОДАВЯНЕ НА ПРОТИВНИКОВАТА ПВО  

 

Подавянето на противниковата ПВО (Suppression of Enemy Air Defence – SEAD) 

по време на операция „Съюзна сила“ е значително по-трудно отколкото при други 

операции. Причината за това е най-вече избраната тактика на сръбската интегрирана 

ПВО, която затруднява откриването, целеуказването, атакуването и унищожаването на 

мобилните елементи. Физико-географските особености на територията на Косово, 

неблагоприятните метеорологични условия и широкото прилагане на мерки за 

маскировка и въвеждане в заблуждение правят въздушната операция още по-трудна. 

Силите на НАТО, и най-вече ударните групи за подавяне на противниковата 

ПВО, особено след свалянето на изтребителя-бомбардировач F-117 на 27 март 1999 г., 

правят всичко възможно за неутрализиране на югославската ПВО за осигуряване на 

безпрепятствени действия на ударната авиация. През нощта на 28 март 1 зрдн от 250 

зрбр е подложен на експериментални удари за неутрализиране от група за подавяне на 

ПВО три пъти по един час.  

Задачите за подавяне на югославската ПВО остават постоянни за съюзната 

авиация до края на операцията. Групите за подавяне на противниковата ПВО използват 

широко противорадиолокационни ракети HARM.   

През април в интерес на ударните групи интензивността на полетите за подавяне 

на противниковата ПВО се увеличава.  

Подавянето на противниковата ПВО, извършвано от съюзните сили по време на 

операцията, е ефективно от гледна точка на осигуряване на свобода за действията на 

авиацията, удовлетворяващо изискванията за постигане на превъзходство във въздуха, 

но не е ефективно в унищожаването на противниковата система за ПВО, което би 

довело до осигуряване на господство във въздуха. За това има две основни причини [9]. 

Първата причина е свързана с концепциите и прилагането на таргетинг*, базиран 

на ефекта, а другата – с тактиката на противниковата ПВО. 

Таргетингът, базиран на ефекта, се различава от разработването на Главния план 

за въздушни удари (Master Air Attack Plan – MAAP) с определяне на военни обекти на 

основата на изпитани военни принципи, и залага на удари по цели с цел постигане на 

друг ефект.  

Главният план включва военни цели, произтичащи от политическите цели и план 

за въздушни удари с варианти за последващи действия в зависимост от резултатите.  

Подходът, базиран на ефекти, използва блоково изградена концепция, където 

един ефект от успешно поразени цели води до следваща група от цели. Този последващ 

поток може да се измери в часове и/или с дни и седмици на основата на обема и 

интензивността на Главния план за въздушни удари. Политико-военният процес за 

таргетинг и утвърждаване на целите за атакуване се различава от целите, базирани на 

ефекта и просто поддържа списък на цели в съответствие с това, което е утвърдено. 

Обстановката по време на операция „Съюзна сила“ е такава, че много от ключовите 

цели за поразяване за постигане на господство във въздуха не са налични за атакуване в 

началото на войната. Някои от тези цели въобще не влизат в списъка на разрешените 

цели до края на войната. Това се случва, защото първоначалните политически цели на 

НАТО са да бъде принуден Милошевич да подпише споразумение, а не постигане на 

господство във въздуха, както е посочено и в съвместната доктрина, и в доктрината на 

ВВС. 

По отношение на интегрираната ПВО на сърбите, те добре са изучили 

американските и съюзните тактики и техники за Съвместно подавяне на 

противниковата ПВО (Joint Suppression of Enemy Air Defence – Joint SEAD). Въпреки, 
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че авиацията на НАТО се изправя срещу второ поколение съветски зенитно-ракетни 

комплекси (ЗРК), някои от тях представляват сериозна заплаха за въздушните операции 

и принуждават Алианса да планира значително количество бойни полети и боеприпаси 

за неутрализирането им, поради тактиката, която прилагат. В резултат на това съюзната 

авиация изпълнява 14 006 бойни полета срещу средствата на югославската интегрирана 

ПВО, което превишава изпълнените 10 808 удара срещу други цели [8]. Освен това е 

необходим пакет от сили за изпълнение на задачи по подавяне на противниковата ПВО 

за противодействие на постоянната заплаха от противникови ЗРК до края на 

операцията. Това ограничава отделянето на сили за други ударни мисии, което намалява 

усилията за въздействие по стратегически цели. 

НАТО изразходва общо 743 противорадиолокационни ракети AGM-88 HARM, 

изстреляни от самолети EA-6B Prowler, F-16CJ Weasels и Торнадо ECR [4]. Важно е да 

се отбележи, че повече от половината от ракетите са изстреляни по мобилни батареи 

SA-6, които понасят най-ниски загуби от всички типове югославски ЗРК (фиг. 1 [10]). 
 

 
 

Фигура 1. Противорадиолокационни ракети AGM-88 HARM, изстреляни от 

самолети на НАТО по югославски ЗРК и радари 
 

Трябва да се посочи големият дял на американските самолети за подавяне на 

ПВО F-16CJ от общия брой на ударните изтребители – около 40% (фиг. 2).  
 

 
 

Фигура 2. Брой на американските самолети, участващи в операция „Съюзна сила“, 

по типове 
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Дори да се отчете осигуряването на ескорт на самолетите на съюзниците и на 

американските тежки бомбардировачи, това е много голямо съотношение за ударни 

сили, отделени за защита от предимно излизащи от въоръжение ЗРК от съветско време. 

Очевидно обаче, развитието на обстановката го налага. 

Самолетите F-16CJ са изключително полезни в операцията. Те летят с ударен 

вариант на комплекта боеприпаси и патрулират за търсене и унищожаване на 

югославски зенитно-ракетни средства. 

Концепцията за Съвместно подавяне на противниковата ПВО, която съюзните 

сили прилагат по време на операция „Съюзна сила“, включва две основни средства – 

самолети F-16CJ, способни да изстрелват противорадиолокационни ракети (High-

altitude Ant-Radiation Missile – HARM) и самолети-смутители от ВМС, морската пехота 

и ВВС ЕА-6В за електронна война.[9] Тук трябва да добавим и все по-нарастващата 

роля на високоточните оръжия за подавяне на ПВО на противника, с широко използване 

на „КР с въздушно и морско базиране като далекобойни средства, непредполагащи 

собствени загуби в личен състав“.[2] Тактиката, която сръбските ЗРК прилагат за да 

оцелеят и да продължават да бъдат потенциална заплаха за съюзните самолети, е и тази, 

която прави сръбската ПВО неефективна. 

Независимо от безспорния успех на операция „Съюзна сила“, е установена 

необходимостта от усъвършенстване на способностите за подавяне на противниковата 

ПВО. Дефицитът от тези способности е посочен както в Инициативата за 

отбранителните способности (Defence Capabilities Initiative), така и в Пражкия 

ангажимент към способностите (Prague Capabilities Commitment). В последния 

документ страните-членки на НАТО поемат твърди и ясно определени политически 

ангажименти за развитие на техните способности за подавяне на противниковата ПВО, 

което да позволи на Съюза да провежда операции в условия с високо ниво на заплаха.  

 

2. УДАРИ ПО СТАТИЧНИ ЦЕЛИ 

 

Статични цели за съюзните ВВС са центрове за командване и управление, 

комуникационни и разузнавателни центрове, инфраструктура на югославската армия, 

линии на комуникации, складове за ГСМ, обекти на военната индустрия и 

електроцентрали. НАТО разрушава всичките три моста на р. Дунав в Нови Сад, 

блокирайки речния трафик, но оставя шест моста на Дунав в Белград непокътнати. 

НАТО унищожава железопътните линии, водещи към Косово и нанася повреди на 

пътища в пет основни коридора. Унищожен е 40 процента от капацитета за ремонт на 

бронирани средства, половината от капацитета за производство на експлозиви и 65 

процента от този за производство на боеприпаси, 20 процента от капацитета за ремонт 

на самолети. 

 

 



  

 

117 

 

 
 

Снимка 2. Бомбардиран складов район на сръбските сили 

 

При ударите по стационарни цели самолетите в ударните групи получават 

информация (вкл. видеоинформация) и целеуказване в реален мащаб на времето от 

борда на други летателни апарати, включително безпилотни летателни апарати (БЛА), 

както и изкуствени спътници на Земята и наземни центрове. 

 

3. УДАРИ ПО МОБИЛНИ ЦЕЛИ 

 

Ударите по мобилни наземни сили започват през април 1999 г. Дотогава НАТО 

няма достатъчно сили на театъра на военните действия за осигуряване на 24-часово 

покритие на движещите се югославски сили.[7] 

Нанасянето на удари по движещи се и мобилни цели в Сърбия е сложен процес и 

може да бъде разделен на три взаимосвързани компонента. Първо – процесът на 

поставяне на задачи, второ – откриването и определянето на местоположението на 

целите и трето – тактическото ниво на командване и управление за категорично 

идентифициране на целите като неприятелски и извършване на атака.  

Поставянето на задачи на авиацията за атакуване на мобилни цели изисква 

голяма гъвкавост. Тази гъвкавост не е присъща на стандартния процес на планиране 

действията по стационарни цели, който започва 72 часа преди деня за изпълнение на 

АТО. При силите и средствата, привличани за нанасяне на удари по мобилни цели, се 

прилага динамично поставяне на задачите от предварително определени ударни мисии, 

програмирани в АТО. Тези ударни мисии може да имат назначени вторични цели, 

когато мобилната цел не е налична. Някои мисии по време на операцията нямат 

вторични цели и ако няма налични цели за нанасяне на удари самолетите се завръщат 

на базата с въоръжението. По този начин процесът на поставяне на задачите по време 

на операция „Съюзна сила” не е ограничаващ фактор за способностите на командването 

на Военновъздушния компонент за унищожаване на мобилни цели. 

Откриването и определянето на местоположението на мобилни цели обаче е 

сериозно предизвикателство. Обстановката в Косово включва неблагоприятни 

метеорологични условия, тежка растителност, разнообразен терен, много лъжливи цели 

и скрити и добре маскирани бронирани машини, танкове и артилерия. 

Командването на Военновъздушния компонент става много изобретателно и 

полага неимоверни усилия за атакуване на полевите сили в Косово. Прилага се 

комбинация от предни авионасочвачи (ПАН), летящи на борда на А-10, F-14 и F-16, 
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безпилотни летателни апарати и разнообразие от други способности за наблюдение, 

която е насочена към откриване и съпровождане на мобилните военни цели, определени 

за атакуване. 

При непосредствената авиационна поддръжка (НАП) се използват ПАН както на 

борда, така и на земята за осигуряване на атакуващите изтребители с информация за 

местоположението на техните цели и за местоположението на приятелските сили. 

Използват се основно ПАН от въздуха защото няма приятелски полеви сили в контакт с 

противника, в които да се разположат наземни ПАН. 

Откриването на полевите сили е едната от задачите, но определянето на 

географските координати на местоположението им е много трудно. Основната 

възможност за въздушните ПАН да откриват и насочват авиация по противникови 

полеви сили е когато противника се разкрие, докато ПАН са в района. Тези 

възможности обаче са малко поради ситуационната осведоменост на сръбската армия за 

въздушните операции на НАТО и асиметричното съотношение между авиационните и 

наземните сили.[9] 

Докато за неподвижните маскирани цели проблемът се свежда до тяхното 

разкриване, то при мобилните се налага непрекъснато да бъдат следени до успешното 

им поразяване от ударните самолети. За решаване на тази задача се използват БЛА – не 

само за разузнаване, но и за насочване на тактическите изтребители по разкритите 

цели. Два БЛА „Придейтър“ патрулират на височина 1500 м, използвайки 

електроннооптични и инфрачервени сензори за откриване и опознаване на мобилни 

цели. Друг БЛА със заложени данни от цифрова карта на местността посредством 

лазерен далекомер целеуказател извършва „подсвет“ и насочва ударните самолети, 

които с високоточни боеприпаси поразяват откритата цел.[1] 

Като цяло в операцията се откроява проблем от научно-технически и военен 

характер, свързан с откриването, „привързването и оперативното следене от авиацията 

на мобилни цели, както и разпознаването на добре маскирани и лъжливи цели“.[2] 

Правилата за използване на сила при въздушните атаки на полевите сили са 

рестриктивни, колкото тези при НАП. Ограниченията се прилагат поради възможността 

за нанасяне на косвени поражения на цивилни граждани в Косово. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

След подписване на военно-техническо споразумение между страните, на 10 

юни 1999 г. операция „Съюзна сила“ завършва. 

По време на операцията са извършени 38 004 полета [5], от които 14 006 за 

подавяне и унищожаване на силите и средствата на югославските ВВС и ПВО и 10 808 

за унищожаване на наземни цели. Общият брой на изстреляните ракети и високоточни 

бомби е 23 000 [3].  

Данни на НАТО сочат, че от тези 38 004 полета, ударните мисии са 10 484. По 

информация на Министерството на отбраната на САЩ са изпълнени 37 200 полета, от 

които 23 208 (62%) от американската авиация и 13 992 полета (38%) от авиацията на 

останалите съюзници. Щурмовата авиация е извършила 9500 полета, от които 5035 

(53%) от американските ВВС и 4465 полета (47%) от съюзниците.[6] 

Войната в Косово е първият в историята военен конфликт, спечелен с 

извършването само на въздушни удари. Потвърждава се тенденцията за ограничаване 

на въоръженото противоборство по физически области – преди всичко във въздушно-

космическата и на въздействие от нея по наземни обекти. Това произтича от вече 

установените промени в характера на въоръжената борба – превръща се все повече в 
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информационно и дистанционно противоборство с избирателно въздействие по 

определени области и обекти на бойното пространство и без ясно изразени фронт и тил. 

Способността на съюзната авиация да изпълнява задачи с относителна свобода 

на действие и безопасно във въздушното пространство на противника ще определя не 

само успеха на въздушната операция, но ще влияе и на крайните резултати от бъдещите 

операции на НАТО. Заплахите от противниковите зенитно-ракетни комплекси вероятно 

ще останат едни от най-сериозните предизвикателства за съюзните военновъздушни 

сили и изискват значително внимание и разбиране от всички нива на командната верига 

и развитие на способностите за подавяне на противниковата ПВО. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

За изкушените по темата за авиационното образование е ясно, че то е сред 

основните компоненти на системата, генерираща въздушната мощ на държавата. И 

важен елемент на цялостната авиационна система.[2] Създаването на по-ефективни и 

надеждни модерни въздухоплавателни средства  се нуждае от отдадени и подготвени 

специалисти за работа в авиационната индустрията и за качествено обслужване на  

авиационната техника. Авиацията винаги е била индустрия, насочена с поглед в 

бъдещето, когато се говори за въздухоплавателни средства, инфраструктура и 

технологии, но има един елемент който изостава от това развитие и това са хората, 

опериращи в тази сфера. За недостиг на авиационен персонал се говореше в много 

анализи и публикации до 2019 г., но в много малко от тях се говореше, че новите 

технологии и новите въздухоплавателни средства изискват нови умения и способности. 
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Колапсът на гражданската авиация, причинен от пандемията от COVID-19 през 2020 и 

2021 г., се изразява в спиране на голяма част от редовните полети и приземяване на 

огромна част от летателните апарати. Много пилоти и други авиационни специалисти 

са освободени от работа. Според различни оценки авиационната индустрия ще се 

нуждае от години, за да се възстанови от пандемията. Убеден съм обаче, че този период 

няма да е толкова продължителен, тъй като хората все по-нетърпеливо искат да се 

върнат към предишния си „глобален“ начин на живот, а икономиките и бизнесът да 

продължат да гледат на държавните граници само като на понятия, които по никакъв 

начин не ограничават дейността им. И тогава необходимостта от подготвени 

авиационни специалисти ще стане още по-остра. Тук, разбира се, трябва да прибавим и 

постоянната потребност от кадри за военната авиация. 

 

1. МЯСТО НА АВИАЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТТА НА 

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Съвременните тенденции в света, протичащи от глобализацията, 

либерализацията на търговските отношения, развитието на технологиите, свободният 

обмен на информация и др., превръщат образованието и конкретно – висшето, в един от 

приоритетите на държавната политика. Разходите за това образование впоследствие се 

възвръщат както за отделния студент, така и за държавата – като по-високи доходи за 

повишилите квалификацията си кадри и по-висока производителността на труда и по-

високи постъпления в бюджета в дългосрочен период. Върху дейността на висшите 

училища най-силно влияние ще оказват ускоряването на глобализацията и бързото 

развитие на информационните технологии.[5] До началото на демократичните промени 

у нас висшите училища се финансираха единствено от държавния бюджет и търсенето 

на техните услуги значително превишаваше предлагането. Днес конкуренцията между 

висшите училища става все по-силна и ако за едни от тях конкуренцията е заплаха, то за 

други тя е мощен стимул за развитие.[3]   

Едновременно с това, висшето образование се откриват нови хоризонти, 

свързани с технологиите, които съдействат на създаването на знания, тяхното 

управление и разпространение, достъп до тях и контрол върху тях. Човечеството все 

повече осъзнава, че без адекватно висше образование и научно-изследователска 

дейност, нито една държава не може да постигне развитие и просперитет. 

Днес българското военно авиационно образование трябва да отговори на 

нарастващите изисквания към подготовката на кадри за модерни въоръжени сили като 

страна-член на НАТО и ЕС. Новите акценти в развитието на системата за придобиване 

на военно авиационно образование и повишаване на квалификацията са свързани с 

осигуряване на по-тясна връзка на военното авиационно образование със съвременните 

реалности и практики в сферата на сигурността и отбраната; максимално съответствие 

на авиационното образование и обучение на новите регламенти на Европейския съюз за 

осигуряване на високо ниво на безопасност на въздухоплаването в Европа;   поставяне 

на военното авиационно образование и обучение в конкурентна среда, както по 

отношение на гражданското образование у нас, така и в международен план.[1] 

Настоящият момент, въпреки пандемията или по-скоро, поради възможностите, 

които предоставя, и натрупаният национален и международен опит, е подходящ за 

продължаване на трансформацията (един постоянен процес) и адаптиране на 

съществуващите модели на обучение на всички военни и граждански авиационни 

специалисти. 
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2. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АВИАЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

  

Авиационното образование винаги е имало за основна цел да дава и изгражда 

достатъчно по количество и качество знания и умения,  позволяващи вземане на 

адекватни решения при летателната и техническата експлоатация на 

въздухоплавателните средства както в нормални условия, така и при особени случаи. 

Главното е всички знания в тази система да са обвързани, а в процеса на получаването 

на авиационно образование тези знания да са задълбочавани и затвърждавани 

многократно, прилагани редовно на практика от обучаемите, заедно с използване на 

поуките и изводите от анализи на откази и летателни инциденти. 

Друга важна цел на образованието е да създава ядро и основа на цялата 

авиационна общност, които да определят стандартите, в това число и за безопасност. 

Институциите за авиационно образование и обучение, освен източник на кадри за 

авиацията, са и центрове, където по презумпция трябва да се акумулира натрупаният 

национален и световен опит в областта на авиационната безопасност, да се извършват 

научни изследвания за повишаване на безопасността, да се участва в разработването на 

националните регламентиращи документи. 

По същество авиационните професии са регулирани от държавата. За всяка 

професия и квалификация в авиацията необходимият обем и съдържание на знанията и 

уменията са регламентирани. На тази основа, за практикуването на авиационните 

професии се издават на определени лицензи (брeвети). Минималният обем от знания, 

като съдържание и учебно време за различните степени на квалификация и видове 

летателни апарати много детайлно са описани в документите на IСАО и EASA 

(Европейска агенция по авиационната безопасност).[1] 

Авиацията винаги е била област на високи технологии. Безопасността на 

полетите изисква високите технологии да се прилагат в авиацията, когато те станат 

достатъчно надеждни, като се отчита, че поради високата им цена летателните апарати 

се експлоатират и по 50 години. Това прави авиацията по-скоро област на технологии от 

различни поколения, което налага и авиационното образование да е отворено към 

широк диапазон от технологии. 

Така, разнообразието от технологии и летателни апарати, бързо изменящата се 

техника и конюнктура на пазара на труда обуславят повишената роля на 

следдипломната квалификация за работещите в авиацията. В този смисъл авиационното 

образование трябва да дава на авиационния професионалист запас от знания, които да 

се осигуряват в периодични курсове за следдипломна квалификация.[4] Тази задача ще 

се изпълнява значително по-ефективно, ако базовата степен на образование, 

професионална квалификация и следдипломната квалификация се осъществяват от 

едно учебно звено, а не от различни неспециализирани институции. 

Авиационното образование трябва да осигурява изграждането на база знания, 

която да е достатъчна (в смисъл да има всичко необходимо и да няма нищо излишно) за 

вземане на компетентни и осигуряващи безопасността на полетите решения в процеса 

на летателната и техническата експлоатация. Обемът от необходими знания на летците-

пилоти се отнася практически до всички страни на авиационната дейност: конструкция, 

пилотиране, техническо обслужване, навигация, комуникации, човешки фактор, 

принципи на полета, летищно-техническо осигуряване, въздушно право. Авиационното 

образование е най-ефективно, когато се провежда паралелно с летателната подготовка. 

За лицата, извършващи техническа експлоатация на въздухоплавателните средства, се 

изискват знания за цялата конструкция и всички системи, т.е. по различни 
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специалности. Не случайно, за някои специалности ГД „ГВА“ поставя изискване за 

образователно-квалификационна степен "магистър". 

Разпиляното образование, обучение и подготовка на авиационни специалисти 

може да доведе само до лоши качествени показатели на тяхната квалификация. 

От друга страна, днес едно от основните предизвикателства пред авиацията и 

авиационната индустрия е съхраняване и развитие на способностите за създаване на 

висококвалифицирани национални специалисти. И то в условия на ограничени 

бюджети и задълбочаваща се демографска криза в страната. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АВИАЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

И ОБУЧЕНИЕ 

 

Спецификата на авиационното образование и обучение се определя от това, че 

неговото качество трябва да удовлетворява изискванията на различни категории 

потребители. При това изискванията на потребителите постоянно се променят и 

повишават.  

Качеството на авиационното образование трябва да стане не просто обект на 

изучаване, а обект на планиране и управление в общодържавен мащаб. Това означава, 

че то също е обект на измерване и оценка. Качеството определя ценността на стоката и 

услугата – колкото качеството е по-високо, толкова търсенето, при равни други условия, 

също е по-голямо. Ниското качество на авиационното образование води до възникване 

на редица рискове с негативен икономически ефект за всички заинтересовани страни. 

Икономическият резултат от качеството на авиационното образование трябва да 

е съвкупност от знания и умения, които завършилите авиационни специалисти да 

притежават, и които да им позволяват качествено и ефективно да изпълняват своите 

професионални функции в практиката, което да ги прави търсени както в България, така 

и в чужбина. 

Това показва, че за справяне с предизвикателствата авиационното образование у 

нас трябва да осигурява квалифицирани специалисти за авиацията и авиационната 

индустрия, включително чрез прилагане на нови подходи и внедряване на нови 

технологии в обучението и гарантиране на конкурентно-способност на националния и 

международния трудов пазар.  

Изграждането на нова система за образование и подготовка на авиационни 

специалисти както за нуждите на гражданското, така и за военното въздухоплаване, 

вече започна. Тя трябва да прилага модели за образование, обучение и подготовка, 

които да са в интерес на нуждите на авиационната индустрия и авиацията като цяло, не 

само за днес, но и в бъдеще. Общата компетентност на обучение трябва да бъде 

изградена и свързана със съвременните оперативни изисквания и да бъде актуализирана 

и приведена в съответствие на предвижданото развитие на авиацията. 

Новият модел на подготовка и обучение на авиационни специалисти трябва да 

интегрира и покрие всички нужди и изисквания на заинтересованите страни от всички 

сектори на индустрията, гражданската и военната авиация. Правителството и частните 

сектори, работещи в областта на авиацията, трябва да работят заедно в дух на 

прозрачност, извеждайки настрана своите различия и търговски съображения, за 

изграждането на работещ модел на обучение и подготовка на авиационни специалисти. 

Основа на това обучение трябва да бъдат високите постижения и високото качество на 

човешките ресурси, които да покриват напълно нуждите и изискванията на 

авиационната индустрия, гражданското и военното въздухоплаване. Новият модел 

трябва да се основава на регионален (защо не и международен) център за подготовка на 
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авиационни специалисти, който да покрива нуждите на всички заинтересувани сектори 

и организации и да не изостава от бързото развитие на технологиите. 

 Планиране и развитие на човешките ресурси не може да се направи в изолация. 

Обучението на авиационни специалисти трябва да се развива и подобрява, но това води 

след себе си и въпроса дали съществуват  адекватни съоръжения и възможности за 

обучение. Докато заинтересованите страни за развитието на авиацията работят в тясно 

сътрудничество по експлоатационните изисквания и изискванията за сигурност на 

съоръженията и въздухоплавателните средства, то обучението и подготовката на 

авиационни специалисти е оставено на различните организации и центрове. Летищата 

като отделни организации в голяма степен са оставени извън обхвата на обучението на 

авиационни кадри, независимо, че са изправени пред голям недостиг на специалисти за 

критични позиции. Макар, че се правят изолирани опити за справяне с това обучение, 

едва сега се инициира процес на изграждане на капацитет за обучение и на самите 

летищни съоръжения. 

Предизвикателство пред авиацията си остава осигуряването на адекватно 

обучена работна сила, което ще гарантира безопасността и сигурността в съответствие 

на съвременните стандарти. Друго основно предизвикателство е да се гарантира, че 

настоящите авиационни специалисти са добре квалифицирани за да обслужват, 

ръководят и управляват дейността,  свързана с бързо променящата се авиационна среда. 

Трябва да има промяна на парадигмата, в която се движим, от не просто обсъждане и 

планиране, а към активна комуникация и сътрудничество между всички организации, 

ангажирани с авиационното образование и обучение, за да може да се установят пътища 

за сътрудничество за подготовката на авиационни специалисти.  

За да бъде конкурентоспособно в новите динамично променящи се условия 

авиационното образование трябва да е способно за бърза адаптация и прилагане на 

нови подходи. Днес е крайно необходимо да се предвидят и оценят очакваните щети за 

авиацията и авиационната индустрия от настоящата криза, предизвикана от пандемията, 

но още по-важно е да се набележат следващите действия и определят необходимите 

ресурси за справяне с тях. Ефективното партньорство с бизнес общността и други 

потенциални партньори е съществено за преодоляване на последствията от кризата. Без 

да се подценяват отговорностите за подготовка на кадри за българската военна авиация, 

възстановеното Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ може да бъде 

основен активен фактор в системата на авиационното образование и обучение в 

следващите периоди на възстановяване и развитие на авиацията и авиационната 

индустрия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Авиационното висше образование и професионално обучение вече е обект на 

редица изследвания, наложени от новите условия, икономическото развитие, 

ограничаването на финансирането, намаляване броя на студентите и тенденциите в 

социално-икономическото развитие. Въпросът за бъдещето на авиационното 

образование е фундаментален по отношение на цели, предизвикателства и възможности 

за бъдещо развитие. Усъвършенстването на организацията на авиационното висшето 

образование, успешното развитие на системата за подготовка на авиационни 

специалисти в значителна степен може да съдейства за постигането на значително 

икономическо и социално развитие на страната.  

В новите условия все по-важна става ролята на възстановеното Висше 

военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, което се 



  

 

125 

 

утвърждава със самочувствие на образователния пазар в страната и заявява амбиции за 

превръщане в международен център за образование и обучение. 
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Abstract: This article gives detail information about riveted joints which are used for 

permanent joints in various aviation bombs for fire extinguishing structures. Also, advantages 

and disadvantages of riveted joints are given to have the clear understanding of permanent 

joints and their area of applications. More important to show that the bomb will open under 

any scenario possible. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Нитовите съединения са неразглобяеми съединения, при които две или повече 

машинни части се съединяват по плоски, цилиндрични или други повърхнини, чрез 

нитове. Нитът е цилиндрично метално тяло – стебло, което от единия край завършва с 

опорна глава, а при занитването се образува втората – затварящата глава. При свързване 

на два детайла с помощта на нит (фиг. 1) стеблото на нита 1 се поставя в пробитите в 

детайлите отвори и чрез поддържащия елемент 4 се притиска силно към тях. 

Оформянето на затварящата глава 3 става чрез пластична деформация на материала в 

студено или горещо състояние чрез удари с чук или притискане с нитовачна машина 

като се използва специална нитова щанца 5. Използват се нитове с различна форма на 

опорната глава – с полусферична глава, полускрита глава, лещовидна глава, плоско 
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скрита глава. Нитовите съединения са стандартизирани. За изработване на нитове се 

използват стомана, медни и алуминиеви сплави. Според предназначението си нитовите 

съединения са: • здрави нитови съединения – натоварени са със значителни сили без да 

е необходимо да се осигурява плътност на съединението. Прилагат се в метални 

конструкции (ферми, рами и др); • плътни нитови съединения – не са натоварени с 

някакви значителни сили, но трябва да осигуряват плътност на съединението [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Нитово съединение 

 

В авиацията нитоването е често срещан процес , но не и в проектирането на 

авиационни контейнери за гасене на пожари. За да бъде решен проблема на сто 

процентово отваряне на авиационното средство (фиг.2а и 2б) е необходимо да се 

използва метод , който ще осигури нужната повторяемост на процеса [4] . 

 

 

 
2а         2б 

 

Фигури 2а и 2б. Авиационно средство за гасене на пожари осигурено чрез 

нитоване 

 

За разлика от нитоването заваряването чрез разтопяване в мястото на 

съединяване частите се загряват до температурата на топене на материала. За изпълване 

на междината в мястото на заваряване и за компенсиране на изгарянето при високата 

температура се добавя допълнителен материал, еднакъв или близък до заварявания. 

Според начина на изпълнение различаваме ръчно, полуавтоматично и автоматично 

заваряване. Като недостатък може да се определи, че при заварено съединение касетата 

на заварения шев издържа на определена сила (фиг.3а и 3б) и на практика не може да 
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бъде изпълнен точно. Това не осигурява повторяемост на процеса и застрашава 

безопасността на екипажа на летателния апарат. 

 

 

3а         3б 

 

Фигури 3а и 3б. Авиационно средство за гасене на пожари осигурено чрез 

заваряване 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

За да се изпълни якостният разчет или по-точно разрезното усилие на нитовото 

съединение [1,2] показано на фигура 4 са необходими няколко параметъра: 

- сила на натоварване – P =336kN; 

- диаметър на нитовете – d=8 mm; 

- брой на сеченията – 1 брой; 

- предел на срязване -  τср=100 МРа. 

 

Ако изчисленото натоварване превиши предела на срязване то авиационното 

средство за гасене на пожари ще има повторяемост на сто процента. 

 

 
 

Фигура 4  Нитово съединение на авиационно средство за гасене на пожари 

 

От схмата се вижда, че при показаното конструктивно решение (двете части се 

свързват чрез двете плочки), общо от 4-те нита, всеки е подложен на срязване по едно 

сечение. 

Ако се направи мислен разрез и се разгледа равновесието между външните 

сили Р и разрезното усилие Q за частта, 
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(1)        Р = n N Q = 1 4 

 

като: 

N- брой на сеченията на всеки нит; 

Q-разрезно усилие. 

 

Тогава: 

(2)      𝑄 =
𝑃

𝑛.𝑁
=

336

1.4
= 84 𝑘𝑁 

 

От срязващото тангенциално усилие ще се получи срязващо напрежение  

 

(3)    𝜏ср =
𝑄

𝐴
=

𝑄

12
𝜋𝑑2

4

=
4.84.103

12.3,14.0,0082
= 140. 106

𝑁

𝑚2 = 140 𝑀𝑃𝑎 

 

Тъй като τср =100 МРа, нитовете  ще се срежат. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1 Нитовото съединение осигурява на повторяемост на процеса на успешно сто 

процентово взвеждане на авиационно средство за гасене на пожари . 

2.Нитовото съединение на авиационно средство за гасене на пожари осигурява 

безопасност на експлоатация  и безопасността на екипажа и летателния апарат. 
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Abstract: This article gives detail information about riveted joints which are used for 

permanent joints in various aviation bombs for fire extinguishing structures. Also, advantages 

and disadvantages of riveted joints are given to have the clear understanding of permanent 

joints and their area of applications. More important to show that the bomb will open under 

any scenario possible. 

Keywords:  aviation , volume of aviation fire extinguishing tool, denisity , forest fires. 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Изобразяване на три CAD- модела и изследване плътността на покритие при използване 

на варианти с различно тегло като следствие от модификации на габаритните им 

характеристики (промяна на диаметъра или дължината на цилиндричната част). Обемът 

на тялото, в което е разположен гасителния прах за вариантите на всеки от трите модела 

е приравнен към обем на цилиндър с основа елипса. Промяната на габаритите на 

основата съответстват на площта на покритие. Обемът на приравнените цилиндри е 

линейна функция на количеството гасително вещество при едни и същи други условия 

като височина на разпръскване, климатични условия и скорост. Графичното и таблично 

изобразяване на резултатите от изследването на 3-те модела и техните варианти 

илюстрират стойности, които еднозначно показват промяната на степента на 

ефективност на АСГП [1,4]. 
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

Модел 1:  

 

Обемът полезния товар на изделието е 400 cm3 . Насипната плътност на 

изобразения на фиг. 1 пожарогасителен прах тип „ABC”-40% е равна на 0,9 g/cm3, което 

е равно на 360 kg ( обемът умножен по насипната маса на веществото[2,3]).  

 

 

 
 

Фиг. 1 – Обем на пожарогасително вещество за модел 1 

 

Изобразеният реален обем се приравнява на обем на цилиндрично тяло с основа елипса 

на фиг. 2. 

 

Фиг. 2 – Обем приравнен цилиндър за модел 1 

 

(1)     V= Sосн.. h , 

 

 където:    

Sосн.- лицето на елипсата, която е основа на приравненото тяло е равно на 

произведението на  a, b и  π; 

h - височината на тялото. 

 

При а = 28.30856 m и b = 4.5 m . Следователно: 

 

(2)    Sосн. = 28.30856 * 4.5* 3.14=40.0002 m2 

 

(3)    V = 40.0002*0.001=0.0004 m3=400 000 cm3 
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Масата на пожарогасителния прах - M е произведение на обема V и насипната плътност 

– 0.9 g/cm3 

 

(4)   M = 400 000 * 0.9 = 360 000 g = 360 kg 

 

Следователно полезният товар на АСГП покрива елипсовидна площ с дължина на 

голямата ос от 56.61713 m и ширина  от 9 m равна на малката ос на елипсата и 

теоретично еднакво разпределение на праха върху тази повърхност от 1 mm. 

 

 

Аналогично за модел 2: 

 

Габаритните му размери са изобразени в таблица 2.1.2. от тях става ясно, че 

обемът полезния товар на изделието е 472.22 cm3 . Насипната плътност на изобразения 

на фиг. 3  пожарогасителен прах тип „ABC”-40% е равна на 0,9 g/cm3, което е равно на 

425 kg ( обемът умножен по насипната маса на веществото). 

 

 
Фиг. 3 - Обем на пожарогасително вещество за модел 2 

 

При а = 33.41983 m и b = 4.5 m . Следователно: 

 

(5)   Sосн. = 33.41983 * 4.5* 3.14=47. 2222 m2 

 

(6)   V = 47. 2222 *0.001=0.000472m3=472 000 cm3 

 

Масата на пожарогасителния прах - M е произведение на обема V и насипната плътност 

– 0.9 g/cm3 

 

(7)   M = 472 000 * 0.9 = 425 000 g = 425 kg 

 

Следователно полезният товар на АСГП покрива елипсовидна площ с дължина на 

голямата ос от 66.83966 m и ширина  от 9 m равна на малката ос на елипсата и 

теоретично еднакво разпределение на праха върху тази повърхност от 1 mm. 

 

Аналогично за модел 3: 

 

Габаритните му размери са изобразени в таблица 2.1.3. от тях става ясно, че 

обемът полезния товар на изделието е 513.22 cm3 . Насипната плътност на изобразения 
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на фиг.4  пожарогасителен прах тип „ABC”-40% е равна на 0,9 g/cm3, което е равно на 

462 kg ( обемът умножен по насипната маса на веществото). 

 

 
Фиг. 4- Обем на пожарогасително вещество за модел 3 

 

При а = 36.32932 m и b = 4.5 m . Следователно: 

 

(8)   Sосн. = 36.32932  * 4.5* 3.14=51. 3333 m2 

 

(9)   V = 51. 3333 *0.001=0.000513m3=513 000 cm3 

 

Масата на пожарогасителния прах - M е произведение на обема V и насипната плътност 

– 0.9 g/cm3 

 

(10)   M = 513 000 * 0.9 = 462 000 g = 462 kg 

 

Следователно полезният товар на АСГП покрива елипсовидна площ с дължина на 

голямата ос от 72.65865 m и ширина  от 9 m равна на малката ос на елипсата и 

теоретично еднакво разпределение на праха върху тази повърхност от 1 mm[5,6]. 

 

В заключение на изложените стойности за трите модела, резултатите са онагледени и в 

таблица 1 

Таблица 1 

 

  Модел 1  Модел 2 Модел 3  

a (m) 28.30856 33.4198 36.3293 

b (m) 4.5 4.5 4.5 

S (m2) 400.0000 472.2222 513.3333 

V (m3) 0.0004 0.000472 0.000513 

M (kg) 360 425 462 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1 Моделът намира директна връзка между обема на авиационно средство за 

гасене на пожари и максималната площ на покритие. Това играе ключова роля за 

определянето на ефективността и икономическата себестойност при първоначалния 

теоретичен разчет на средството за гасене на пожари. 

2.Моделът дава възможност за изследване на други авиационни средства и 

определянето на ефективността и икономическата себестойност при първоначален 

теоретичен разчет. 
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Abstract:  This procedure accelerate your product development and shorten the road to the 

market by replacing your traditional prototyping process with 3D printing. The use of a 3D 

printer in allows to significantly reduce the prototyping time, and calculate coefficient of drag 

of aviation tool for fire extinguishing by creating model to be tested in areal tube and results 

are compared with analytic ones. 

Keywords:  aviation , coefficient of drag ,areal tube, analytic results   forest fires. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

3D принтирането е процес, който превръща 3D компютърен модел (CAD) в 

реален физически обект в рамките на няколко часа в зависимост от размерът му; 

Триизмерният печат намира приложение както при изработката на прототипи, 

така и в редовното производство в секторите архитектура, строителство, автомобилна 

индустрия, самолетостроене, биотехнологии мода и др. Моделите, които се принтират 

могат да бъдат практически във всякаква форма и размер. 

 Днес, в много ситуации физичните модели са заменени с използването на 

компютърни симулационни (имитационни) модели. Симулирането се основава на 

принципа „опознаване чрез действие”. Този тип модели намират приложение при 

разработването на нови конструкции на средствата за поразяване, като с тяхна помощ се 

определят аеродинамичните им характеристики. За да се изучи системата, трябва да 
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построи модел и да се тества многократно.[1,2]. 

В резултат от проучването е разработено тактико-техническо задание (ТТЗ) на 

авиационното средство за гасене на пожари (АСП) със следните изисквания(фиг.1): 

- Калибър, kg - 500; 

- Дължина -L, mm - 1445; 

- Диаметър на корпуса-D, mm - 460; 

- Разстояние от челния срез до масовия център , mm. – 1120; 

- Окачване на изделието към всички съвременни носители. 

 

Фиг.1 Геометрични размери на авиационно средство за гасене на пожари. 

 

Във връзка със сложната геометрия на АБ, за аналитично изследване на 

характеристиките на механизъма е целесъобразно използването на съвременни 

CAD/CAE системи. 3D графичната параметрична компютърна система и интегрирания 

в нея пакет за инженерни изследвания  е единно решение за проектиране.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

За да се състави такъв експеримент е необходимо изпълнението на следните 

стъпки: 

1.Съставяне на CAD модел на авиационно средство за гасене на пожари (АСГП) 

с мащаб 1:50; 

2. 3D Принтиране на CAD модел на авиационно средство за гасене на пожари с 

мащаб 1:50 

3.Тестване на  авиационно средство за гасене на пожари в аеродинамична тръба 

с различни ъгли на атака; 

4.Сравняване на резултатите с аналитичен метод за изчисляване на коефициент 

на челно съпротивление. 

 

1.Методиката за изготвяне на CAD модел на авиационно средство за гасене на 

пожари с мащаб 1:50 е показана на фиг.2 
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Създаване на 3D модел с отчитане на 

симетрията 

 

 

 
Задаване на статични гранични условия. 

.Геометричен модел 

на детайла/сглобената единица 

 

 

 

 

 

 Изчислителен модел 

  

    

 

 

 

Дискретизация- построяване на 

крайно - елементната мрежа 

 

 

 

 

 

Пресмятане на модела 

 

 

 

 
Анализ на получените резултати 

 

 

 
Резултати от анализа-определяне на 

основните характеристики на АСП 

 

 

 

Създаване на 3D модели на елементи и 

сглобената единица АСП 

 

 

 

Определяне на граничните отклонения на 

функционалните размери 

 

 

 
Избор на материал и задаване на неговите 

характеристики 

 

 

 

Общи параметри 

 

 
Локален контрол на мрежата 

 

 

 Други настройки  

 

 

 Избор на алгоритъм за решаване на 

системните уравнения 

 

 Настройка на солвъра 

 
Точност на изчислението 

 

Грешки 

 

Якостни 

 

Силови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фиг 2. Методика за проектиране на CAD модел на АСП 

 

2. 3D Принтиране на CAD модел на авиационно средство за гасене на пожари с 

мащаб 1:50 – принтирането се извършва с 3D принтер Original Prusa I3 Mk3s като 

модела се вкарва с специализираната програма за принтиране и се превръща от CAD на 

G-code.  

Материала за принтиране е ABS Extrafill , който има следните характеристики: 

  - плътност - 1,7 g/sm3; 

  -температура на топене – 220-240 оC; 

  -диаметър – 1,75 mm.  
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Материалът е изчислен по обема на CAD модела (фиг.3а) за да е 10 kg (колкото 

авиационното средство за гасене на пожари с мащаб 1:50.) За да се  принтира успешно 

модела се налага да се добавят технологични подпори (фиг.3б) , които след 

приключване на процеса се премахват. 

 

 

Фиг 3a- 3D принтиран модел на АСГП    Фиг.3б- Технологични подпори на АСГП 

 

3. Тестване на  авиационно средство за гасене на пожари в аеродинамична тръба 

с различни ъгли на атака – след изготвянето на 3D принтиран модел на авиационно 

средство за гасене на пожари следва да се тества в аеродинамичен  тунел  (фиг.4 [5] )  

при различни ъгли на атака. 

 

 
 

Фиг 4. Аеродинамичен тунел 

 

Резултатите от изследване на коефициент на челно съпротивление  на 3D 

принтиран макет на АСГП с мащаб 1:50 в аеродинамичен тунел са изобразени на 

таблица 2.1 
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Таблица 2.1 

 

αб 
0о 5о 10о 15о 20о 

Cxб 0,6284 0,6284 0,6768 0,8236 1,1753 

 

4.Сравняване на резултатите с аналитичен метод за изчисляване на коефициент 

на челно съпротивление. – според геометрията на авиационното средство за гасене на 

пожари (фиг.5) е изчислен коефициента на челно съпротивление  чрез коефициента на 

формата- i и еталонния коефициент на Сиачи  Cxe  [4]. 

 

 
 

Фиг 5. Относителна геометрия на АСГП 

 

където  lк =
Lк

dб
  е относителна дължина на корпуса; 

hст =
Hст

dб
 е относителна дължина на стабилизатора; 

dст =
Dст

dб
 е относителен размах на стабилизатора; 

hк =
Hк

dб
 е относителна височина на конуса на опашната част; 

xд – разстоянието от челната част до масовия център. 

 

В идеални условия, когато не се отчита движението на бомбата в смутен поток, 

коефициентът на челно съпротивление Схб(М) се изразява чрез еталонен коефициент на 

съпротивление Схе(М) и коефициента на формата i [4]: 

 

 (2.1)    Схб(М)=i(М)Схе(М), 

 

Коефициента на формата i(М) зависи от числото М. При решаване на 

практически задачи до 0,9 М, същият има постоянна стойност т.е.: 

Елементите i, mб , dб (диаметър на бомбата ) се обединяват в числова 

характеристика – балистичен коефициент „c”: 
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(2.2)    c =
idб
2

mб
103 

 

oт където се определя коефициента на формата i. 

 

(2.3)   i =
cmб

dб
2 . 10

−3 

 

 

(2.4)   c = (Θ − aб)/k 

 

Балистичният коефициент „c“ се определя от характеристичното време Θ на 

падане на бомбата [4]: 

където аб =20,202 и k=0,811 са постоянни коефициенти. 

 

Друг начин  за изчисляване на коефициента на челно съпротивление е чрез 

аналитичната формула [4]: 

 

 

(2.5)  𝐶𝑥б = 2[𝐶𝑥б
0 + 0,0052(𝑙𝑘 − 1) + 𝐴ℎст + 𝐵1(𝑑ст − 1,3)]. 

 

Резултатите от аналитичното изследване на коефициент на челно съпротивление 

са представени на таблица 2.2 

Таблица 2.2 

 

αб 
0о 5о 10о 15о 20о 

Cxб 0,6462 0,6462 0,6946 0,8414 1,1933 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1 Намирането на коефициент на челно съпротивление на авиационно средство за 

гасене на пожари чрез 3D принтиран макет в мащаб 1:50 при различни ъгли на атака  е 

сходимо с това на аналитичния метод. Това дава възможност за опростяване на 

методиката за намиране на коефициент на челно съпротивление и дава възможност за 

тестване на разнообразни модели. 

2..Създадената методика се явяват предпоставка за разработване на система за 

автоматизирано проектиране на АСГП.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Насоките за усъвършенстване при изпълнение на задачи по въздушно 

разузнаване (ВР) и наблюдение (ВН) със самолет РС-9М са главно чрез добавяне на 

технически средства - телевизионни, термовизионни, радиолокационни и други системи 

за откриване, заснемане, съхраняване и предаване на информацията. 

Техническите сензори могат да бъдат най-общо разделени на две категории: 

създаващи образ и не създаващи такъв. И двете групи работят в електромагнитния и 

акустичен спектър на честоти, не възприемани от човешките сензори. Техническите 

средства не само събират , но и записват данните за последващо възпроизвеждане, 

излъчване, копиране и дори за усилване при специфични цели. Те са способни да 

доставят допълнителни данни, които могат да включват информация за някои 

параметри на носещата ги платформа (скорост, височина, наклон, време и др.), както и 

характеристики на техническото средство. Различните сензори могат да се използват в 
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едно и също време в различни конфигурации. Те могат да бъдат предварително 

програмирани или управлявани от оператор. Техническите средства са високо 

надеждни и по - малко се влияят от прикритие или заблуда в сравнение с човешките 

източници. При тяхната работа може да се получи повреда и операторска грешка, а 

продуктът им да се повлияе от атмосферни и други естествени фактори. 

 

2. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

 

2.1 Сензори, използвани за въздушно наблюдение и разузнаване.  

Създаващите образ сензори са способни да създадат образ на обектите на 

интерес. Оптическите и неоптически изображения се записват на междинен носител и 

могат да бъдат излъчени от платформата към потребителя. Това значително подобрява 

своевременността на доставяната информация. Тези сензори работят в честотата на 

видимата светлина, инфрачервен и радарен диапазон, като създават снимки и 

видеофилми много подобни на тези, наблюдавани от човешкото око. 

Оптическите сензори са пасивни и получават светлината от изкуствени и 

естествени източници, отразена от интересуващия обект. Използват електронни 

сканиращи устройства или конвенционални лещи. 

Инфрачервените сензори са също пасивни и сканират инфрачервеното излъчване 

или отразяване, което съпътства топлината или термалното излъчване. Те са способни 

да открият и разпознаят информацията, която е скрита от визуалните сензори пример са 

енергийните потоци. При съществуване на топлинни следи, те са в състояние да 

покажат минала във времето активност. Въпреки, че инфрачервените сензори работят в 

тъмнина и в изкуствен дим, тяхното качество на работа може да се намали от влага в 

атмосферата и някои естествени субстанции като хлорофил. Затова тези сензори са 

идеалното допълнение към оптическите такива. 

Създаващите образ радарни сензори са способни да доставят информация от 

значително повече обекти или области, сравнени с другите сензори. Те „подсветват“ 

обекта или областта с високочестотни електромагнитни вълни, получават отразения 

сигнал и превръщат фазата и амплитудите във „видимо“ изображение. Някои от тези 

сензори са способни да откриват и различават движещи се цели като определят тяхната 

скорост и курс на големи дистанции и в различни метеорологически условия. 

Пасивните микровълнови (радиометрични) системи създават образ чрез 

сканиране и записване на естественото микровълново излъчване от земната повърхност. 

Не създаващите образ сензори търсят, прехващат, записват, опознават и често 

анализират естествено и изкуствено излъчена електромагнитна енергия. Те могат да 

бъдат чувствителни на радиовълни, микровълни, инфрачервено излъчване и гама лъчи. 

Пасивните сензори от тази категория прехващат комуникации или други 

излъчвания - от радари и навигационни средства. 

Активните сензори, като радарите, извършват продължително, систематично 

събиране на информация относно позицията, движението, произхода и в някои случаи 

опознават обектите в зададена област. 

В този аспект се очертават няколко проблема: 

• голямо нарастване обема на получаваната информация; 

• увеличаване на времето, необходимо за нейното предаване и анализ; 

• необходимост от комуникационна техника с качества за скорост, обем, 

скритост и др. на предаваната информация. 

Способите за решаване на тези проблеми са основно два: 

• първичната разузнавателна информация се съхранява на различни носители 
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и се анализира след мисията; 

• предаване в реално време - изисква скъпа, тежка и енергоемка 

комуникационна апаратура. 

 Следователно решаването на задачите е в баланса между тези две 

решения и естеството и актуалността на тези задачи. 

 

2.2 Оптико-електронна система Cobolt 275.  

Оптико-електронната система Cobolt 275 - CG, Швеция е компактна такава за 

въздухоплавателни средства с неподвижно крило. Състои се от: стабилизирана 

платформа, направена от композитни материали, с разположени в нея сензори; блок за 

управление и ръчно управляващо устройство. 

Основните ѝ компоненти са представени на фиг. 1. 

 

                                стабилизирана платформа със сензори 

 
 

ръчно управляващо устройство                                                            блок за управление 

 

Фигура 1. Елементи на Cobolt 275. 

 

Cobolt 275 - CG притежава следните характеристики: 

Размери - диаметър 275 mm, височина 400 mm;  

Тегло - 11 kg;  

Ръчно управляващо устройство - 0.8 kg, височина 230 mm;  

Блок за управление - 253 mm x 142 mm, 3 kg; 

Захранване - 18-32 VDC < 150 W; 

Стандартизция - MIL-STD-810, RTCA-160D; 

Кръгов обзор - 3600 непрекъснато; 

Обзор във вертикална равнина - +200 / -1200; 

Скорост на въртене в хоризонтална и вертикална равнина - до 600/s; 

Видеопроследвач - всережимен, автоматичен. 

Характеристики на инфрачервения сензор: 

Сензор - трето поколение 640x512, 3-5 µm;  

Поле за наблюдение - разширено 18°, средно 10°, тясно 4°, малко  2°; 

Фокус - автоматичен и ръчен. 

Камера за цветно изображение - оптическа система: 

Сензор - супер HAD цветен; 
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Резолюция - 680 000 pixels; 

Поле за наблюдение - 1.4° до 27° с оптическо непрекъснато увеличение; 

Ниско ниво на чувствителност към светлина - до 0.1 Lux. 

 

 
 

Фигура 2. Примерни изображения, направени от Cobolt 275 - CG. 

 

Конструкцията на РС-9М позволява компонентите на системата да се разположат 

в багажното отделение с товароносимост 25 kg, което няма да окаже влияние на 

балансировъчните и тегловни характеристики на самолета. 

Така представените технически данни, определят възможността оптико-

електроната система Cobolt 275 - CG да се експлоатира на самолет РС-9М за решаване 

на задачи по въздушно наблюдение и разузнаване. 

 

3. ИЗВОДИ 

 

 С оглед на разполагаемите сили и средства, основен способ за ВР и ВН при 

изпълнение на задачи от самолети РС-9М в операции в отговор на кризи е визуалното 

наблюдение. Вероятността за изпълнение на задачата от екипажа (двойката), 

респективно и от авиационна ескадрила ще бъде по-голяма в случай, когато 

информацията се излъчва незабавно от борда на самолета след визуалното откриване и 

опознаване на обекта.  

 Ограничаващите фактори при визуалното наблюдение и съвременните 

изисквания за комплексност, точност на определяне на координатите, достоверност, 

своевременност и стандартизация към ВР определят необходимостта от придобиване на 

технически средства за РС-9М - телевизионни, термовизионни, радиолокационни и 

други системи за откриване, заснемане, съхраняване и предаване на информацията. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Секторната квалификационна рамка за военни офицери предлага на държавите- 

членки от ЕС възможност за сравняване и уеднаквяване на национални военни 

квалификации, получени в една държава-членка да бъдат сравними със сходни 
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квалификации, предоставени от другите държави-членки. 

Секторната квалификационна рамка за военни офицери е рамка за сътрудни-

чество в областта на военното обучение, което предлага на държавите-членки следните 

предимства: 

- Намаляване на разходите за обучение и избягване на дублирането на усилия в 

това отношение; 

- Улеснява участието на международен персонал; 

- Улесняване на мобилността между военния и гражданския сектори; 

- Улесняване на обмена на военни обучаеми; 

- Създаване на унифицирана лексика в обучението. 

Секторната квалификационна рамка за военни офицери може да се прилага и на 

европейско, и на национално ниво с цел да се установи съгласувана и разпознаваема 

система за военни квалификации между държавите-членки, което допринася за 

повишаване на компетентността на обучаемите за посрещане на оперативните 

изисквания. 

 

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО И ФОКУСА НА ВОЕННА 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИДОБИТА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРС 

„КОМАНДИРИ НА ЗВЕНА“ 

 

2.1 Определяне на националната военна квалификация (NMQ) и нейните 

съставни елементи (табл. 1).  
 

Таблица 1. Военна квалификация от курс „Командири на звена“. 
 

№ Тип Информация 

1.  Държава-членка  България 

2.  Институция  Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“ / 

Факултет „Авиационен“, Департамент „Природни и 

хуманитарни науки“ 

https://www.af-acad.bg/ 

3.  Квалификация  Курс „Командири на звена“ 

4.  Език на 

преподаване 

Български, Английски 

5.  Аудитория/ 

обучаеми  

Офицери със звание от л-т до к-н 

Кариерен курс 

6.  Резултати от 

обучението - 

Знания  

След завършване на курса офицерите трябва да знаят да:  

- Обясняват аеродинамиката, динамиката и безопасността 

на полетите на летателните апарати (ЛА), конструкция и 

двигателите им;  

- Обясняват теорията за системите за управление на ЛА и 

средствата за поразяване, радиоелектронното оборудване, 

въоръжението на ЛА и въздушната навигация; 

- Обясняват дизайна и основните характеристики на ЛА; 

- Обсъждат организацията и управлението на 

тактическите подразделения на ВВС; 
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№ Тип Информация 

- Прилагат теорията за управление на малки социални 

групи. 

- Описват основните принципи и методи на планиране, 

организация на бойната подготовка и системата за УВД 

7.  Резултати от 

обучението -  

Умения  

След завършване на курса офицерите трябва да могат да: 

- Обясняват основните принципи, методи и техники в 

летателната подготовка на подчинените 

- Вземат правилни и обосновани решения за управление 

на звеното по време на полет; 

- Анализират отклоненията и грешките, направени по 

време на полет, по данни от средствата за обективен 

контрол; 

- Обясняват характеристиките и причините за инциденти; 

- Творчески решават социално-психологически проблеми 

в звеното, познавайки съвременните концепции за военно 

ръководство и мотивация. 

8.  Резултати от 

обучението - 

Отговорност и 

автономност  

Офицерите след завършване на курса трябва да: 

- Поемат отговорност за действията на своите подчинени; 

- Наблюдават летателното обучение на подчинените си; 

- Оценяват подготовката за полет и полетите на 

подчинените; 

- Оценяват психофизиологичното им състояние; 

- Спират от полети подчинени с недостатъчна подготовка 

и груби грешки в техниката на пилотиране. 

9.  Входни условия  Курсът се планира за офицери със специализация „Летец-

пилот“ 

Образователна квалификационна степен – не по-ниска от 

„Бакалавър“ 

Не се изискват предишни курсове за тактическо ниво 

10.  Начини за 

придобиване на 

квалификациите  

Образователна институция 

11.  ECTS  Не са налични 

12.  ECVET  Не са налични 

13.  Продължителност  4 седмици 

14.  Ниво на 

национална 

квалификационна 

рамка (NQF 

Level) 

Не е зададена 

15.  Ниво на 

европейска 

квалификационна 

рамка (EQF 

Level) 

Не е зададена 

16.  Уверение за  

качество в 

Факултет „Авиационен“, Департамент „Природни и 

хуманитарни науки“ са функционални структури в 
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№ Тип Информация 

страната рамките на ВВВУ „Г. Бенковски“. В този контекст те са 

длъжни да следват и прилагат разпоредбите на 

академичната система за осигуряване на качество, която е 

в съответствие с националните стандарти за осигуряване 

на качество. През 2021 г. националният орган, отговорен 

за осигуряване на качеството във висшето образование, 

институционално оцени ВВВУ „Г. Бенковски“ с висока 

степен на доверие за следващия период. 

17.  Уверение за 

качество от 

институции извън 

страната 

  

Не е налично 

18.  Ниво на операции  Тактическо  

19.  URL  https://www.af-acad.bg/aviation_faculty 

https://www.af-acad.bg/department 

 

20.  Друга 

информация  

Описание. Курсът „Командири на звена“ е интензивен 

курс, осигуряващ целенасочена квалификация за офицери 

от авиационни ескадрили на ВВС. 

Лекционният курс обхваща основни въпроси, свързани с 

методиката на летателната, бойната подготовка и УВД, 

безопасността на полетите, тактическата подготовка и 

управлението на социалните групи. Семинарните сесии 

предоставят възможност за придобиване на умения чрез 

решаване на проблеми и примери. В тези класове се следи 

творческото приложение на придобитите знания и 

развитието на абстрактното мислене. По време на 

часовете се извършва текущо наблюдение и контрол, за да 

се осигури ритмично усвояване на учебния материал. 

След завършване на целия курс на обучение, придобитите 

знания и умения могат да бъдат приложени в процеса на: 

- организиране и провеждане на начална летателна 

подготовка в авиационните бази; 

- организиране и провеждане на видовете летателна 

подготовка на летателния екипаж; 

- организиране и провеждане на бойната подготовка на 

летателния екипаж; 

- повишаване на лидерските качества на командирите; 

- повишаване на безопасността на полетите. 

Цел. Целта на курса „Командири на звена“ е да подготви 

офицерите да изпълняват функционалните си задължения, 

определени от длъжностните им характеристики.  

Конкретни цели. Специфичните цели на курса са: 

- Осигурява командирите на звена с трайни познания за 

основните принципи, методи и техники, използвани при 

летателно обучение; 

https://www.af-acad.bg/aviation_faculty
https://www.af-acad.bg/department
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№ Тип Информация 

- Подготвя ги да организират и провеждат наземно и 

предполетно обучение; 

- Осигурява командирите на звена с трайни познания за 

основните принципи и методи на планиране, организация 

на бойната подготовка и системата за УВД; 

- Подготвя ги за планиране, организиране и провеждане 

на полети; 

- Осигурява знания и умения за политическите и военните 

структури на НАТО и теорията на управлението; 

- Подготвя ги за организационна и административна 

работа, планиране и подготовка на операции в централата 

на НАТО; 

- Осигурява на обучаемите основни познания по теория 

на управлението с акцент върху организационните и 

психологическите аспекти на управлението и 

съвременните концепции за военното лидерство и 

мотивация; 

- Придобиват знания и формират умения за 

взаимодействие в екип, вземане на управленски решения 

и управление на учебния и образователен процес в 

звената; 

- Разширява и задълбочава познанията на командирите на 

звена за характеристиките на летателните инциденти и 

техните причини; 

- Осигурява на командирите на звена качествено обучение 

по принципите на превантивната работа и методологията 

за разследване на авиационни произшествия и техните 

предпоставки; 

- Придобиват практическите навици за анализ на 

отклонения и грешки, направени по време на полет, от 

данните на средствата за обективен контрол. 

 

21.  Ниво по 

секторната 

квалификационна 

рамка за военни 

офицери (SQF-

MILOF)  

Ниво 2 

(за определяне се следват стъпките на процеса по-долу) 

22.  Военен фокус Single Arm/ Branch (тактическо ниво)  

(за определяне се следват стъпките на процеса по-долу) 

 

2.2 Определяне на основните резултати от обучението (key learning outcomes 

(KLOs)) в основните области на компетентност, за постигане общата цел на 

националната военна квалификация. 

Изготвя се списък с KLOs за курса „Командири на звена“. Основните резултати 

от обучението са тези резултати от обучението, които са от решаващо значение за 

постигане на общата цел на квалификацията. 

Ключови резултати от обучението на националната военна квалификация, 
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придобита след завършване на курса „Командири на звена“: 

 Обяснява основните принципи, методи и техники в летателната подготовка на 

подчинените; 

 Оценява подготовката за полет и полетите на подчинените;  

 Описва основните принципи и методи на планиране, организация на бойната 

подготовка и системата за УВД; 

 Творчески решава социално-психологически проблеми в звеното, познавайки 

съвременните концепции за военно ръководство и мотивация; 

 Взема правилни и обосновани решения за управление на звеното по време на 

полет; 

 Обяснява характеристиките и причините за инциденти. 

2.3 Сравняване на KLOs с резултатите от обучението в съответните области 

на обучение на военния фокус (MILOF-CORE) (по редове [1], [2]) и на подходящото 

ниво (SQF-MILOF) (по колони [1], [2]). 

Попълва се колона 1 на табл. 2 с KLO, дефинирани в стъпка 2. Попълва се 

колона 2 със съответните резултати от обучението по MILOF-CORE. В колона 3 се 

отбелязва съответното ниво по SQF-MILOF. В колона 4 се отбелязва съответния военен 

фокус по MILOF-CORE. 

 

Таблица 2. Сравняване на KLOs от курс „Командири на звена“. 
 

Ключови резултати 

от обучението за 

национална военна 

квалификация 

(NMQ KLOs) 

Резултати от обучението (MILOF-

CORE  

Learning Outcomes)[1], [2] 

Ниво 

по 

SQF-

MILOF 

[1], [2] 

Фокус 

по 

MILOF-

CORE  

[1], [2] 

(1) (2) (3) (4) 

 Обяснява 

основните 

принципи, 

методи и техники 

в летателната 

подготовка на 

подчинените 

 Обяснява принципите на използване 

на единични подразделения на 

тактическо ниво в съответствие с 

националната доктрина в целия 

спектър от операции. Обяснява 

тактиките, техниките и процедурите, 

специфични за конкретната сфера на 

дейност относно пълния спектър от 

операции на национално ниво. 

(Competence Area (core): Military 

service member, Learning Area: 

Employment of forces - Full Spectrum 

Operations) 

 

2 

 

Single 

Arm/ 

Branch 

(tactical)  

 Оценява 

подготовката за 

полет и полетите 

на подчинените 

 Извършва дейности по командване, 

управление, информация 

и комуникационни технологии според 

процедурите и тактиките, специфични 

за сферата на дейност. 

(Competence Area (core): Military 

Technician, Learning Area: Command, 

2 Single 

Arm/ 

Branch 

(tactical) 



  

 

153 

 

Ключови резултати 

от обучението за 

национална военна 

квалификация 

(NMQ KLOs) 

Резултати от обучението (MILOF-

CORE  

Learning Outcomes)[1], [2] 

Ниво 

по 

SQF-

MILOF 

[1], [2] 

Фокус 

по 

MILOF-

CORE  

[1], [2] 

control, communications, computers, 

intelligence, surveillance and 

reconnaissance systems & Cyber 

Defence ) 

 Описва 

основните 

принципи и 

методи на 

планиране, 

организация на 

бойната 

подготовка и 

системата за 

УВД 

 Описва планирането на тактическа 

мисия на ниво малки 

екипи/подразделения, като използва 

специфични и подходящи оперативни 

термини и графики, за да се постигнат 

целите на командване от по-високо 

ниво. 

(Competence Area (core): Military 

service member, Learning Area: 

Operations planning) 

1 Single 

Arm/ 

Branch 

(tactical) 

 Творчески 

решава 

социално-

психологически 

проблеми в 

звеното, 

познавайки 

съвременните 

концепции за 

военно 

ръководство и 

мотивация 

 Прилага техники за поддържане и 

насърчаване на високо ниво на морал 

и дисциплина на подчинените, както 

и на физическата и психологическата 

годност, необходима за издържане на 

широк спектър от ситуации в трудни 

и опасни условия. 

(Competence Area (core): Combat-

Ready Role Model, Learning Area: 

Military physical and psychological 

training) 

 Обяснява ролята на лидера в 

изграждането на сплотени, 

дисциплинирани 

екипи/подразделения/звена. 

Анализира съдържанието и 

условията на команди от по-високо 

ниво в несигурни/ краткосрочни 

ситуации. 

(Competence Area (core): Leader and 

Decision-Maker, Learning Area: 

Military leadership; command) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Common 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single 

Arm/ 

Branch 

(tactical) 

 Взема правилни 

и обосновани 

решения за 

управление на 

звеното по време 

на полет 

 Взема решения под натиск, в опасни 

и неизяснени ситуации, за да прилага 

решения от по-високо ниво на 

тактическо ниво. 

(Competence Area (core): Military 

service member, Learning Area: 

Military Decision Making Process 

2 Single 

Service 

(tactical) 
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Ключови резултати 

от обучението за 

национална военна 

квалификация 

(NMQ KLOs) 

Резултати от обучението (MILOF-

CORE  

Learning Outcomes)[1], [2] 

Ниво 

по 

SQF-

MILOF 

[1], [2] 

Фокус 

по 

MILOF-

CORE  

[1], [2] 

(MDMP)) 

 Обяснява 

характеристиките 

и причините за 

инциденти 

 Обяснява технически свързани 

действащи платформи под негова 

отговорност. Демонстрира ефикасна 

експлоатация на оперативна 

платформа (оръжейна система) под 

негова отговорност при надлежно 

отчитане на мерките за безопасност. 

(Competence Area (core): Military 

Technician, Learning Area: Employment 

of weapon / operating platform / 

systems) 

 

2 Single 

Arm/ 

Branch 

(tactical) 

 

2.4 Определяне нивото на националната военна квалификация по SQF-

MILOF. 

Нивото на националната военна квалификация се определя от нивата на повечето 

KLOs по SQF-MILOF, получени в стъпка 3. 

От таблица 2 се установява, че повечето KLOs при завършване на курса 

„Командири на звена“ са на ниво „2“ по SQF-MILOF.  

2.5 Определяне на военния фокус на националната военна квалификация. 

Военният фокус се определя от фокуса на MILOF-CORE на повечето KLOs, 

формиращи нивото на SQF-MILOF, получено в стъпка 3. 

От таблица 2 се установява, че повечето KLOs при завършване на курса 

„Командири на звена“ са фокусирани върху „Single Arm/ Branch (тактическо ниво)“ 

 

3. Извод 

 

Националната военна квалификация получена при завършване на курс 

„Командири на звена“, провеждан във ВВВУ „Георги Бенковски“, е: 

 Ниво „2“ по SQF-MILOF; 

 Военен фокус „Single Arm/ Branch (тактическо ниво)“. 
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Abstract: The article describes an organizational approach to increase the quality and 

efficiency of military training in the widespread use of modern information technology. The 

paper presents the current achievements in this field of Russia, the remote training conditions 

at the Bulgarian Air Force Academy, as well as the advantages of using digitalization in 

organizing and conducting education in higher military schools in the context of pandemics 

such as COVID-19. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Пандемията от COVID-19, която обхвана света за кратък период от време в края 

на 2019 и началото на 2020 г., оказва влияние върху всяка една човешка дейност, в 

различна степен, главно поради високия ръст на заболеваемостта, както и на 

предприетите от Международна здравна организация и правителствата на страните 

противоепидемични мерки. Образованието на децата и младежите до 25 години във 

всичките му степени е засегнато, като най-голямо въздействие има върху основното, 

средното и висшето образование в т.ч. и военното. 

В тази нова среда, обществения живот, икономиката, финансовите пазари и 

сигурността трябва да се адаптират към променените условия с цел намаляване на 

последствията от действието на пандемията върху хората и средата им на живот и 

работа. 

В областта на образованието, благодарение на съвременните достижения на 

науката и техниката и развитието на информационните технологии, се използват и/или 

се разработват различни електронни платформи, които работейки в интернет среда, 
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осигуряват непрекъснатост на учебния процес и изпълнение на планираните учебни 

програми. Същевременно, отчитайки спецификата на висшето образование, при което 

освен придобиването на нови знания се формира и начин на мислене, който осигурява 

на бъдещите специалисти възможността да ръководят, управляват, лекуват и т.н., 

взимайки най-доброто за конкретната ситуация решение, както и е основа за тяхното 

развитие в областта на различните науки. 

 

2. ВИСШЕТО ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ 

COVID-19 
 

В областта на военното образование и в частност на висшето, водещите в това 

отношение държави като Русия, САЩ и страните от Западна Европа, развиват своите 

военно образователни системи, като въвеждат електронни дневници и електронни 

учебници, а на преподавателите и обучаемите са осигурени индивидуални електронни 

устройства, съответно лаптопи и таблети. Успоредно с електронизацията на обучението, 

от присъствено, в условията на пандемия, то премина в неприсъствено (дистанционно), 

което осигурява едновременно спазване на противоепидемичните мерки, 

непрекъснатост на обучението, непрекъснатост на бойната подготовка и поддържането 

на висока бойна готовност. 

Пример в това отношение е руската военно образователна система, която 

разработи и внедри различни електронни платформи, някои от които са: 

Специално програмно осигуряване „Образование-МО“ (фиг. 1). Софтуерът 

осигурява функционирането на единното информационно пространство на военно 

образователната организация в която е внедрен. Предназначен е за автоматизация на 

основните видове дейности на вуза (кандидатстване, планиране на учебния процес, 

осъществяване на образователната дейност, оформление на документи за образование) 

и е основа на информационно-образователната среда на военно образователните 

организации на Министерството на отбраната (МО) на Руската Федерация (РФ). [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Елементи от специалното програмно осигуряване „Образование-МО“, които се 

визуализират на екран [1] 
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Преимуществото на „Образование-МО“ е: създадено е в РФ; инициативна 

разработка при съпровождане на управлението на военното образование на Главното 

управление на кадрите на МО на РФ и Департамента на информационните системи на 

МО. 

Осигурява: електронен личен кабинет на курсанта (слушателя); електронен 

дневник за отчитане на занятията и успеваемостта; достъп до електронните учебно-

методически материали и електронни образователни ресурси на вузовете на МО на РФ; 

учебна дейност; научна дейност; методическа дейност; система за електронна 

отчетност. 

За подготовка на различните специалисти по експлоатация на военната техника 

със средно професионално и висше образование, както и за повишаване на тяхната 

квалификация са разработени и внедрени: 

- Образователни цифрови комплекси, които осигуряват подготовка на 

специалистите в т.ч. и в условията на дистанционно обучение. Те предоставят 

възможност да бъдат привличани и разработчиците на въоръжение и военна техника, 

както и представители на военните формирование. Използват се технологията на 

обогатената реалност в съчетание с елементи на изкуствен интелект. Интегрирани са 

със системите „Библио“ и „Образование-МО“ за формиране на завършена 

образователна среда. 

- Електронни учебни пособия (фиг. 2, 3, 4, 5 и 6) - разработени са на основата 

на действащите програми за обучение на курсанти в съответните вузове. В основата им 

са използвани учебни и методически материали, както и ръководни документи 

регламентиращи съответното осигуряване на вида и ровете войски. Те са предназначени 

за изучаване от курсантите на съответните дисциплини, както и за самостоятелна 

работа при подготовката на всички видове учебни занятия и към успешно полагане на 

изпитите. Пособията се състоят от глави, в които е изложен учебния материал, както и 

тестове за самостоятелна подготовка. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Учебно пособие по авиационна метеорология [2] 
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Фиг. 3. Изглед на точка 2.3.1 от глава Първа на учебното пособие  

по авиационна метеорология [2] 

 

Минималните системни изисквания към електронните устройства за използване 

на помагалата са: процесор еквивалентен на Intel Pentium IV 2 GHz; оперативна памет 

от 2/4 GB; VGA видеоадаптер и монитор, поддържащи разрешение 800х600 24 бита/3D 

графика; клавиатура; мишка; наличие на USB портове и/или CD/DVD устройство; 

минимум 100 MB/2 GB свободно пространство на твърдия диск; програмно 

осигуряване Microsoft Windows XP и по-високи версии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Учебно пособие по авиационно въоръжение [3] 
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Фиг. 5. Изглед на част от глава първа на учебното пособие  

по авиационно въоръжение [3] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 6. Изглед на част от глава седма на учебното пособие 

по авиационно въоръжение [3] 
 

- Електронни учебници - също както пособията, те са разработени на основата 

на действащите програми и тематични планове за обучение на курсанти в съответните 

вузове. Те са предназначени за изучаване от курсантите на съответните дисциплини, 

както и за самостоятелна работа при подготовката на всички видове учебни занятия. В 

някои учебници е посочен и опита от експлоатацията на дадена система. Учебниците 

може да се използват в системата за професионално-длъжностната подготовка на 

офицерите от военните формирования за изучаване на въпросите на специалната 

подготовка, както и за подготовка на младшия команден състав. Учебниците се състоят 

от глави, в които е изложен учебния материал, контролни въпроси след всяка глава, 

предназначени за самостоятелна подготовка на курсантите след изучаване на дадена 

тема. Сложността на тестовете се избира в зависимост от сложността на изучавания 

материал. Използват се няколко вида тестове: с един отговор; с няколко отговори; на 

съответствие. В учебника може да се правят отметки. 
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а)      б) 

Фиг. 7. 3D модел на блокове от учебника за устройство и експлоатация 

на РЛС за разузнаване [5] 

а) - на самоходна РЛС; б) - на блокове от състава на РЛС 9С118М1-3Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.8. Графичен модел на програмна апаратура на РЛС 9С118М1-3Э от учебника за 

устройство и експлоатация на РЛС за разузнаване [5] 

 

Минималните системни изисквания са: процесор еквивалентен на Intel®х86-

съвместим процесор, Pentium® 4 и по нов; оперативна памет от 1 GB; минимум 300 MB 

свободно пространство на твърдия диск; програмно осигуряване: AstraLinux/Windows 

XP и по-високи версии. 

Използват се за създаване на „Библио“. 

- Електронни обучаващи системи - предназначени са за формиране в обучаемите 

на адекватни модели за поведение в кабината на съответната авиационна техника. Всяка 

система представлява последователност от графични фрагменти описващи действията 

на членовете на екипажа на различни етапи от летателната експлоатация и в различни 

полетни ситуации, при подготовка на оборудването в кабината за запуска, в процеса на 

запуск, изпробване на двигателите и проверка на оборудването, при възникване на 

особени случаи в полет (фиг. 9 и 10). 

Използването на системите се извършва в процеса на усвояване на дисциплините 

по Авиационна тренажорна подготовка, по основната образователна програма по 

специалността 25.05.04 „Летателна експлоатация и използване на авиационните 

комплекси“. [4] 
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Фиг. 9. Изглед на електронната обучаваща система за летателна експлоатация на 

вертолет Ансант-У, особени случай в полет [4] 
 

Фиг. 10. Признаци на поява на стружки в редуктора [4] 

 

Минималните системни изисквания са: процесор еквивалентен на Intel Pentium 

IV 2 GHz; оперативна памет от 4 GB; VGA видеоадаптер поддържащ 3D графика; 

клавиатура; мишка; минимум 10 GB свободно пространство на твърдия диск; 

програмно осигуряване Microsoft Windows XP и по-високи версии; Adobe Flash Player; 

всяка програма за преглед на изображения. 

Успоредно със създаване на електронни форми на обучение и подготовка, в 

различните военно учебни заведения са разработени и се използват различни 

тренажори. Активно в това направление успехи е постигнал Военния учебно-научен 

център на Военновъздушните сили „Военновъздушна академия професор Н.Е. 

Жуковски и Ю.А. Гаграин“ (Воронеж). 

За подготовка на специалистите по авиационно въоръжение е създаден тренажор 

за подготовка за използване на неуправляеми авиационни ракети. Той е предназначен за 

обучение в аудиторни и полеви условия на инженерно технически и летателен състав 

при подготовката за използване на неуправляеми авиационни ракети с визуализация на 

техния външен вид и способ за проверка на окачването, принципа на действие и бойно 

използване. [8] 

Осигурява намаляване на времето за подготовка на специалисти в 2,5 пъти, а 

стойността за оборудване и обучение в 3 пъти. Габаритите на тренажора не са големи, 

теглото е 15 кг, времето за развръщане е до 15 мин., което осигурява неговата висока 

мобилност. Има висока ефективност и степен на визуализация на обучението и ниска 
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стойност. 

Минималните системни изисквания са сходни с горните на електронната 

обучаваща система. Размерът на работното място е 2х0,7 м. 

Тренажорът има възможност да бъдат разширени типовете летателни апарати и 

номенклатури на неуправляемите авиационни ракети и блокове с оръдия използвани за 

обучение. 

 

Фиг. 11. Тренажор за подготовка за използване на неуправляеми авиационни ракети 

 

Понастоящем опитът на Русия по време на пандемията от COVID-19 показва, 

че за ефективно обучение на курсантите през този период е необходимо да се използват 

технологиите на дистанционното обучение, предполагащи използване на 

специализирана образователна среда, която се базира на средствата за обмен на учебна 

информация между обучаващия и обучаемите на разстояние, чрез използване на 

компютърна връзка.  

При дистанционното обучение реализирано в руските военните вузове активно 

се внедряват и използват необходимите електронни учебни (базови електронни 

учебници) и учебно-методически материали (методически разработки за провеждане на 

лекции, семинари, групови и практически занятия, задания за подготовка към 

практически занятия по време на самостоятелна работа), както и обратна връзка между 

преподавателите и обучаващите се. [7] 

Необходимите за подготовка и изучаване материали и знания се предоставят 

чрез: използване на компютърни мрежи; провеждане на всички видове занятия по 

електронен път с използване на съвременни технически средства в т.ч. и чрез 

интерактивни дъски от типа SmartBoard; внедряване в учебния процес на т. нар. 

двустранна видеоконференция; използване на едностранни видео предавания с обратна 

връзка. [7] 

Използването на тази иновативна форма на обучение формира в курсантите: 

навици за работа с различно програмно осигуряване, взимане на самостоятелни 

решения, даване на предложения, взаимодействие с други обучаеми от групата; навици 

за управление на учебното натоварване, основаващи се на бърза обработка на учебната 

информация, за да се изпълнят своевременно указанията на преподавателите; навици за 

обработка на информацията, предполагащи фокусиране на вниманието на обучавания 

на главното и едновременно участие в дискусия по обсъждане на учебни въпроси. [7] 

Същевременно, към преподавателите участващи в дистанционното обучение се 

предявяват изисквания основните от които са да знаят: принципа на работа на 

персоналния компютър и периферни устройства; методическата и научната литература 
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по проблема и използването на съвременни информационни технологии в учебния 

процес; факторите определящи учебната активност на курсантите по време на 

дистанционното обучение; особеностите на организацията и провеждане на видео 

конференции; особености на процеса на усвояване на знания от обучаемите при 

дистанционно обучение; особеностите на организацията на самостоятелната работа на 

курсантите при дистанционно обучение. Те трябва да умеят: да поддържат 

благоприятен психологически климат вътре в учебната група от курсанти; да оказват 

психологична поддръжка на курсантите на началния етап на тяхната учебна дейност в 

периода на дистанционно обучение; да предупреждават и да решават конфликтни 

ситуации в курсантския колектив; да извършват анализ на програмното осигуряване от 

гледна точка на дидактичните възможности; да извършват самостоятелно търсене на 

информация в Интернет с помощта на т. нар. търсачки; да организират съхраняването 

на информацията, да анализират съдържанието й и да избират адекватни форми за 

нейното представяне; да използват получените данни за обучение на курсантите по 

съответната дисциплина; да използват различни средства за телекомуникация за обмен 

на информация с други ползватели. Успоредно със знанията и уменията, трябва да 

владеят: работа със съвременни програмни продукти; прийомите на организация на 

общуване на участниците в дистанционното обучение; методиката за организация и 

провеждане на всички видове занятия с курсантите с използване на съвременни 

информационни технологии. [7] 

Българският опит в дистанционното обучение на курсантите и по специално на 

тези от Висшето военно-въздушно училище „Г. Бенковски“ реално стартира в началото 

на 2020 г., когато започна пандемията от COVID-19. Новите условия в т.ч. и въведените 

противоепидемични мерки ускориха въвеждане в употреба на нови електронни форми 

на обучение и подготовка. На всеки курсант е създаден профил и осигурен достъп до 

съответния предмет и всички учебни материали обявени и разрешени от преподавателя. 

Внедрената електронна платформа позволява и провеждане на тестове в електронен 

формат, както и консултации.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитието на информационните технологии и тяхното внедряване във военното 

образование значително повишават качеството и ефективността на обучението и 

подготовката на курсантите и специалистите. Пълната цифровизация на учебния процес 

насочена главно към създаване на електронни платформи за неговото администриране и 

електронни учебници и пособия значително повишават усвояването на учебния 

материал, достъпността до основни и помощни материали при подготовката за 

практически занятия, упражнения и изпити, както и подобряват успеваемостта на 

обучаемите. В областта на специалната подготовка, електронните материали 

допринасят за по-добро усвояване на изучаваната материална част, което повишава 

подготовката на курсантите за експлоатация на техниката.  

Използването на програмни продукти във военното обучение създава 

възможност и за неговото дистанционно провеждане, което намира своето широко 

приложение в учебния процес в условията на пандемията от COVID-19, главно поради 

основните му предимства: осигуряване на курсантите с удобни средства за обучение и 

тяхното общуване с преподавателите от безопасно разстояние, изключващо предаване 

на инфекцията; широки възможности за групова работа на обучаващите се; възможност 

за получаване и изпращане на различни задания, организиране и провеждане на тестове 

в режим на пряк достъп, обсъждания, консултации и др.; развитие на активна умствена 

активност на обучаващия се. 
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Внедряването и използването на съвременните информационни технологии във 

военното обучение е подход, чрез които се постига повишаване на качеството на 

обучението (в т.ч. и при самостоятелната подготовка на курсантите, което подпомага 

формирането у тях на професионални компетенции и творческо мислене), неговата 

ефективност, както и подготовката на кадри за експлоатация на сложни оръжейни 

системи, каквито в съвременните армии в т.ч. и българската, в средносрочен и 

дългосрочен период, ще бъдат значителна част от въоръжението им.  

Широкото използване на този подход във висшето военно образование в 

условията на пандемии от типа на COVID-19, ще осигури неговата непрекъснатост, като 

същевременно ще повиши качеството и ефективността на учебния процес, както и 

изпълнение на плановете на министерство на отбраната за подготовка на кадри. 
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Abstract: The report is focused on the main problem that could be faced during the period of 

transferring from one, especially Russian type of aircraft to the USA type of aircraft – F-16 

Block 70. The most important issue that has to be taken into consideration is the Air Force 

culture of the producer of the aircraft – USA that is different of the culture of the producer of 

Russian aircraft, operated in Bulgarian Air Force up to now. That defines some specifics of 

the philosophy of the design and operational concepts. Therefore, changing the 

organizational culture of the Bulgarian Air Force in right way is of crucial importance for the 

success of safety and efficient transferring period of time. 

 

Keywords: organization, culture, aviation, flight trajning 

 

Всяка промяна на установените модели на организацията на летателната работа е 

пряко свързана с промяна на нагласите на хората към предишния установен, усвоен и 

станал рутинен модел на работа в организацията. Човек е така устроен, че не приема 

промените с особено желание и ентусиазъм по принцип. Това си има своето научно 

обяснение, чиято най-обща връзка е организационния културен модел.  

В науката е широко известно и прието, че културата е особен механизъм и 

основа за манипулиране и целенасочено въздействие по определен начин върху 

членовете на обществото1. Тя се проявява като споделено акумулирано знание на дадена 

социална група, в случая Българските Военновъздушни сили (ВВС), определящо 

поведенческите, емоционалните и когнитивните елементи на груповото им 

                                                 
1 Манев, Е., Организационна култура: същност, промяна, измерване, София, ВИ, 2007 

mailto:e.manev@unibit.bg
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психологично функциониране, появило се в резултат на исторически натрупан и 

споделен опит. Естествено е този опит да е пряко свързан с особеностите и 

изискванията на авиационните доктрини, стратегии и тактика. По този начин опитът 

осигурява известна стабилност на отделния член на социалната група – служителите 

във ВВС. В този аспект културата е съвкупност от споделени базови възгледи на 

групата (организацията), които се създават в процеса на решаване проблемите на 

вътрешната интеграция и адаптацията в обкръжаващата среда. Когато тези възгледи 

работят достатъчно добре, за да се смятат за валидни, те се възприемат от новите 

членове като правилен начин на мислене, поведение и действие. По тези причини 

културата е като “терен на съзнателност, разгърнат на основата на конкуренция и 

борбеност, специфичен начин на организация и развитие на човешката дейност, 

представена чрез продуктите на материалния и духовния труд, в система от социални 

норми и учреждения, в духовните ценности, в отношението на човека към останалите и 

към самия себе си”2 . 

Терминът култура (от лат. cultura – от colo “обработвам”) в днешно време има 

шест значения3. За целта на настоящата статия използваме първото: „културата е 

съвкупност от материалните и духовните ценности, създадени от човечеството в 

неговото историческо развитие – постиженията в областта на техниката, 

възпитанието, строителството, обществения строй, образованието, науката и 

изкуствата“. 

От определението следва, че същността на културата е променлива във времето 

по съдържание и сила на влияние (възприемане) върху членовете на обществото 

(организацията, групата). От научна гледна точка интерес представлява опознаването на 

закономерностите на промяната на културата, а и как те могат да се експлоатират в 

интерес на управлението на промяната на културата с цел повишаване на 

ефективността в работата на обществото, организацията или групата4.  

В научната литература има много определения за понятието култура. Няма 

единно схващане, но съществуват общоприети рамки за съдържанието и отличителните 

черти на понятието “култура”. В повечето определения тя се интерпретира като 

“комплекс от най-общи схващания, социални норми и характерни материални 

особености, формиращи сбор от етични, расови и религиозни традиции на социалните 

групи, обхващащи цялото, което включва знания, възгледи, морал, ценности, 

взаимоотношения, език, закони, традиции, обществено мнение, религии, ритуали и 

изкуство. Тя се възприема като общ резервоар на символни значения, ценности и 

специфичен начин на схващане на събитията, който характеризира хората и 

отделния човек като член на обществото”5. 

Условно организационната култура може да се представи от два, компонента, 

които са неразривно свързани – материален и нематериален компонент. Като 

нематериален актив на организацията организационната култура може да се 

дефинирана като ресурс от традиции, знания и авангарден опит, включващ базови 

ценности, норми и практики, проявяващи се в организационното поведение чрез 

символи, език, идеологии, митове и ритуали в рамките на споделен контекст.6 

                                                 
2 Семерджиев, Ц. Стратегическо лидерство. С., 2000 
3 Речник на чуждите думи в българския език. С., 2003, с. 411. 
4 За повече подробности виж. Манев, Е., Организационна култура: същност, промяна, измерване, София, 

ВИ, 2007 
5 Български тълковен речник. С., 1994, с. 400; Webster’s Third New International Dictionary. Springfield, 

1986, p. 552; Советский Энциклопедический Словарь. Москва, 1980, с. 677; Философский 

Энциклопедический Словарь. Москва, 1989, с. 293; Енцик.  
6  Манев, Е., Организационна култура: същност, съдържание, измерване, София, ВИ, 2007, с. 48 
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Изхождайки от тази фундаментална постановка, може да се направи 

обоснованият извод, че планирането на промяната на организационно културният модел 

на ВВС е: 

1. Изключително важно и необходимо мероприятие, което изисква 

необходимият за това капацитет, знания по изследване на сегашният организационен 

културен модел. 

2. Знания за правилното, научно обосновано планиране на промяната на 

организационната култура, което означава, че трябва да се определят основните 

индикатори на новият културен модел във ВВС. 

3. Знания, за това как да се управляват процесите за придобиване на новият 

тип организационна култура във ВВС, свързана с успешното първоначално усвояване 

на новия самолет и безаварийно провеждане на учебно-бойната подготовка. 

Тук не става въпрос за утвърдените от производителя и опитът на ВВС на САЩ 

методологии и методи за планиране, организиране, провеждане и анализ на летателното 

обучение. Основният въпрос е определяне на характеристиките и индикаторите на 

необходимият нов културен модел на Българските ВВС, който да осигури успешно и 

безаварийно усвояване на новата авиационна техника и бойното ѝ използване, както и 

успешното носене на бойното дежурство по охрана и отбрана на въздушните граници 

на Република България.  

Дотук разгледах накратко общият фундаментален въпрос за необходимостта от 

научно обоснована планова промяна на организационно културния модел в авиацията 

на ВВС и не само там.  

Следващият важен въпрос на който ще се спра е обективно очертаващото се 

различие в обективно формираните две групи авиационни специалисти във ВВС, 

свързани с приучването и усвояването на новия тип самолет и авиационна техника. Те 

могат да се разделят условно на групата на приучилите се в САЩ и групата на 

авиационни специалисти, които ще се приучат в Република България, във ВВС. Нашите 

ВВС имат такъв исторически опит по приучване от един тип техника (западен) на 

Съветска техника след 1944 г., има опит и от приучването на нови типове самолети 

съветско производство, има опит и от приучване на западен тип техника. Този опит 

трябва добре да се изучи, и то не само в България, но и особено в страни които вече 

експлоатират авиационна техника като самолети Ф-16, различни модели, които са 

преминали от съветски тип авиационна техника. Подходяща методика за тези цели 

може да е „Изучаване на положителния опит“ на тези чуждестранни военновъздушни 

сили. Подчертавам, методика, която е много по-различна дейност от посещение на 

такива ВВС от делегации на Българските ВВС. Това не означава, че последното не е 

полезно мероприятие. Несъмнено е полезно, но то не е свързано с прилагане на 

методиката за „Изучаване на положителния опит“. На това следва ВВС да обърне 

необходимото внимание. 

Какви са основните различия във възприемането и представите как трябва да се 

изучи процесът на анализ, планиране, организиране и анализ на приучването на нова 

авиационна материална част. Несъмнено ще има разлика в разбиването на тези процеси 

в двете групи хора от ВВС. Това ще се дължи на две основни групи причини:  

 Първата е, че висшият команден състав във ВВС ще формира своето 

разбиране основно на базата на теоретични знания и знания получени от посещения на 

ВВС на САЩ и на страни от бившите социалистически страни преминали на 

експлоатация на F-16, макар и на друга модификация, имащи вече такъв опит. Това 

знание, можем да наричаме теоретично знание, т.е. командният състав няма да има 

практическото знание, опит и умения по реалната експлоатацията на земята и във 
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въздуха на новата материална част. Това означава, че културният модел на командният 

състав ще е доминиран от знания получени само от „книгата“.  

 Втората група, личният състав който се е приучил на новата материална част 

в САЩ, ще има необходимият и реален теоретичен и практически опит, придобит в 

реалната среда на експлоатация на новата за нас авиационна техника, придобити от 

реалното пребиваване в техният организационно културен модел.  

Тези обективни реалности са основание са се направи изводът, че ще има, по 

обективни причини, различия в културните модели на двете български групи. По-близо 

до реалния културен модел ще бъдат хората от групата на приучилите се в САЩ, но 

това не е съвсем вярно и то не само от теоретична гледна точка. В по-малка степен на 

близост до необходимият културен модел, ще бъде моделът на групата хора, които ще 

се приучват у нас. Важна особеност е, че в тази група са и ръководещия състав от 

авиобазата и ВВС, който има по-високата степен на отговорност по силата на 

заеманото от тях служебно положение. Тази особеност, по опита от минали пирувания 

на нова авиационна материална част ще поражда, не без основание, сблъсък на 

вижданията на командването с виждането на приучилите се вече в САЩ специалисти – 

летателен, инженерно технически състав и авиационни механици.  

Преодоляването на този обективен проблем е възможно, ако се отчита и прилага 

на практика опитът от миналите подобни етапи от историята на Българските ВВС, 

който задължително трябва да се адаптира правилни към конкретните сегашни условия. 

Ще разгледам, някои от по-важните изводи от такива периоди в нашите ВВС, 

които могат, според мен, да се адаптират към съвременните условия и техника.  

На първо място, в Българските ВВС винаги се е спазвал принципът в състава на 

първата група за приучване на нова авиационна материална част да се изпращат 

специалисти – летци и инженери от щаба на ВВС – обикновено с офицерско звание 

полковник, от състава на дивизията (Корпус Тактическа авиация) – един пилот и един 

инженер, обикновено с военно звание полковник и от състава на авиационният полк 

(такава беше военната организация по времето преди 1989 г.) задължително като най-

старши длъжности бяха от летателния състав – командирът или зам.-командирът на 

авиационния полк (летци) и инженерът на авиационния полк. Този подход гарантира , 

че при приучването на останалия ръководещ състав в системата на ВВС, в Република 

България ще се спазва принципът старшият началник да обучава подчинените си лично, 

т.е. да им бъде лектор, инструктор, наставник в практическата летателна дейност. С това 

се гарантираше изпълнението на важният принцип на лидерство във въоръжените сили, 

установено от векове (за съжаление, силно нарушено през последните 30 години): 

„Прави като мен!“. Дали при сегашните условия този водещ принцип за командване е 

спазен, това оставям на читателя да го изследва и да си даде отговор. Очевидно, 

отговорът е отрицателен, според мен. 

В някои случаи е имало нарушаване на този принцип, може би по основателни 

причини, но винаги в посочения модел на организиране на приучването на първата 

група, приучващи се в учебните центрове на страната производител на авиационната 

техника е имало и по-старши, приучили се и получили инструкторска работа, които да 

проведат правилно, компетентно и безаварийно приучването на подчинените си в 

страната ни. Могат да се дадат конкретни примери, за интересуващите се от темата.  

Ако в сегашния случай, този принцип е нарушен, това ще доведе до усложняване 

на процесите по приучване на останалия авиационен състав във ВВС в страната. 

Основните направления на проблемите, които ще се срещнат във ВВС могат да се 

синтезират в няколко групи както следва: 

 Нарушаване на принципът командирът (началникът, по-старшият) да е 

по-подготвен и да обучава подчинените си. 
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 Ще се получи състояние при което подчинените ще обучават 

началниците си, което е недопустимо. Това ще доведе до девалвация на авторитета на 

по-старшите пред по-младшите и пред целия състав на военното формирование. 

 Тези два важни фактора ще предизвикат скрити, неявни, а в някои случаи 

и открити конфликти между командния състав, които не е усвоил новата авиационна 

техника и вече приучилите се в САЩ военнослужещи. Това е недопустимо да се случва 

във ВВС, което е  важна задача на командния състав. Как може да стане това , е въпрос 

на задълбочено и научно обосновано решение, план и мероприятия. 

 Очаква се осигуряването на летателната дейност по проучване на новата 

авиационна техника да е добре материално и финансово осигурено, базирайки са на 

изискванията и препоръките на САЩ. Това ще доведе до преминаване от режим на 

„летателна дейност под санитарния минимум“, което при сегашният начин на водене на 

летателната подготовка, ще се яви като преминаване от екстензивна към интензивна 

летателна дейност. Това е изключително рисков период, ако не се менажира научно 

обосновано и компетентно.  

Тези проблеми са обект на отделен анализ и доклад. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Съвременните самолети притежават високи бойни възможности при големи 

скорости и маневренни претоварвния. Но високите скорости и претоварвания са 

причина за значителни смущения на въздушния поток в околността на самолета, 

следствие на което се появява аеродинамична интерференция на самолета и на 

авиационните бомби намиращи се в околността на самолета. В резултат се създават 

аеродинамични и инерционни въздействия върху отделяната от самолета бомба. Те 

действат върху установката с бомбата и в процеса на нейното движението в началния 

участък в околността на самолета т.е. в зоната на смутения поток.  Всичко това води до 

линейни и ъглови смущения на движението на авиационната бомба. Тези смущения 

могат да причинят съприкосновение на пуснатата бомба със самолета, или с други 

отделящи се авиационни бомби.  

Действието на аеродинамичната интерференция върху отделящата се бомба 

причинява увеличаване на ъгъла на атака на бомбата на участъка на пикиране или 

кабриране, а също така и на ъгъла на плъзгане в зависимост от аеродинамичната схема 

на бомбата, нейната конструкция и режимите на полета на самолета. Скоростта на 

завъртване на бомбата при отделянето в равнините на тангаж и курс зависи от много 

фактори, но основни са скоростта и претоварването на самолета в момента на пускане 

на бомбата. 
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 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

Сега се използват бомбардировъчни установки с определени параметри на 

принудителното отделяне, осигуряващи необходимите условия за изтласкване на 

бомбата, но само за определена област на бойно използване. 

Съществуват следните методи за принудително отделяне на авиационни бомби: 

механичен, пневматичен, пирохидравличен и пиротехничен [3]). 

1. Механичен метод за принудително отделяне 

При този метод се използва енергията на свити дискови пружини. Използването 

на такива пружини позволява получаване на минимални габарити и маса (в сравнение с 

другите видове пружини), при еднакво усилие и ход на пружините. Конструктивно, 

заключващия механизъм с механично изтласкване на бомбата представлява корпус, в 

който са разположени два носещи лоста свързани с тяга, система от заключващи и 

спускателни лостове, блок на пружините, тласкач и двурамов лост, свързващ блока на 

пружините с тласкача. Блокът на пружините е направен във вид на две успоредно 

разположени набори от дискови пружини с цел намаляване хода на пружините и 

разполагането им в габаритите на заключващия механизъм. 

Отключването на кинематиката на заключващия механизъм се извършва от 

електромеханичен привод, монтиран на гредовия държател.  

Преимуществото на този метод за изтласкване спрямо пиротехническия е: 

- отсъствие на вредното въздействие на продуктите от изгаряне върху детайлите 

на заключващия механизъм; 

- отсъствие на необходимост от проверка на електрокапсулата на пиропатрона; 

- по стабилното усилие на тласкача за сметка на малкото свиване на пружината; 

- голяма надеждност поради отсъствие на пиропатрон и свързаната него 

електрическа верига за сработване. 

Като недостатък могат да се посочат по-големите габарити и маса в сравнение с 

пиротехническия метод, както и наличието на допълнително оборудване за свиване на 

блока на пружините и дългото време за подготовка на заключващия механизъм.  

 

2. Пневматичен метод за принудително отделяне 

Предимството на пневматичния метод пред пиротехническия е отсъствието на 

необходимост от почистване от продуктите на изгаряне на барутния заряд и тяхното 

вредно действие върху елементите на държателя. 

Принципната схема на пневматичния метод за принудително отделяне се състои 

от бутилка с щуцер за газ с високо налягане, електроклапан, пневмоцилиндър и 

съединителни тръбопроводи.  

Монтираната пневмосистема в гредовия държател води до необходимост от 

създаването на разьомно съединение в пневмосистемата, което усложнява 

конструкцията, увеличава масата и времето за подготовка, затруднява експлоатацията и 

намалява надеждността на работа на заключващия механизъм.  

Използването на пневмосистема за принудително отделяне е нецелесъобразно 

поради ограничaване на допустимата маса на държателите [1].  

 

3. Пирохидравличен метод за принудително отделяне 

За увеличаване на броя на сработванията на пиросистемата без да се почиства и 

за подобряване на експлоатацията може да се използва хидросистема, която се явява 

междинно звено между камерата на горене и пръта на тласкача. Изпълнението на такава 

схема ще концентрира разпространението на газа в камерата на горене, поради което ще 

се почиства нагара само в камерата. 
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Предимство на пирохидравличния привод спрямо пиропривода, е че газовите 

канали и цилиндъра на тласкача не се чистят. 

Недостатък е увеличената маса и малкият коефициент на полезно действие. 

Отчитайки ограничението на масата на гредовия държател, използване на 

пирохидравличния привод е нецелесъобразно. 

 

4. Пиротехнически метод за принудително отделяне 

Най-разпространен метод за изтласкване на авиационни бомби от гредовите 

държатели е пиротехническият. Предимствата на този метод спрямо другите са 

минималните габарити и маса, малко време за снарядяване и надеждност на 

конструкцията. 

Недостатък на метода е необходимостта от почистване на пиросистемата от 

продуктите на горене и тяхното вредно действие върху частите на заключващия 

механизъм.  Съществуващите в експлоатация пиромеханизми осигуряват не по малко от 

пет сработвания без почистване. По този начин почистването се извършва в края на 

летателния ден, не влияейки на времето на предполетната подготовка. 

Пиромеханизмът се състои от корпус, в който има два патронника за 

пиропатрони разположени хоризонтално; два вертикални канала, в един от които е 

монтиран тласкача действащ на товара, а в другия – буталото за отключване на 

кинематиката на заключващия механизъм при сработване на пиропатрона. Изходът на 

вертикалните канали е в долната част на корпуса, което намалява попадането на 

продуктите на горене във вътрешността на заключващия механизъм и освен това е 

възможно почистване на пиромеханизма, без демонтиране на заключващия механизъм 

от гредовия държател. Осигурява се и бързо снарядяване с пиропатрони.  

С цел получаване на минимална маса на гредовия държател и минимално време 

за неговата подготовка, най-оптимален е пиротехническия метод за отделяне на 

авиационни бомби, който е намерил широко приложение. 

Например, многозатворния гредови държател МБД2–67У от втора теглова група 

(100kg) – 4 бомби по 50 или 100kg е с един пиропатрон, с ресурс 500 пиротехнически 

пускания за 2400 летателни часа и време 25години – използва се на самолети МиГ-21, 

Су-25, МиГ-29К. Държателят БД4-УСК-Б от четвърта теглова група (1500kg) има 

ресурс 300 пиротехнически пускания е с 2 пиропатрона - за самолет Су-24М. 

Държателят БД3-УСК-А от трета теглова група (500kg) има ресурс 500 пиротехнически 

пускания, 2000 летателни часа и срок 20 години – използва се на самолети Су-27, Су-24, 

Су -30МКИ, Су-30МКК [52]. 

Конструкцията на пиромеханизма използван в гредовите държатели от трета 

теглова група се състои от корпус, в който има два патронника за пиропатроните, които 

са разположени хоризонтално и симетрично от двете страни на корпуса, два вертикални 

канала, в един от които е монтиран тласкача действащ върху бомбата, а в другия има 

филтър, предпазващ детайлите на пиромеханизма от въздействието на продуктите на 

горене и пръта, отключващ кинематиката на заключващия механизъм. 

Продължителността на процеса на изтласкване на бомбата (трета теглова група – 

500kg) с използване на пиромеханизъм с един пиропатрон е не повече от 0,1s [3]. 

В съществуващите системи за принудително отделяне не са предвидени начини 

за регулиране на линейната и ъглови скорости на отделящата се бомба с цел 

компенсиране на началните аеродинамични сили и моменти и на инерционно масовите 

въздействия [2]). Поради това за осигуряване на безопасност на отделянето се 

ограничават режимите на бойно използване на самолета. 
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Използваните бомбардировъчни установки не могат да осигурят безопасно 

отделяне на авиационните бомби от самолетите т.е. осигуряване на не сблъскване на 

бомбата със самолета и други бомби при залпово пускане и осигуряване на устойчивост 

на нейното (тяхното) движение във всички диапазони на бойно използване на самолета. 

 Перспективно е създаване и използване на бомбардировъчни установки с 

автономен источник на енергия с адаптивна система за принудително отделяне със 

затворен контур за управление с обратна връзка на параметрите на движение на 

бомбата. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

От както свят светува логистиката съществува и като наука и като дейност. 

Всяка система и елементите в нея при планиране и начертаване на своята 

организационна архитектура и ръководене на своята работа се нуждаят от 

предварителна, съпътстваща, последваща и обратна логистика. 

Понеже ВВВУ „Г. Бенковски“ е част от системата за национална сигурност на 

Република България ще насочим нашето внимание към логистиката на тази система. За 

съжаление през последните десетилетия промените в организацията на логистиката, 

както и в цялата система за национална сигурност, са предимно козметични или 

промени заради промените, без да се цели и постигат промени на съдържанието. 

Основната ни цел се предопределя от необходимостта за движение към 

промяна структурата на логистиката и по-точно към интегриране логистичните вериги 

на отделните елементи от системата за национална сигурност (Министерство на 

отбраната, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция «Национална 
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сигурност», Държавна агенция «Разузнаване», Национална служба за охрана [1]) в 

логистична система. Другото ѝ предназначение се обуславя от наложителността на 

логистиката да се обърне подобаващо внимание, имайки предвид нейното значение и 

постоянно повишаващата ѝ се роля. 

Като въведение ще започнем с едно лично предположение за 

 
 

Фигура 1. Предположение за начало на логистиката с човешко участие. 

 

 

където А (Адам) е първият логистик, който формира първия МП (материален поток, 

понякога прерастващ във финансов от смокинови листа и ябълки) и ги предоставя на 

първия потребител Е (Ева). 

От фигурата се вижда развитието на изискванията към МП и тези на Е, но за 

съжаление при логистика А няма развитие. Една от задачите на този доклад е да Ви 

убеди, че и той  има право на развитие и по-добър стандарт. Тази „волност“ съм си я 

позволил, защото в България от логистика, политика и футбол разбират всички, но 

добрите играчи са малко, а макар и с риск да се повторим, ще заявим, че без 

висококачествена логистика нищо, а особено авиация, не може да съществува. 

 

2. ЗАРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛОГИСТИКАТА 

 

Както вече казахме в началото логистиката съществува от както свят светува, 

доказателство за това са редица исторически данни, според които в древността са 

присъствали различни търговски пътища.  

Най-известният търговски път в историята е „Великият път на коприната“ (Via 

maris). Всъщност пътищата са били два – северен  и южен маршрут с редица рокадни 

пътища по между им и е просъществувал повече от 17 века (възниква през 2 век преди 

новата ера), като е свързвал Китай с Европа (фиг.2) 
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Фигура 2. „Великият път на коприната“ – стара монголска карта [2] 

 

Това е най-сериозното доказателство, че за новите стоки и научни постижения 

няма граници и че те не принадлежат само на една държава, а  тяхното 

разпространяване и популяризиране е дело на логистиката. И не е случайно, че Китай 

много усилено работи за възстановяване на този път в днешни, съвременни условия, 

което е поредно доказателство, че за логистиката няма начало и край. 
Зараждането на логистичната терминология, поставя своето начало в древна 

Елада, а нейното използване започва в Древен Рим. Терминът „ логистика ” произхожда 
от гръцките думи „логос”(дума, понятие, сметка ) и „ логистикос ” ( способен в 
изчисляването и пресмятането ) [3]. 

Счита се, че най-ранното използване на термина логистика е в древен Рим, 
датиращо от Х век от новата ера и принадлежи на източно римския (византийския) 
император (василевс) Лъв VI, определил логистиката като изкуство за придвижване и 
снабдяване на армията [4]. 

По времето на Карл фон Клаузевиц (1780-1831) логистиката намира 

практическа реализация в областта на военното тилово стопанство, когато 

снабдителните процеси на войските по време на поход са били съпътствани от 

функциите на интендантските, а по-късно и на техническите служби и 

транспортирането на хора и материали [5]. 

Говорейки за зараждането на логистиката не можем да не се спрем на             
основоположника на съвременното разбиране за логистиката като военно направление 

–Антоан Анри Жомини [6] (6 март 1779 г. – 24 март 1869 г.) – виден военен историк и 

теоретик на военното дело, роден в Швейцария.  Жомини завършва Миланската военна 

школа и през 1798 г. постъпва като лейтенант в швейцарската армия, а през 1804 г. е 

приет в редовете на френската армия. От есента на 1813 г. е приет на служба при 

император Александър І с чин  генерал-лейтенант  и звание генерал-адютант, през 1826 

г. получава званието генерал от инфантерията (остаряло наименование на пехотата). 

Бил е военен съветник на Николай І и е един от основателите на военната академия в 

Санкт-Петербург (1828 г.). Жомини е бил личен преподавател на престолонаследника 

Александър ІІ, за който през 1837 г. той пише една от най-важните книги по логистика - 

Precis de l’art de la guerreο (Очерци по военно изкуство), впоследствие преведена на 
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много езици. Глава VІ на това произведение се нарича “За логистиката, или за 

практическото изкуство да се приведе армията в движение”. Тук той поставя въпроса: 

“Явява ли се логистиката частна наука? Или напротив, тя е обща наука, представляваща 

една от най-важните части на военното изкуство.” 

 Думата логистика пише Жомини “както е известно произлиза от “Major general 

des logis”, т.е. от наименованието на тази категория офицери, задълженията на които са 

да разполагат войските по квартири или на лагери, в колонен строй, и разполагането им 

на място.” Тази френска трактовка на автора има подобен термин в немския език 

“quartiermeister” (квартиер; началник на снабдяването на корпуса, дивизията). 

 За да обоснове обхвата на логистиката при придвижването на армията и 

свързаните с това действия и мероприятия Жомини подготвя обща инструкция от 18 

точки. В тази инструкция става дума за подготовка на армията и нейната материална 

част преди всяко придвижване или бойни действия; организация и контрол при 

движението на обоза, бойните и продоволствени запаси и санитарните части, както и 

тяхната безопасност; устройство на лагерите и тяхната безопасност и ред. Особено 

внимание обръща на преправите през водни препятствия, пътища и мостове.  

През 1884 г. американския институт на военноморския флот въвежда понятието 

„логистика” за нуждите на навигацията. През 1905 г. майора от американската армия 

Чонси Бейкър (Chouncey Baker) издава “Наставление по военно изкуство”, отнасящо се 

за придвижване и снабдяване на армията. В него той въвежда официално понятието 

“логистика”, като материално-техническо осигуряване на армията и различни варианти 

на нейната дислокация. 

По-късно неговите идеите са преподавани във военната академия на САЩ в 

Уест Пойнт. Днес те се изучават във всички висши военни колежи, училища и академии. 

Преди да се запознаем със съвременната история на логистиката, ще споделим 

едно от безбройните определения за нея. Изследвайки системата за сигурност и 

армията като част от нея, най-удачно е да се спрем на дефиницията дадена в „Речник на 

термините и дефинициите в НАТО” (ААР-6) [7], а именно – военната логистиката е 

наука за планиране и извършване на придвижване и поддържане на въоръжените сили. 

В най-разпространеното си значение, това са онези аспекти от военните операции 

касаещи: 

 проектирането, разработването, придобиването, съхранението, 

придвижването, разпределението, поддържането, евакуацията и бракуването на 

материали; 

 придвижването, евакуацията и хоспитализацията на личния състав; 

 придобиването или изграждането, поддържането, експлоатацията и 

бракуването на недвижимите средства; 

 придобиването или оборудването на сервизните служби. 

   Развитието на логистиката е обект на множество изследвания и групирания, 

затова ще разгледаме едно категоризиране, което разделя еволюционното развитие в  

логистиката на следните четири етапа [ 8, 9, 10]: 

 до логистичен период (до 60-те години на XX век). През този период 

управлението на материалното разпределение има фрагментарен (не системен) 

характер. Транспортът и материално-техническото снабдяване се разглеждат като две 

дейности, които не са свързани една с друга; 

  класическа логистика (тя е от 60-те до 80-те години на XX век). През 

този етап логистичната интеграция обхваща основно управлението на материалните и 

https://bg.jejakjabar.com/wiki/United_States_Military_Academy
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информационните потоци в сферата обръщението, но производствената дейност на 

фирмите остава извън обхвата й. Този начален етап от развитието на логистиката, обаче 

налага транспортните и складовите операции да се стремят към постигане на общ 

икономически резултат, да работят по единен график и съгласувани технологии; 

 Неологистика (тя е от началото на 80-те години приблизително до края на 

ХХ век). Характерно е, че през този период интеграционната основа на логистиката се 

разширява към обвързване с производствения процес. Взаимодействието между 

складовите операции и транспорта дават възможност за ефективно планиране за 

производството и управлението на запасите; 

 съвременна логистика (това е логистиката на XXI век). Нейните 

характерни особености са: 

–     съществени изменения в организацията и управлението на пазарните 

процеси в световен мащаб; 

–       използване на комуникационни технологии от ново поколение, 

позволяващи мониторинг на всички фази от движението на материалните потоци; 

–          развитие на обособен отрасъл за извършване на логистични услуги; 

–    интегрирането като основа на логистична концепция, обхващаща 

голяма част от субектите с цялостната материално-осигурителна система. 

              Новият логистичен подход се характеризира с излизане на логистиката извън 

рамките на икономическата среда и отчитане на социалните, екологичните и 

политически аспекти на обективната действителност. 

Това е една малка част от историята за появата и развитието на логистиката, 

която въпреки многото имена с които се е наричала ( тил и снабдяване, материално – 

техническо осигуряване, организация и управление работата на тила ) и етапите през 

които е преминала се утвърждава като основополагаща и една от най-динамичните и 

бързоразвиващите се дейности и наука днес. 

 

3. НОВИ ВИЖДАНИЯ ЗА ЛОГИСТИКАТА В СИСТЕМАТА ЗА 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И АВИАЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Днешното съвремие на логистиката във всичките ѝ разновидности и 

вижданията на настоящите експерти се характеризира с нейното движение към 

интегриране на логистичните процеси. До този извод се е достигнало след 

продължителни изследвания и предвиждания. Този процес в пълна сила се отнася и за 

логистиката на системата за национална сигурност, като за целта е достатъчно на първо 

време да се извърши следното: 

– изготвяне на концепция за система на логистиката в системата за 

национална сигурност; 

– изготвяне на концепция за управление на риска в логистиката от 

системата за национална сигурност; 

– планиране и извършване интеграцията на логистичните вериги от 

елементите на системата за национална сигурност, там където и доколкото е възможно, 

отчитайки общите и частните особености на участниците в системата. 

Създаването на логистична система в системата за национална сигурност 

(СНС) ще бъде труден и продължителен процес, който е възможно да срещне сериозен 

отпор, но за сметка на това ще се достигнат следните основни предимства: 
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– организирането на съвместни търгове за снабдяване на елементите от 

СНС, които ще доведат до оптимизиране на цените и повишаване качеството и 

количеството на потребните стоки и услуги; 

– изготвената логистична концепция ще определи предмета, целта, 

мисията, визията, стратегията и организационната архитектура на логистичната 

система от СНС; 

– концепцията за управлението на риска дава началото за изграждане на 

система за управлението на риска; 

– и  двете концепции  подчертават ролята на човешкия фактор и 

направленията за подготовка и развитие на логистиците от системата; 

– определят се основните етапи за управление на риска в логистиката и 

основните дейности за неговото минимизиране; 

– постоянно наличие на подробна, точна и навременна информация за 

състоянието на пазарите и участниците в тях; 

– разработените в концепциите алгоритми, матрица и диаграма за 

развитието, оценката и управлението на риска ще са от полза на всички участващи в 

неговото управлението. 

Това е най-краткия път за построяването на логистична система в системата за 

национална сигурност и някои от основните ѝ предимства, които ще доведат до 

повишаване на нейната ефективност за усъвършенстване на сегашните и придобивани 

на нови по-високи способности. 

Разглеждайки историята за зараждането и развитието на логистиката 

неминуемо достигаме до два основни въпроса:  

Защо учебната дисциплина логистика трябва да участва в учебната програма на 

ВВВУ?  

Отговорите на този въпрос могат да бъдат дело на цял научен раздел от 

военната  логистиката, защото не са малко и поради тази причина ще разгледаме само 

по-важните от тях, а именно: 

–     няма друга система, организация или институция в Република България, 

която да има по-сложна, многообразна и скъпа логистика като тази на нашата военна 

авиация в частност  и на ВВС като цяло; 

–        военнослужещите от авиацията трябва да са подготвени за провеждане 

или участие в конкурси за снабдяване; 

–   те трябва да са наясно с методите и методиките за изчисляване на 

необходимите потребности и избора на най-доброто необходимо за авиацията; 

– познаването, навременното и качествено идентифициране на риска в 

логистиката, а и не само там, ще доведе до ефективно противодействие срещу него;  

–       не трябва да допускат корупция и вмешателство при избор на въоръжение 

и техника на базата на притежаваните лоялност, знания и възможности. 

Другият ключов въпрос, свързан с логистичната подготовка на авиационните 

кадри, на който трябва да се намери решение е: 

 Какви знания и какво възпитание трябва да постигнем? 

 Тук не случайно ще анализираме възпитанието, защото знания, които не са 

подплатени с добро възпитание – честност, отговорност, лоялност и други подобни 

качества, няма да са достатъчни, особено в авиационната логистика. Отговорът на 

въпроса е изключително обемист, поради тази причина ще се спрем на някои от 

основните изисквания, поставени в него. 

       Получените по време на обучението теоретични знания и навици да позволяват на 

випускниците логистици и всички останали авиационни специалисти следните 
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възможности: 

              -         проектиране на логистични системи; 

              -     ефективно  да  използват   съвременни   технологии   и  програмни          

продукти за оптимизиране на потоците; 

              -        управление на материалните и съпътстващите ги потоци;  

- управление на логистичните процеси в учебно-образователната сфера и 

практиката; 

- управление покупката на ресурси и реализация на готовата/доставената 

продукция; 

- да водят ползотворен диалог и осигуряват разумен достъп  на 

производители и потребители; 

- да притежават знания и опит за идентифициране и управление на риска; 

- да следят и държат всички дейности в логистиката да се провеждат в 

условия на допустима прозрачност и абсолютна законност; 

- ползване на чужди  езици, писмено  и говоримо; 

- много добра устна и писмена комуникация; 

-  умения за работа в екип, с клиенти и доставчици и самостоятелно 

решаване на проблеми; 

-  работа под напрежение и умение за управляване на няколко дейности 

едновременно; 

-  гъвкавост при поемането на задачи, различни от ежедневните и други. 

       Така изброените умения са в пряка взаимозависимост от качествата, които 

трябва да притежава един логистик и всеки офицер. Тези качества подлежат на 

постоянно развитие и самоусъвършенстване. Говорим за личностни качества, които 

можем да определим като чисто човешки и професионални, т.е. става дума за 

възпитание. Тях можем да ги заемем от древно китайската „Книга на основите” с автор 

Хуаншъ ( ІІІ в. пр. н. е.) [11] и те се заключават в следното: 

- добродетелният човек е способен да привлече към себе си хора от далеч; 

- човек, внушаващ доверие, е способен да привлече към себе си чужди 

хора; 

- справедливият човек е способен да привлече към себе си мнозина; 

-  талантливият човек е способен да се учи от примера на древните; 

- мъдрият човек е способен да облагодетелства подчинените си; 

- оня, които постъпва безупречно, за света е  образец на благочестие; 

- оня, чието знание е съвършено, съкрушава коварството и измяната; 

- оня, които внушава доверие към себе си, разпространява наоколо  

честност и  целомъдрие; 

- оня, които е щедър, ще направи добри всички около себе си. 

Тези систематизирани отговори, още веднъж доказват значението на 

логистиката и на логистиците в българската военна авиация. Защото без добра 

логистика, в която участие имат всички, от командира до крайния изпълнител, 

авиацията ни ще крета, както прави през последните десетилетия. И всички тези 

участници в логистичния процес трябва да са подготвени за всеки един етап на 

логистичния цикъл, започвайки с планирането, преминавайки през заявяването, 

договарянето, доставката, експлоатацията и завършвайки с утилизацията и снемането 

от отчет.  

За съжаления този процес в голяма степен е зависим от политиците, които 

избираме да ни управляват и ние трябва всячески да ги убеждаваме, че защитата на 
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родното ни небе е наше задължение, а не на съюзници и партньори и това изисква 

осигуряването на българската военна авиация с високотехнологични съвременни 

оръжия и технологии, на базата на адекватно отпуснат, разпределен и усвоен бюджет. 

Това е така, защото точно описаните потребности навеждат на древната  

китайска мъдрост, че  

 „което не може да се опише, не е възможно да се направи” . 

А  когато липсват качествени описания и заявленията за тях или те са фалшиви, 

тогава влиза в сила другата им сентенция, че    

 „когато няма нищо освен измама, измамата става истина”. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение можем да заявим, че развитието на логистиката доказва 

твърденията на Коимбаторе Кришнарао Прахалад и Венкат Вамасвани [12] от книгата 

им „Бъдещето на конкуренцията“, че съвременните лидери в бизнеса се нуждаят от 

нови знания и социални умения, които да доведат до формиране на алгоритъма 

„потребител-фирма-потребител“. Така основната задача на фирмата/организацията е 

създаване на мрежа в която потребителите лесно да взаимодействат със средата 

посредством технически или социални посредници. Мрежата трябва да съдържа 

различни нива и форми на достъп за потребителите, механизми за диалог и начини за 

управление на риска.  

Това с пълна сила се отнася за военната логистика, като цяло и за авиационната 

логистика , в частност, т.е. потребителите (авиацията, армията и държавата) трябва да 

работят и взаимодействат като едно, а доставчиците да се съобразяват напълно с 

изискванията на потребителите, защото те са определящите в тази схема. 
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Abstract: The forthcoming introduction of new models of aircraft equipment and the combat 

use of unmanned aerial vehicles raises the question of the implementation of new instrument 

landing systems, compatible with the new equipment and covering NATO requirements and 

standards. 

At present, the Bulgarian military aviation uses radio systems for close navigation, which 

provide the instrument landing of aircraft , only on the runaway, where they are located. This 

restricts their use of other landing lanes, due to weather or other circumstances. 

The instrument landing system (ILS) is 100% compatible with Western aircraft models. 

However, it also has limitations on parameters, that do not allow it to be used at a distance 

greater than 18.5 km. 

The implementation of the Global Navigation Satellite System (GNSS) and in particular 

GBAS would allow them to be used in performing precise instrument landing measures, 

avoiding all the disadvantages of the current rules for the imposition of accurate approach in 

military aviation. 

 

Keywords: radio systems, navigation, instrument landing, GBAS, GNSS 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Предстоящото въвеждане в експлоатация на нови типове летателна техника, 

бойното използване на безпилотни летателни апарати повдига въпроса за внедряването 

на нови системи за инструментално кацане съвместими с навлизащата нова техника и  

покриващи изискванията и стандартите на НАТО. 
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2. НАВИГАЦИОННИ РАДИОСИСТЕМИ ЗА БЛИЗКА НАВИГАЦИЯ И 

ИНСТРУМЕНТАЛНО КАЦАНЕ ИЗПОЛЗВАНИ В БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА 

АВИАЦИЯ. 
 

 Към момента в българските военно въздушни сили (ВВС) се използват следните 

радиосистеми за близка навигация и инструментално кацане: 

1. инструментална система за кацане (ILS); 

2. всенасочен високочестотен (VHF) радиофар (VOR); 

3. ненасочена приводна радиостанция (NDB); 

4. далекомерна система (DME); 

5.тактическа система за навигация(TACAN); 

6.радиосистеми за близка навигация (РСБН-4Н); 
  

Таблица 1.Метеорологични минимуми на летището наложени от използваните 

радиосистеми за близка навигация и инструментално кацане. 
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Таблица 2.Минимуми на летището – 2NDB/DME;VOR/DME; TACAN; PAR. 
 

МИНИМУМИ ЗА КАЦАНЕ НА ЛЕТИЩЕ ГРАФ ИГНАТИЕВО 

LANDING MINIMA AT GRAFIGNATIEVO AD 
 

ПИК 

RWY 

Категория  

на самолета 

Category of 

Aircraft 

 
 

СРЕДСТВА / СИСТЕМИ ЗА КАЦАНЕ 

FACILITIES  /  LANDING SYSTEMS 

2NDB/DME 

SRE 
VOR/DME 

TACAN 
PAR 

 Със светлинен 

подход 
With ALS 

Без 

светлинен 
подход 

ALS out 

Със светлинен 

подход 
With ALS 

Без 

светлинен 
подход 

ALSout 

Със светлинен 

подход 
With ALS 

Без 

светлинен 
подход 

ALS out 

  МИНИМАЛНА ОТНОСИТЕЛНА ВИСОЧИНА ЗА СНИЖЕНИЕ (MDH) И ВИДИМОСТ 

(VIS) (m) MINIMUMDESCENDHEIGHT (MDH) ANDVISIBILITY (VIS) (m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

08 A 90/800 90/1600 90/800 90/1600 75/900 75/1600 

B 90/1200 90/2000 90/1200 90/2000 75/900 75/1600 

C 90/1200 90/2000 90/1200 90/2000 75/900 75/1600 

D 90/1600 90/2400 90/1600 90/2400 75/1600 75/2400 

E 90/2000 90/2800 90/2000 90/2800 75/2000 75/2800 

26 A N/A 90/1600 N/A 90/1600 N/A 75/1600 

В N/A 90/2000 N/A 90/2000 N/A 75/1600 

C N/A 90/2000 N/A 90/2000 N/A 75/1600 

D N/A 90/2400 N/A 90/2400 N/A 75/2400 

E 
N/A 90/2800 N/A 90/2800 N/A 75/2800 

 

Описаните радионавигационни средства отговарят на стандартите и са 

съобразени с препоръчителните практики на глава 3, том I, Приложение 10 на 

Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване. 

РСБН-4Н е система която намира приложение единствено при руските образци 

летателна техника и е несъвместима с тези, които предстоят да се приемат на 

въоръжение. 

Всички тези системи осигуряват инструментално кацане на летателни апарати 

(ЛА) единствено на полосата, на която са разположени,което ограничава тяхната 

употреба ако се налага използването на другата полоса за кацане поради 

метеорологични (МТО) или други ограничения.[3] 

 От всички изброени по-горе системи за близка навигация,най-нова и съвместима 

на 100 % със западните образци ЛА е ILS,въпреки това тя също има ограничения по 

параметри които не позволяват нейното  използване на дистанция по голяма от 

18,5км.[1,2,7] 

Международната организация за гражданска авиация (ICAO) е определила в 

какъв обем от въздушното пространство елементите на системата за инструментално 

кацане, трябва да осигурява зададената точност.[4, 5, 6]  

На фигура 1 е показан обемът в който се осигурява зададената точност от 

курсовия радиомаяк на системата ILS.  
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35º 

35º 

10º 

10º 

7º 
7º 

18nm 

25nm 

 
 

Фигура 1. Въздушен обем, обслужван от курсовия радиомаяк. 

 

Точността на определяне на отклонението от оста на пистата трябва да се запазва 

до ъгъл 7º над пистата. Хоризонталното покритие трябва да обхваща сектор с ширина 

±35º от оста на пистата на разстояния до 18 морски мили от нея и ±10º от оста на 

пистата на разстояния от 18 до 25 морски мили от нея.[2] 

На фигура 2 е показан обемът в който се осигурява зададената точност от 

глисадния радиомаяк на системата ILS. Разстоянието от пистата, на което глисадния 

маяк осигурява необходимата точност е 10 морски мили, а покриваният сектор в 

хоризонтална равнина около оста на пистата е ±8º. Във вертикалната равнина долната 

граница на сектора се определя от ъгъл 0,45, а горният му край от ъгъл 1,75, където  

е ъгълът на наклон на глисадата. Както бе отбелязано преди обикновено =3º и тогава 

покриваният сектор във вертикална равнина се заключава от 1,35 º до 5,25 º.[1,2,7] 

 
 

8º 

10nm 

1,75 

0,45 

8º 

 
 

Фигура 2. Въздушен обем, обслужван от глисадния радиомаяк. 

 

В таблица 3 са посочени метеорологичните минимуми за кацане на различни типове 

бойни летателни апарати.[3] 

 

Таблица 3. Метеорологичните минимуми за кацане. 
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 Тук са дадени метеорологичните минимуми на летателните апарати за кацане с 

използване на системата за инструментално кацане ОСП в комбинация с РСП, който в 

момента е основен метод за прецизен заход за кацане,използван във военната авиация. 

Причината за използването му е, че позволява да се насочват летателните апарати от по 

голяма дистанция, като се отчита при изтребителната авиация.Схемата за 

снижение,скоростта за снижение и вертикалната скорост се различават от стандартните 

инструментални заходи използвани в гражданската авиация.[3] 

 Друга основна причина е че методите на прецизен заход за кацане,които са 

залегнали в методиката за обучение на летателните екипажи са от времето когато, 

конкретните летателни платформи са били приети на въоръжение и са съобразени с 

типа самолет, и оборудването на летището към момента. 

 Към момента този тип маньоври почти изцяло са отхвърлени от гражданската 

авиация поради две основни причини: 

- изискват голямо време за изпълнение,което ограничава пропускателната 

способност на дадено летище . 

-икономически са неизгодни, поради повишения разход на гориво в отделни 

етапи от полета. 

 Друг проблем който възниква във военната авиация при употребата на 

прецизните заходи за кацане е необходимостта от активиране на допълнителни 

временно резервирани зони (ВРЗ)поради голямото отдалечение на точката за начало на 

снижение, което от своя страна води до ограничаването на въздушното пространство за 

гражданско въздухоплаване. 

 

3. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА НАЗЕМНА ДОПЪЛВАЩА 

СИСТЕМА (GBAS) ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННАТА АВИАЦИЯ. 

 

 Внедряването на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) и в 

частност на наземната допълваща система (GBAS), биха позволили те да се използват 

за изпълнение на прецизни заходи за кацане, избягвайки всички недостатъци на сега 

действащите правила при изпълнението им във военната авиация.Въведението би 

позволило да се повиши пропускателната способност без да се използва допълнителен 

обем въздушно пространство. Чрез прилагането на множество извити и сегментирани 

стръмни подходи екипажите на приближаващите се за кацане ЛА могат да изберат най-

подходящия за дадената ситуация метод за инструментален заход.Друг аспект на 

нововъведението би било възможността да се разработят нови методики за конкретния 

тип ЛА без да се нарушават инструкциите за безопасност, премахвайки първоначалния 

хоризонтален участък по време на снижение на ЛА. 

От гледна точка на потребителя, GBAS услугата, може да предложи значително по-

добра производителност от ILS. Насочения сигнал има много по-малко шум, защото 

няма изкривяване на лъча, причинени от сградии превозни средства. Предимството на 

GNSS системата за кацане (GLS) е способността за допълнителни или подобрени 

възможности, които ILS не може да предостави.  

Например,GLS може: 

- да осигури насочване за подход за кацане и излитане,обслужване на множество 

писти чрез едно GBAS съоръжение без да е развита инфраструктурата за всяка полоса; 

-да оптимизира използването на една полоса за излитане и кацане (ПИК) чрез 

намаляване на размера на критичните защитни зони за насочване за подход за кацане и 

излитанев сравнение с тези, необходими за ILS; 

-да осигури по-гъвкав начин за рулиране; 

-да осигури по-голяма гъвкавост и икономическа ефективност при обслужване на 
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въздушното движение; 

-да осигури едновременно от 26 до 48глисади разположени на различни летища в 

радиус от 45км.с едно GBAS съоръжение; 

- отсъствие на фалшиви глисади, както е при ILS.[1,7,8,9] 

В съответствие с наредба № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за 

комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското 

въздухоплаване. 

Зоната на действие на GBAS за осигуряване на прецизен подход за кацане по 

категория I, с изключение на случаите с топографски особености, е следната: 

 1. В хоризонтална равнина, започва на 140м. от всяка страна на точката за 

кацане/фиктивната точка на прага (LTP/FTP) и се разширява под ъгъл плюс/минус 35 

градуса от двете страни на траекторията на крайния етап от подхода за кацане до 28км и 

под ъгъл плюс/минус 10 градуса от двете страни на траекторията до 37км; 

 2. Във вертикална равнина, в границите на хоризонталната равнина над 7 градуса 

или 1,75 от усреднената стойност на глисадния ъгъл (GPA) над хоризонта с начало в 

точката на захват на глисадата и 0,45 GPA над хоризонта до 0,30 GPA, необходим за 

осигуряване на предвидената процедура по захват на усреднената глисада; тази зона на 

действие се използва между 30м. и 3000м. относителна височина над точката на 

приземяване.[2,7] 

 

4. ИЗВОДИ 
 

Потенциалните ползи от внедряването на GBAS системите ще доведе до: 

1. Повишаване на точността на инструменталните заходи за кацане; 

2. Възможност за повишаване на трафика в зоната за отговорност на РП „Подход“; 

3. Понижаване на метеорологичните минимуми на военните летища; 

4. Премахване на ограниченията наложени на инструменталните системи ILS и 

микровълнови системи за кацане (MLS) от релефа на местността; 

5. Системата позволява непрекъсната работа за целия период на експлоатация; 

6. Реализира икономии от навигационна инфраструктура. 
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Abstract: In the context of the concept of flexible use of airspace, the performance of training flights 

by military aviation is limited to temporarily reserved areas. At present, there is a development of 

geostationary systems to complement the navigation satellite systems GNSS. The approach for landing 

using GNSS is a variant of area navigation (RNAV). Area navigation is a method that allows flight on 

any selected route in the range of radio navigation systems or in the range of on-board aids, or using 

a combination of both. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В контекста на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство 

изпълнението на тренировъчни полети от военната авиация се ограничават във 

временно резервирани зони (ВРЗ). При изпълнение на заходи за кацане по правилата за 

приборно пилотиране доста често се налага военните въздухоплавателни средства да 

използват част от съседна ВРЗ. За да не се използва друга временно резервирана зона е 

необходимо да се променят процедурите за долитане (STAR) чрез използване на 

възможностите за навигация на геостационарните спътникови допълващи системи. 

 

2. РАЗВИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНИТЕ 

ДОПЪЛВАЩИ СИСТЕМИ. 

 

Към настоящият момента се наблюдава развитие на геостационарни системи за 

допълване на навигационните сателитни системи (GNSS). Такива системи също се 

наричат спътникови системи за повишаване на точността (Satellite_based Augmentation 
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System) (SBAS), тъй като геостационарните спътници разширяват областта на 

покритие. В резултат на това използването на геостационарни спътникови системи 

може значително да увеличи точността на позициониране, което означава възможност 

за използване на прости, компактни и сравнително евтини сателитни приемници, които 

позволяват решаване на навигационни задачи. В такива системи е приложен 

фундаментално различен метод за формиране на корекции. Прилага се корекция към 

ефемеридните данни и параметри на йоносферния модел и предаване на тази 

информация към всички потребители чрез геостационарен сателит. Освен това този 

подход не изисква допълнително оборудване за сателитния приемник (например 

радиомодем). Проблемът се решава с помощта на конвенционална сателитна антена и 

сателитен приемник. Понастоящем има няколко подсистеми SBAS (фиг. 1): 

- WAAS (Wide Area Augmentation System) система за увеличаване на обхвата 

обхваща САЩ; 

- EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) (Европейската 

геостационарна служба за навигационно покритие) обхваща Европа; 

- MSAS (Многофункционална сателитна система за увеличаване на обхвата) 

Япония; 

- GAGAN (GPS и GEO (геостационарна земна орбита) увеличена навигация) 

обхваща Индия [4]. 

 

 
 

Фигура 1. Развитие на геостационарни системи за допълване на навигационните 

сателитни системи 

 

 

Подсистемата SBAS се състои от следните елементи (фиг 2): 

- мрежа от наземни станции за проследяване. Тези станции са оборудвани с 

двучестотни геодезически приемници, които непрекъснато събират данни от всички 

навигационни спътници. Измерванията от тези станции се предават на главната станция 

в реално време; 

- главна станция, която е необходима за обработка на данни от проследяващи 

станции и генериране на корекции; 

- станции за съхраняване на коригираща информация за геостационарни 

спътници; 
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- геостационарни спътници (GS) за предаване на корекции на голяма площ до 

всички потребители. 

 

 
 

Фигура 2. Елементи на подсистемата SBAS 

 

Подсистемата изпълнява следните функции: 

- събиране на данни от всички навигационни спътници в областта на 

радиовидимостта; 

- картографиране на вертикални йоносферни закъснения; 

- наблюдение на надеждността на навигационните спътници; 

- определяне и усъвършенстване на параметрите на орбитите на навигационните 

спътници; 

- определяне на корекции на орбита и корекции на времето за навигационни 

спътници; 

- предоставяне на потребителите на коригираща информация и допълнителни 

измервания на псевдообхвати при честота L1 (в GPS системата), които дават 

възможност да се повиши надеждността и точността на сателитните определяния; 

- осигуряване на независим контрол на изхода на предишните шест функции 

преди използването им от потребителите; 

- осигуряване на работоспособността и нормалното функциониране на 

подсистемата. 

По този начин, когато се използват сигнали от геостационарни системи, 

точността се подобрява чрез използването на: 

- актуализирани данни за ефемеридите на навигационните спътници; 

усъвършенстван модел на йоносферата; 

- допълнителен GPS сигнал на честота L1 = 1575,42 MHz (или допълнителни 

сигнали, в случай че приемникът проследява няколко геостационарни спътника) от 

геостационарните спътници на системата. Нека се спрем на коригиращата информация, 

предавана от геостационарния спътник. За да се намалят грешките, причинени от 

неточността на ефемеридите, GPS осигурява актуализиране на ефемеридната 
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информация за навигационни спътници на всеки час. 

За да се получи по-точна информация за позициите на навигационните 

спътници, подсистемата SBAS предава ефемеридни корекции. В този случай 

корекцията се извършва не веднъж на час (както при GPS), а веднъж на няколко минути 

[1, 5].  

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА Х И У ИНСТРУМЕНТАЛНИ ЗАХОДИ ЗА 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАФИКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ДОЛИТАНЕ. 

 

Захода за кацане с използване на спътникова навигационна система е вариант на 

зонална навигация (RNAV). Зоналната навигация е метод, който позволява полет по 

всеки избран маршрут в обхвата на радионавигационните системи или в обхвата на 

бордови помощни средства, или използвайки комбинация от двете. 

Зоналната навигация има следните предимства: 

- повече директни маршрути (ортодромии); 

- висока гъвкавост на маршрутната система на ОВД; 

- повишена ефективност при използването на свободно въздушно пространство, 

което води до увеличаване на пропускателната способност през зоната; 

- разширяване на тактическата гъвкавост на центровете за управление на УВД; 

- намаляване на броя на наземни радионавигационни точки в района. 

Оптималният брой контролни точки са шест, но не повече от девет които се 

използват за построяване на задход с използване на GNSS [5]. 

Полетът от последната точка от маршрута до кацането на ВС може да бъде 

разделен на пет участъка (фиг.3): 

–участък на долитане (Arrival Segment); 

– начален участък на подхода за кацане (Initial Approach Segment); 

– междинен участък на подхода кацане (Intermediate ApproachSegment); 

– финален участък на подхода за кацане (Final Approach Segment); 

– участък на процедурата при неуспешен подход (Мissed Approach Segment). 
 

 
 

Фигура 3. Участъци на захода за кацане 
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Основните елементи на GNSS захода са с T или Y образната конфигурация 

основана на RNAV. Те се явяват линия , изравнена по оста на ПИК и крайния участък, 

което се предшества от междинна част и три начални зони, разположени под формата 

на буквата T или Y от двете страни относно пътната линия на крайната част на подхода 

за кацане (фиг. 4 ). T или Y образната конфигурация осигурява директно влизане в 

схемата от всяко направление, свързано с начална точка на захода (IAF) [3, 6].  

 

              
 

Фигура 3. T и Y образната конфигурация основана на RNAV 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Въвеждането на Т и У заходите позволява оптимизиране на STAR процедурите 

чрез изграждане на зони за изчакване над IAF, което води до максимално приближаване 

на въздухоплавателните средства до финалната точка от захода. По този начин се 

повишава пропускателната способност на летището в условията налагани от 

ограниченията на ВРЗ.  

SBAS позволява заход за кацане там, където няма необходимата инфраструктура 

за това или пък съществуващата инструментална система за кацане е излязла от строя. 

Системата осигурява прецизен подход за кацане за всички полоси, без да е 

необходимо развитието на инфраструктура за всяка полоса. 

Разглеждания метод на заход за кацане не изисква наличие на скъпоструващо 

наземно оборудване. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Промяната в организацията и контрола на въздушното пространство, поради 

увеличеното количество полети, води до използване на нови маршрути [1,2]. 

Използването на тези маршрути води до липсата на радарно покритие в тези зони, което 

налага обединяване на информация от всички съществуващи радарни системи и 

въвеждане на нови системи, които да осигурят покритие в областите, където липсва 

радарно покритие. Съвременен начин за осигуряване на покритие в области със засилен 

въздушен трафик са мултилатералните (МЛАТ) системи [1,2]. Използването им 

подобрява както покритието, така и точността на някои от получените данни [1,2,4,5], 

което от своя страна води до повишаване на безопасността на въздухоплаването. 
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МЛАТ системите са съвместно или независимо действащи системи за 

позициониране, състоящи се от комплект приемни станции, синхронизирани помежду 

си, които приемат сигналите от съществуващи бордни системи [1,2,6,7,8]. Най-често в 

тях се измерват моментите на приемане на сигналите от бордната система. Тези 

измервания се изпращат към централна подсистема за обработка на данни, където се 

изчисляват разликите в разстоянията между въздухоплавателното средство (ВС) и 

станциите, за да се определи точното местоположение на ВС [5,6,7,8]. Този принцип на 

работа определя тези системи като хиперболични позиционни радионавигационни 

системи. За тези системи съществено влияние върху точността им оказва така 

наречения геометричен фактор (ГФ) [5,6,7,8]. ГФ зависи от взаимното геометрично 

положение на станциите и ВС [5,6,7,8]. Когато такива системи се използват в 

обслужването на въздушното движение е важна само стойността на общата грешка на 

определяне на местоположението на ВС, но и вероятността, с която тя няма да 

превишава дадена стойност. В литературата основно са изследвани само няколко 

конфигурации от 4 и 5 станции. 

В доклада е обосновано използването на големите полуоси на елипсите и 

елипсоидите на грешките, като най-подходящи за количествено определяне на ГФ в 

МЛАТ системите, съответно при двумерно и тримерно определяне на 

местоположението. На базата на така формулирания параметър е предложен критерий 

за оптимизиране на разположението на станциите, който е да се осигури минимум на 

максималния ГФ по предварително зададен контур. Изведена е целева функция, която е 

необходимо да бъде минимизирана чрез намиране на подходящо разположение на 

станциите, независимо от техния брой. На базата на генетичен алгоритъм е синтезиран 

алгоритъм за минимизиране на целевата функция, който може да се използва при 

различни по форма области на разполагане на станциите и на наблюдение на ВС. 

Предимствата на използването на геометричния алгоритъм е, че той не изисква 

аналитично решение за целевата функция или нейното линеаризиране. Тъй като 

намирането на оптимално разположение се прави еднократно преди изграждането на 

системата, то може да се използва достатъчно голяма по обем популация в генетичния 

алгоритъм. 

В доклада се показани резултати от изследване на предложения алгоритъм при 

различен брой станции, различни области на наблюдение и различни височини на 

полета на ВС. 

 

2. АЛГОРИТЪМ ЗА НАМИРАНЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА 

СТАНЦИИТЕ В МЛАТ СИСТЕМИ. 

 

В системата MLAT е необходимо да се измери разликата в разстоянията за поне 

три двойки станции за определяне на координатите на ВС, поради което се отчитат 

грешките от измерването на разликите в разстоянието до еталонната станция и всяка от 

трите приемащи станции и грешките от измервания на координатите на ВС. За всички 

радиотехнически многопозиционни системи взаимното разположение между обекта, на 

който се определя местоположението и референтните точки оказва влияние върху 

точността. Най-често за оценка на това влияние се използва изчислената граница на 

Крамер-Роу [3,5,6,7,8], като долната ѝ граница определя предела на ковариационната 

матрица на грешките, която може да бъде асимптотически достигната от всеки 

неотместен алгоритъм за определяне на местоположението на базата на вектора на 

измерване [3,4,5,6]: 

(1) 𝐸 [(𝛉 − �̂�)(𝛉 − �̂�)
𝑇
] ≥  𝐅−1, 
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където: F е информационната матрица на Фишер; с E[] е означена операцията намиране 

на математическо очакване; 𝛉 = [𝑥, 𝑦, 𝑧]𝑇 е векторът на търсените координати; �̂� =
[�̂�, �̂�, �̂�]𝑇 е векторът на оценените координати. 

Информационната матрица на Фишер се определя от съотношението [3,4]: 

(2) 𝐅 = 𝐸 [(∇𝛉ln(𝑝(𝛏 𝛉⁄ ))) (∇𝛉ln(𝑝(𝛏 𝛉⁄ )))
𝑇

], 

където: 𝛏 е векторът на измерванията; 𝑝(𝛏 𝛉⁄ ) е функцията на правдоподобие. 

При нормално разпределение на грешките на измерване за информационната 

матрица на Фишер се получава [3,4]: 

(3) 𝐅 = 𝐉𝑇𝐑Δ𝛏
−1𝐉, 

където: 𝐉 е якобиана; 𝐑Δ𝛏 е ковариационната матрица на грешките на измерванията. 

При разглежданата хиперболична радиотехническа система якобиана добива 

вида: 

(4) 𝐉 =
‖

‖

𝑥−𝑥2

𝑟2
−
𝑥−𝑥1

𝑟1

𝑦−𝑦2

𝑟2
−
𝑦−𝑦1

𝑟1

𝑧−𝑧2

𝑟2
−
𝑧−𝑧1

𝑟1
𝑥−𝑥3

𝑟3
−
𝑥−𝑥1

𝑟1

𝑦−𝑦3

𝑟3
−
𝑦−𝑦1

𝑟1

𝑧−𝑧3

𝑟3
−
𝑧−𝑧1

𝑟1
⋯ ⋯ ⋯

𝑥−𝑥𝐾

𝑟𝐾
−
𝑥−𝑥1

𝑟1

𝑦−𝑦𝐾

𝑟𝐾
−
𝑦−𝑦1

𝑟1

𝑧−𝑧𝐾

𝑟𝐾
−
𝑧−𝑧1

𝑟1

‖

‖
, 

където: 𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 са известните координати на i-тата приемна станция; 𝑥, 𝑦, 𝑧 са 

неизвестните координати на ВС; 𝑟𝑖 = √(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 + (𝑧 − 𝑧𝑖)2 е истинското 

разстояние от ВС до i-тата приемна станция. 

За определяне на границата на Крамер – Роу е необходимо да се намери 

обратната матрица на информационната матрица на Фишер [4,6,7]: 

(5) 𝐅𝐈 = 𝐅−𝟏 = (𝐉𝑇𝐑Δ𝛏
−1𝐉)

−1
. 

Много автори използват опростявания като приемат, че грешките в измерванията 

са взаимно независими, при което ковариационната матрица е диагонална. Това не е 

вярно допускане за хиперболичните системи, като за тях по-добра оценка на 

ковариационната матрица на грешките е [4,5,7,8]: 

(6) 𝐑∆𝛏 = 𝜎
2 ‖

2 1 ⋮ 1
1 2 ⋮ 1
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
1 1 ⋮ 2

‖. 

Като се замести съотношение (6) в израз (5) са обратната матрица на 

информационната матрица на Фишер се получава: 

(7) 𝐅𝐈 = 𝜎2𝐆, 

където 𝐆 = (𝐉𝑇 ‖

0,75 0,25 ⋮ 0,25
0,25 0,75 ⋮ 0,25
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
0,25 0,25 ⋮ 0,75

‖  𝐉)

−1

 е матрица с размерност 3×3, чийто 

елементи зависят само от взаимната геометрия между разположението на станциите и 

местоположението на ВС. 

За намиране на стойностите на средноквадратичните грешки, които със зададена 

вероятност P няма да бъдат превишавани при определяне на местоположението на ВС, 

е необходимо ковариационната матрица на грешките да се преобразува в диагонална. 

Това се осъществява чрез разлагане на ковариационната матрица по собствените й 

стойности. От съотношение (7) се вижда, че разлагането се свежда до разлагането на 

матрицата G: 

(8) 𝐅𝐈 = 𝜎2𝐐𝚲𝐐−1, 
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където 𝚲 = 𝐐−1𝐆𝐐 = ‖

λ1 0 0
0 λ2 0
0 0 λ3

‖ е диагонална матрица от собствените стойности на 

матрицата G; 𝐐 е матрица, чийто колони са собствените вектори на матрицата G. 

Корените от собствените стойности 1, 2, и 3 представляват полуосите на 

елипсоида на грешките на определяне на местоположението при средноквадратична 

грешка на измерване на разстоянията 1. За намиране на големината на полуосите на 

елипсоида, при които грешките на определяне на местоположението с вероятност P се 

намират в него, е необходимо собствените стойности да се умножат с коефициент. Този 

коефициент се намира от хи квадрат (2) вероятностно разпределение. Коефициентът е 

стойността на обратната функция на функцията на разпределение хи квадрат с 𝜈 

степени на свобода и стойност на аргумента равна зададената вероятност P: 

(9) 𝑘 = 𝐹−1(𝑃, 𝜈), 

където 𝑃 = 𝐹(𝑥, 𝜈) = ∫
𝑥
𝜈
2
−1
𝑒
−
𝑡
2

2
𝜈
2  Γ(

𝜈

2
)
𝑑𝑡

𝑥

0
 е зададената вероятност; 𝐹(𝑥, 𝜈) е функцията на 

разпределения; 𝑝(𝑥, 𝜈) =
𝑥
𝜈
2
−1
𝑒
−
𝑡
2

2
𝜈
2   Γ(

𝜈

2
)
 е вероятностната плътност на хи квадрат 

разпределението. 

В случай на определяне на елипсоида на грешките степените на свобода са 𝜈 = 3 

и полуосите на елипсоида на грешките ще бъдат: 

(10) 𝑎 = 𝜎√𝑘𝜆1,   𝑏 = 𝜎√𝑘𝜆2,   𝑐 = 𝜎√𝑘𝜆3. 

Собствените вектори се явяват направляващите единични вектори на осите на 

елипсоида и определят наклона им спрямо осите на координатната система. 

По аналогичен начин могат да се определят полуосите на елипсата на грешките в 

хоризонтална равнина: 

(11) 𝚲𝐻 = 𝐐𝐻
−1𝐆𝐻𝐐𝐻 = ‖

λH1 0
0 λH2

‖, 

където 𝐆𝐻 = ‖
𝐺11 𝐺12
𝐺21 𝐺22

‖. 

Корените от собствените стойности H1 и  H2 представляват полуосите на 

елипсата на грешките на определяне на местоположението при средноквадратична 

грешка на измерване на разстоянията 1. При зададена вероятност с която грешките да се 

намират в елипсата тези стойности се умножават с коефициент, като за полуосите на 

елипсата на грешките се получава: 

(12) 𝑎𝐻 = 𝜎√𝑘𝜆𝐻1,  𝑏𝐻 = 𝜎√𝑘𝜆𝐻2, 

където коефициентът k се изчислява по съотношение (9) но при 2 степени на свобода. 

Направените изследвания за различни местоположения и различни височини на 

полета на ВС показват, че ориентацията на осите на елипсоида и елипсата на грешките 

са различни. По тази причина за да се гарантира, че грешките на определяне на 

местоположението няма да бъде превишават дадена стойност със зададена вероятност е 

необходимо за тази стойност да се приеме голямата полуос на елипсоида или голямата 

полуос на елипсата. Именни стойностите на тези полуоси се използват в доклада, като 

параметър, отчитащ количествено ГФ. 

Тъй като обикновено ГФ е най-голям в края на областта на наблюдение, то като 

критерий за оптимизиране на разполагане на станциите в доклада се предлага 

минимума на максималния ГФ по контура, обхващащ областта ба наблюдение. Върху 

зададения контур се избират Npnt на брой равномерно разположени точки. Като мярка за 

големината на ГФ е използвана голямата полуос на елипсата или елипсоида на 
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грешките. Целевата функция, която трябва да се минимизира от синтезирания 

алгоритъм, при този критерий се описва от съотношението: 

(12) 𝑓𝑜𝑏𝑗 = 𝑚𝑎𝑥(𝐋𝑚𝑎𝑥), 

където 𝐋𝑚𝑎𝑥 е вектор от стойностите на големите полуоси на елипсите или елипсоидите 

на грешките за всяка една от точките по контура. 

Алгоритъмът, който минимизира функцията (12), трябва да намери такъв набор 

от координати 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 на приемните станции, при който най-голямата по стойност 

голяма полуос за всички точки от контура е минимална в сравнение с всички останали 

възможни набори от координати на приемните станции. Целевата функция (12) не е 

аналитична. Това прави невъзможно използването на аналитични алгоритми за 

минимизирането ѝ. Подходящ вид алгоритми за минимизиране на подобни функции са 

генетичните алгоритми. На фигура 1 е показана обобщената блокова схема на 

алгоритъма за намиране на оптимално разположение на станциите.  

 

 
 

Фигура 1. Алгоритъм за оптимизиране на разположението на станциите на МЛАТ 

система. 

Основните стъпки при него е задаване на границите и на линейните 

ограничения, ако има такива, на изменение на вектора с търсените параметри. След 

генериране на зададен брой от начални набори от параметри, генетичният алгоритъм на 
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всяка стъпка модифицира тези набори, като се стреми да постигне минимум на целевата 

функция. 

От съотношение (4) се вижда, че елементите на матрицата на якобиана са 

безразмерни и следователно и елементите на матрицата G също ще бъдат безразмерни. 

Това позволява вместо абсолютни координати на станциите и ВС да се използват 

относителни. По този начин полученото разположение на станциите също е 

относително. За поучаване на абсолютните координати на станциите е необходимо 

просто да се умножи по мащабиращ коефициент. С цел по-голяма универсалност на 

резултатите в доклада е използване мащабиране спрямо най-големия размер на областта 

на разполагане на станциите. Формира се квадрат в който изцяло се вмества областта на 

разположение. Центърът на квадрата се приема за начало на координатната система, а 

половината от дължината на страната му се използва като мащабиращ коефициент за 

всички разстояния в системата. По този начин в относителни мерни единици квадрата е 

със страна 2, а върховете му са с координати (-1; 1), (1; 1), (1; -1) и (-1; -1). Всички 

точки, описващи областта на разполагане трябва, се намират вътре в този квадрат. 

 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЯТА НА АЛГОРИТЪМА ЗА НАМИРАНЕ 

НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА СТАНЦИИТЕ В МЛАТ СИСТЕМИ. 

 

Направени са изследвания при различни области на разположение на станциите 

и на наблюдение на ВС. Върху контурът по периферията на областта на наблюдение се 

взимат 200 точки, разположени равномерно по цялата дължина на контура. Чрез 

предложения алгоритъм се намира такова разположение на приемните станции, което 

осигурява минимум на максималния ГФ от всички точки върху контура. Направени са 

изследвания за работа на алгоритъма при различен брой на приемните станции и 

различна височина на ВС. 

На фигура 2 са показани намерените конфигурации при 4, 5, и 6 станции за 

относителна височина на полета на ВС 0,5. Областта на наблюдение е квадрат със 

относителна дължина на страната 3. 

 

     
а) 4 станции   б) 5 станции   в) 6 станции 

 

Фигура 2. Конфигурации на МЛАТ система при относителна височина на полета на ВС 

0,5 и триъгълна област на разполагане. 

 

На фигурата с пунктирана линия е показана зададената област за разполагане на 

станциите, а с точки разположението на станциите, намерено по предложения 

алгоритъм. На фиг. 2а) с триъгълници е показано положението на станциите при 

стандартна триъгълна конфигурация, а с кръстчета при стандартна Y конфигурация с 

максимално възможна база между водещата и водените станции. На фиг. 2б) е с 
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кръстчета е показано положението на станциите при стандартна квадратна 

конфигурация с максимално възможна база между водещата и водените станции.  

Направени са изследвания на ГФ при различни височини на полета на ВС, като е 

намерено относителната разлика между ГФ на стандартните конфигурации и 

намерените оптимални конфигурации. На фигура 3 са показани резултатите за тази 

разлика в проценти за седем относителни височини. От фигурата се вижда, че 

оптималните конфигурации, осигуряват по-добър ГФ спрямо стандартните. Спрямо 

триъгълната най-голямо подобрение има за малките височини, спрямо Y 

конфигурацията при средните височини, а спрямо квадратната конфигурация 

подобрението е най-голямо за големите височини. Спрямо триъгълната конфигурация 

подобрението е от 456% до почти 38000%, докато спрямо Y конфигурацията 

подобрението е от 98,7% до 366,2%. Спрямо квадратната конфигурация подобрението е 

от 28,1% до 189,7%.  

 

     
а) спрямо триъгълна        б) спрямо Y   в) спрямо 

квадратна 
 

Фигура 3. Относителна разлика между ГФ на стандартните и оптималните 

конфигурации. 

Резултатите показват значителното подобряване на ГФ при конфигурациите, 

намерени по предложения алгоритъм в сравнение със трите най-често използвани 

стандартни конфигурации. Направени са изследвания при използване на 6 приемни 

станции. Резултатите показват, че подобрението в ГФ спрямо оптимална конфигурация 

от 4 станции е от 26,74% до 51,41%, докато спрямо оптимална конфигурация от 5 

станции е от 10,45% до 17,73%. Тези резултати показват, че увеличаването на броя на 

станциите над 6 за разглеждания случай е нецелесъобразно. 

Направени са изследвания при произволна област на разполагане и правоъгълна 

област на наблюдение. При тези изследвания е използвано същото мащабиране, както и 

в разгледания случай. На фигура 4 са показани намерените конфигурации при 4, 5, и 6 

станции за относителна височина на полета на ВС 0,05 при произволна област на 

разположение на станциите и правоъгълна област на наблюдение. 

     
а) 4 станции   б) 5 станции   в) 6 станции 

 

Фигура 4. Конфигурации на МЛАТ система при произволна област на разполагане, 
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правоъгълна област на наблюдение и относителна височина на полета на ВС 0,05. 

На фигурата с пунктирана линия е показана зададената област за разполагане на 

станциите, с плътна линя е зададена областта на наблюдение, а с точки разположението 

на станциите, намерено по предложения алгоритъм. 

На фигура 5 са показани резултатите от изследванията на относителната разлика 

между ГФ за оптималните конфигурации при различен брой станции. Резултатите 

показват, че при по-голям брой станции ГФ намалява. Относителната разлика между 

ГФ за 5 и 4 станции за различните относителни височини е от 11,01% до 41,81%, докато 

разликата при 6 и 4 станции е от 14,96% до 48,54%. Относителната разлика между ГФ 

за 6 и 5 станции за различните относителни височини е от 4,43% до 18,82%. 

Получените резултати показват, че относителното подобрение на ГФ при 6 станции 

спрямо 5 е значително по-малко отколкото между 5 станции спрямо 4. Това показва, че 

по-нататъшно увеличаване на броя на станциите не е целесъобразно. 

Извършени са изследвания и за други области на разполагани и области на 

наблюдение. При всички тях намерените оптимални конфигурации имат по-добър ГФ 

от стандартните, като увеличаването на броя на станциите също води до намаляване на 

ГФ. 

                 
а)-6, -5 станции спрямо 4 станции  б) 6 станции спрямо 5 станции 

 

Фигура 5. Относителна разлика между ГФ на оптималните конфигурации при 

произволна област на разполагане и различен брой станции. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В доклада е показана целесъобразността за използване на големите полуоси на 

елипсата и елипсоидите на грешките, като параметри за количествена оценка на 

геометричния фактор в МЛАТ системите. Формулиран е критерий за намиране на 

оптимална конфигурация на приемните станции в системата.  

Получена е целева функция, която се минимизира за намиране на оптимално 

разполагане на приемните станции. Предложен е алгоритъм за намиране на оптимална 

конфигурация на станциите, който се базира на използването на генетичен алгоритъм. 

Направени са изследвания, резултатите от които доказват, че получените по 

предложения алгоритъм конфигурации, осигуряват по-добър ГФ от стандартните 

конфигурации по формулирания критерий. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Бързото увеличаване на въздушният трафик и нарастващия брой полети в 

световен мащаб, води до задържане на самолетите на земята и тяхното закъснение 

изисква търсене на нови решения на тези проблеми [1,2,9]. За решаването на тези 

проблеми все по-често се изграждат мултилатерални (МЛАТ) системи за определяне на 

местоположението на въздухоплавателните средства (ВС) [5,8,9,11]. Тези системи могат 

да работят като далекомерни позиционни навигационни системи [4,5,6,9], но тогава се 

изисква единна времева скала в системата. По-често се използва разликата в моментите 

на приемане на сигналите от ВС в приемните станции [6,7,8,11]. Тези системи по 

същество са разликово-далекомерни или хиперболични. 

Обработката на параметрите не се извършва в самите станции, поради тази 

причина те са сравнително прости устройства с ниска цена. След обработката на 
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данните, получени от МЛАТ системата, те се интегрират в общата картина на 

въздушната обстановка в контролирания район, което изисква по-висока скорост на 

пренос на данните. В съвременните телекомуникационни системи, решение на този 

проблем представляват оптичните влакна [2,3]. 

В доклада е предложен алгоритъм за определяне на местоположението на ВС 

чрез МЛАТ система. Алгоритъма се базира на използването на генетичен алгоритъм, 

което не изисква линеаризиране на хиперболичните уравнения [4,5,6,7,11]. За работата 

на алгоритъма е получена целева функция, която се минимизира. 

Направени са изследвания за точността на определяне на местоположението. 

Изследванията се базират на статистическото симулиране и осредняване на грешките. 

Получените средноквадратични грешки се сравняват с потенциалната точност на 

системата, определяна от границата на Крамер-Роу [4,5,6,7,10]. Резултатите от 

изследванията доказват ефективността на предложения алгоритъм. 

 

2. АЛГОРИТЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВС. 

 

В хиперболичните МЛАТ системи приемните станции се разделят на една 

водеща и водени (всички останали). В тях се измерват разликите между моментите на 

приемане на сигнала от ВС от водените станции спрямо момента на приемане на 

сигнала от водещата станция. При този начин на действие практически се измерват 

разликите между далечините от водените станции до ВС и далечината от водещата 

станция до ВС. 

За стандартния вид на МЛАТ системите измерванията са Ns-1 чрез метода на 

времевите разлики и се описват от следното съотношение [5,7,8,11]: 

(1) ||

∆𝑡1 = 𝑡1 − 𝑡𝑟𝑒𝑓
∆𝑡2 = 𝑡2 − 𝑡𝑟𝑒𝑓
⋮
∆𝑡𝑁𝑠−1 = 𝑡𝑁𝑠−1 − 𝑡𝑟𝑒𝑓

, 

където: ∆𝑡i е разликата между моментите на приемане на сигнала от i-тата и водещата 

станции; 𝑡i моментът на приемане на сигнала от станция 1; 𝑡𝑟𝑒𝑓 моментът на приемане 

на сигнала от водещата (еталонната) станция. 

В избраната координатна система се съставят система от уравнения на 

физическите измервания от всяка станция. Ако станцията 1 е водещата, то видът на 

уравнението на измерване на i-та станция е: 

(2) ∆𝑡i =
1

𝑐
√(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 + (𝑧 − 𝑧𝑖)2 −

 −
1

𝑐
√(𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2 + (𝑧 − 𝑧1)2 + 𝑛𝑖,1, 

където 𝑛𝑖,1 е шумът в измерванията на разликите на разстоянието между i-тата станция и 

водещата станция; c е скоростта на разпространение на радиовълните. 

Измерването на разстоянието от i-тата приемна станция до ВС се описва от 

следното съотношение: 

(3) 𝜉𝑖 = 𝑟𝑖 + 𝑛𝑖, 

където: 𝑟𝑖 = √(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 + (𝑧 − 𝑧𝑖)2 е истинското разстояние от ВС до i-тата 

приемна станция; 𝑥, 𝑦, 𝑧 са неизвестните координати на ВС; 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 са известните 

координати на i-тата приемна станция; 𝑛𝑖 са грешките (шума) от измерванията, за които 

може да се приеме, че са нормално разпределени с нулево математическо очакване и 

дисперсия 𝜎𝑖
2. 

Един от малкото алгоритми, които не изискват линеаризация или апроксимация 

на уравненията на наблюдение са генетичните алгоритми. За да се приложи такъв 
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алгоритъм е необходимо да се дефинира целева функция, която да бъде минимизирана 

чрез генетичния алгоритъм. За да бъде оценката на местоположението оптимизирана в 

средноквадратичен смисъл е подходящо като целева функция да се използва сумата от 

квадратите на грешките в измерените разлики на далечините между водените и 

водещата станции: 

(4) 𝑓𝑝𝑜𝑏𝑗 = ∑ (∆𝜉𝑖1 − Δ𝑟𝑖1)
2𝐾

𝑖=2 , 

където Δ𝑟𝑖1 = √(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 + (𝑧 − 𝑧𝑖)2 −√(𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2 + (𝑧 − 𝑧1)2. 

На фигура 1 е показана обобщената блокова схема на алгоритъма за определяне 

на местоположението на ВС. 

 

 
 

Фигура 1. Алгоритъм за определяне на местоположението на ВС. 

 

Тъй като получаваните от генетичния алгоритъм координати са случайни 

величини, които имат нормално вероятностно разпределение, то за оценка на точността 

му може да се използват елипсите и елипсоидите на грешките.  
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА АЛГОРИТЪМА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВС. 

 

Направени са изследвания за определяне на местоположението на ВС при 

различни височини на полета и за различни конфигурации на приемните станции. За 

оценка на точността на алгоритъма е извършено сравнение между осреднената 

средноквадратична грешка при симулиране на работата на алгоритъма в областта на 

наблюдение и същата минимална грешка, изчислена от границата на Крамер-Роу. 

При симулирането се генерира мрежа от равномерно разпределени точки в 

областта на наблюдение. Симулират се измерванията на разстоянията между ВС и 

приемните станции, като към истинските разстояния се добавя нормално разпределена 

случайна грешка с нулево математическо очакване и средноквадратично отклонение 

3 m. Намират се измерените разликите между разстоянията от водените станции до ВС 

и разстоянието от водещата станция до ВС. За тези разлики се прилага предложения 

алгоритъм, чрез който се намират оценки на координатите на ВС. Намират се разликите 

между зададените истински координати и получените оценки, които се явяват текущите 

грешки на определеното местоположение. За всяка точка от мрежата се извършва 

симулация на работата на алгоритъма 500 пъти, като по този начин се получават 500 

реализации на измервания за всяка точка. От така получените реализации се намират 

големите полуоси на елипсоида и елипсата на грешките за всяка точка. 

На фигура 2 са показани контурите на еднаквите стойности на големите полуоси 

на елипсоида (фиг. 2а) и на елипсата (фиг. 2б) на грешките при височина на полета на 

ВС 500 метра и 5 приемни станции. 

 

   
а)      б) 

 

Фигура 2. Точност на определяне на местоположението на ВС за височина на полета 

500 m и 5 станции.  

 

На фигурата с * са отбелязани местоположенията на станциите, а сивата област е 

областта на наблюдение. Сравнението на получените резултати с контурите, получени 

от изчисляването на границата на Крамер-Роу, показват, че те в значителна степен 

съвпадат. За количествена оценка на разликите между точността на алгоритъма и тази 

граница са изчислени средните стойности на големите полуоси в областта на 

наблюдение. За елипсоида средната стойност е с 14,07 % по-голяма от средната 

стойност, намерена от границата на Крамер-Роу, докато за елипсата разликата е 20,38 %. 
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На фигура 3 са показани контурите на еднаквите стойности на големите полуоси 

на елипсоида и на елипсата на грешките при височина на полета на ВС 5000 метра и 5 

приемни станции. Сравнението на получените резултати с контурите, получени от 

изчисляването на границата на Крамер-Роу, показват, че те в значителна степен 

съвпадат. За количествена оценка на разликите между точността на алгоритъма и тази 

граница са изчислени средните стойности на големите полуоси в областта на 

наблюдение. За елипсоида средната стойност е с 15,57 % по-голяма от средната 

стойност, намерена от границата на Крамер-Роу, докато за елипсата разликата е 18,64 %. 

 

   
а)      б) 

 

Фигура 3. Точност на определяне на местоположението на ВС за височина на полета 

5000 m и 5 станции.  

 

На фигура 4 са показани контурите на еднаквите стойности на големите полуоси 

на елипсоида и на елипсата на грешките при височина на полета на ВС 500 метра и 6 

приемни станции. 

 

   
а)      б) 

 

Фигура 4. Точност на определяне на местоположението на ВС за височина на полета 

500 m и 6 станции.  
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Сравнението на получените резултати с контурите, получени от изчисляването 

на границата на Крамер-Роу, показват, че те в значителна степен съвпадат. За 

количествена оценка на разликите между точността на алгоритъма и тази граница са 

изчислени средните стойности на големите полуоси в областта на наблюдение. За 

елипсоида средната стойност е с 18,21% по-голяма от средната стойност, намерена от 

границата на Крамер-Роу, докато за елипсата разликата е 16,02%. 

На фигура 5 са показани контурите на еднаквите стойности на големите полуоси 

на елипсоида и на елипсата на грешките при височина на полета на ВС 5000 метра и 6 

приемни станции. Сравнението на получените резултати с контурите, получени от 

изчисляването на границата на Крамер-Роу, показват, че те в значителна степен 

съвпадат. За количествена оценка на разликите между точността на алгоритъма и тази 

граница са изчислени средните стойности на големите полуоси в областта на 

наблюдение. За елипсоида средната стойност е с 13,99% по-голяма от средната 

стойност, намерена от границата на Крамер-Роу, докато за елипсата разликата е 13,71%. 

 

   
а)      б) 

 

Фигура 5. Точност на определяне на местоположението на ВС за височина на полета 

5000 m и 6 станции.  

 

Направени са изследвания при други конфигурации и за други височини на 

полета на ВС. Резултатите от тях потвърждават, че за всички случаи точността на 

предложения алгоритъм е близка до потенциалната точност, определяна от границата на 

Крамер-Роу. При всички изследвания алгоритъмът показва надеждна и устойчива 

работа, като винаги излизането от него поради достигане на максимално заложеното 

относително изменение на целевата функция, а не поради достигане на заложения 

максимален брой на поколенията. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В доклада е предложен алгоритъм за определяне на местоположението на ВС в 

МЛАТ система, базиран на генетичен алгоритъм. Изведена е целева функция, която се 

минимизира от генетичен алгоритъм, в резултат на което се намират оценки на 

координатите на ВС. За оценка на точността на определяне на местоположението са 

използвани стойностите на големите полуоси на елипсоида и елипсата на грешките. 

Направени са изследвания, чрез симулиране на измервания в МЛАТ система и 

обработката на тези измервания с предложения алгоритъм. Симулирани са по 500 
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реализации на алгоритъма за всяка една точка от равномерно разпределена мрежа в 

областта на наблюдение.  

Получените резултати доказват устойчивата и надеждна работа на алгоритъма 

при различни конфигурации с различен брой станции и различни височини на полета на 

ВС. Във всички случаи алгоритъмът осигурява точност, която не се различава 

значително от потенциалната точност, определена от границата на Крамер-Роу. 

Като бъдещо развитие на алгоритъма може да се търси начин за предварително 

намаляване на областта в която се генерира популацията от всяко поколение. Това би 

позволило да се намали обема на популацията и по този начин да се снижат 

изискванията към изчислителната мощност на системата. 
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Abstract: An analytical algorithm for initially air vehicle (AV) position evaluation is 

proposed. This algorithm is mutually used with genetic algorithm to obtain AV coordinates. 

studies are done that in this way the population volume in genetic algorithm can be reduced 

more than 3 times without decreasing in accuracy. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

За решаването на новите проблеми с нарастването на въздушния трафик все по-

широко се използват мултилатерални (МЛАТ) системи за определяне на 

местоположението на въздухоплавателните средства (ВС) в центровете за управление 

на въздушното движение. Обработката на параметрите не се извършва в самите 

станции, поради тази причина те са сравнително прости устройства с ниска цена. След 

обработката на данните, получени от МЛАТ системата, те се интегрират в общата 

картина на въздушната обстановка в контролирания район, което изисква по-висока 

скорост на пренос на данните. В съвременните телекомуникационни системи, решение 

на този проблем представляват оптичните влакна [1,2,3,7,8,9,10,11]. 

В доклада е предложен аналитичен алгоритъм, който чрез комбиниране с 

генетичен алгоритъм позволява да се определи на местоположението на ВС чрез МЛАТ 
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система. В [5] е предложен алгоритъма за определяне на координатите на ВС, базиран 

на генетичен алгоритъм Един от недостатъците на този алгоритъм е, че изисква 

сравнително голям размер на популацията, който в [5] е от 100 индивида. Това не 

позволява да се намали броя на извършваните изчисления.  

Аналитичният алгоритъм, предложен в доклада, осигурява приблизително 

изчисляване на координатите на ВС, което позволява да се стесни значително областта, 

в която се генерират популациите. Тъй като размера на областта е значително по-голям 

във хоризонталната равнина, е достатъчно аналитичният алгоритъм да осигурява 

координатите на ВС само в нея [7,8,9]. 

Направени са изследвания за точността на определяне на местоположението. 

Изследванията се базират на статистическото симулиране и осредняване на грешките. 

Получените средноквадратични грешки се сравняват с потенциалната точност на 

системата, определяна от границата на Крамер-Роу [6,7,8,9,10,11]. Точността на 

определяне на местоположението на ВС при използване на комбинацията на 

предложения аналитичен с генетичен алгоритъм е не по-лоша от тази в [5], а в същото 

време е необходима по-малка изчислителна мощност.  

 

2. КОМБИНИРАН АЛГОРИТЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВС. 

 

Като се използва, че приемните станции са разположени в една равнина може да 

се изведе аналитичен алгоритъм, който да определя координатите на ВС в тази равнина. 

Без да се губи универсалността на получените резултати се приема, че тази равнина е 

хоризонталната равнина на локалната навигационна координатна система. 

Аналитичният алгоритъм осигурява изчисляване на хоризонталните координатите на 

ВС, което позволява да се стесни значително областта, в която се генерират 

популациите при използване на алгоритъма описан в [5]. 

Съотношението за еквивалентното разстояние от запитващото устройство до ВС 

и от там до приемната станция се описва от следното съотношение: 

 

(1) 𝑅 = 𝑐(𝑡𝑖 − 𝑡0), 
 

където 𝑡i е моментът на приемане на сигнала от i-тата приемна станция, а 𝑡0 е моментът 

на излъчване на сигнала на запитване от вторичния радар. 

Съотношение (1) се преобразува във вид, в който общото разстояние се 

представя, като сума от разстоянията от вторичния радар до ВС 𝑟0 и от ВС до приемната 

станция 𝑟𝑖: 
 

(2) 𝑅𝑖 = 𝑐(𝑡𝑖 − 𝑡ВС) + 𝑐(𝑡ВС − 𝑡0) = 𝑟𝑖 + 𝑟0, 

 

където 𝑡ВС е моментът на приемане на излъчения отговор от транспондера на борда на 

ВС. 

В разстоянието от вторичния радар до ВС е включено и времето за обработка на 

сигнала в транспондера, което е едно и също за всички приемни станции. Уравнението 

на наблюдението се формира на базата на разликите от квадратите на общите 

разстояния дадени в съотношение (2): 

 

(3) 𝑅𝑗
2 − 𝑅𝑖

2 = 𝑟𝑗
2 − 𝑟𝑖

2 + 2(𝑟𝑗 − 𝑟𝑖)𝑟0 = 𝑟𝑗
2 − 𝑟𝑖

2 + 2∆𝑟𝑗𝑖𝑟0. 

 

Разликата в лявата страна може да се намери от моментите на приемане на 
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сигналите от двете станции. В дясната страна на получения израз само разликата в 

разстоянията ∆𝑟𝑗𝑖 може да бъде намерена директно по измерванията. Затова е 

необходимо да се направят допълнителни математически преобразувания. За целта се 

изразява квадрата на базата между две приемни станции 𝑑𝑖𝑘: 

 

(4) 𝑑𝑖𝑘
2 = 𝑟𝑖

2 + 𝑟𝑘
2 − 2𝑟𝑖𝑟𝑘𝑐𝑜𝑠(𝛼) = 𝑟𝑖

2 + 𝑟𝑘
2 − 2(𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑥𝑘 − 𝑥) −

                                         −2(𝑦𝑖 − 𝑦)(𝑦𝑘 − 𝑦) − 2(𝑧𝑖 − 𝑧)(𝑧𝑘 − 𝑧). 
 

Аналогично се изразява квадрата на базата между j-тата и k-тата станции: 

 

(5) 𝑑𝑗𝑘
2 = 𝑟𝑗

2 + 𝑟𝑘
2 − 2𝑟𝑗𝑟𝑘𝑐𝑜𝑠(𝛽) = 𝑟𝑗

2 + 𝑟𝑘
2 − 2(𝑥𝑗 − 𝑥)(𝑥𝑘 − 𝑥) −

                                         −2(𝑦𝑗 − 𝑦)(𝑦𝑘 − 𝑦) − 2(𝑧𝑗 − 𝑧)(𝑧𝑘 − 𝑧). 
 

От съотношение (4) се изважда израз (5), при което се получава: 

 

(6) 𝑑𝑖𝑘
2 − 𝑑𝑗𝑘

2 = 𝑟𝑖
2 − 𝑟𝑗

2 + 2(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)(𝑥 − 𝑥𝑘) + 2(𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)(𝑦 − 𝑦𝑘) +

                                                    +2(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)(𝑧 − 𝑧𝑘). 

 

От съотношение (6) се изразява разликата 𝑟𝑗
2 − 𝑟𝑖

2: 

 

(7) 𝑟𝑗
2 − 𝑟𝑖

2 = 𝑑𝑗𝑘
2 − 𝑑𝑖𝑘

2 + 2(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)(𝑥 − 𝑥𝑘) + 2(𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)(𝑦 − 𝑦𝑘) +

                                                 +2(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)(𝑧 − 𝑧𝑘). 

 

Като се замести израз (7) в съотношение (3) и се извършат необходимите 

математически преобразувания се получава: 

 

(8) (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)𝑥 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)𝑦 + (𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)𝑧 + ∆𝑟𝑗𝑖𝑟0 = 
𝑅𝑗
2−𝑅𝑖

2

2
+
𝑑𝑖𝑘
2 −𝑑𝑗𝑘

2

2
+

  (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)𝑥𝑘 +                                                                                                                        +(𝑦𝑖 −

𝑦𝑗)𝑦𝑘 + (𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)𝑧𝑘. 

 

Тъй като наземните станции се разполагат в една равнина, то техните координати 

по оста z са еднакви и съотношение (8) добива вида: 

 

(9) (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)𝑥 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)𝑦 + ∆𝑟𝑗𝑖𝑟0 =
𝑅𝑗
2−𝑅𝑖

2

2
+
𝑑𝑖𝑘
2 −𝑑𝑗𝑘

2

2
+

                                                                                                +(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)𝑥𝑘 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)𝑦𝑘. 

 

В съотношение (9) участват координатите на три различни приемни станции. 

Като се направят всички възможни вариации от по три елемента (станции) се получава 

следната линейна система от уравнения: 

 

(10) 𝐀𝐴𝛉𝐴 = 𝐁𝐴, 

 

където: 
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𝐀𝐴 = ‖

𝑥11 − 𝑥12 𝑦11 − 𝑦12 𝑟12 − 𝑟11
𝑥21 − 𝑥22 𝑦21 − 𝑦22 𝑟22 − 𝑟21

⋮ ⋮ ⋮
𝑥𝑉1 − 𝑥𝑉2 𝑦𝑉1 − 𝑦𝑉2 𝑟𝑉2 − 𝑟𝑉1

‖ ,     𝑉 =
𝐾!

(𝐾−3)!
; 

𝛉𝐴 = ‖𝑥 𝑦 𝑟0‖𝑇; 

𝐁𝐴 =
‖

‖

𝑅12
2 −𝑅11

2

2
+
𝑑113
2 −𝑑123

2

2
+ (𝑥11 − 𝑥12)𝑥13 + (𝑦11 − 𝑦12)𝑦13

𝑅22
2 −𝑅21

2

2
+
𝑑213
2 −𝑑223

2

2
+ (𝑥21 − 𝑥22)𝑥23 + (𝑦21 − 𝑦22)𝑦23

⋮
𝑅𝑉2
2 −𝑅𝑉1

2

2
+
𝑑𝑉13
2 −𝑑𝑉23

2

2
+ (𝑥𝑉1 − 𝑥𝑉2)𝑥𝑉3 + (𝑦𝑉1 − 𝑦𝑉2)𝑦𝑉3

‖

‖
. 

 

В горните изрази първият индекс е номера на вариацията (от 1 до V), а 

останалите са номер на елемента в съответната вариация (от 1 до 3). При система от 5 

станции вариациите са 60 на брой, а при 4 станции те са съответно 24. Оценките на 

координатите се намират от съотношение: 
 

(11) �̂�𝐴 = (𝐀𝐴
′ 𝐀𝐴)

−1𝐀𝐴
′ 𝐁𝐴. 

 

Предложеният аналитичен алгоритъм не изисква големи изчислителни 

мощности, което го прави подходящ за съвместно използване с предложения в [5] 

генетичен алгоритъм. Чрез аналитичният алгоритъм при всяко измерване се определят 

оценки на хоризонталните координати. Те се използват, за да се изчисли 

информационната матрица на Фишер за хоризонталната равнина (матрица с размерност 

2×2) [4]. От тази матрица се намира голямата полуос на елипсата на грешките. В 

генетичният алгоритъм се задават области на изменение на хоризонталните координати 

в границите от -3 до +3 пъти стойността на тази полуос около намерените оценени по 

аналитичния алгоритъм координати. По оста z се задава област на генериране на 

популациите в целия диапазон от възможни височини на полета. Използва се описания 

в [5] алгоритъм, но с размер на популацията от 30 индивида. 

 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА КОМБИНИРАН АЛГОРИТЪМ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВС. 

 

Направени са изследвания за определяне на местоположението на ВС при 

различни височини на полета и за различни конфигурации на приемните станции. За 

оценка на точността на алгоритъма е извършено сравнение между осреднената 

средноквадратична грешка при симулиране на работата на алгоритъма в областта на 

наблюдение и същата минимална грешка, изчислена от границата на Крамер-Роу. 

При симулирането се генерира мрежа от равномерно разпределени точки в 

областта на наблюдение. Симулират се измерванията на разстоянията между ВС и 

приемните станции, като към истинските разстояния се добавя нормално разпределена 

случайна грешка с нулево математическо очакване и средноквадратично отклонение 

3 m. По тези симулирани измервания и известните координати на приемните станции се 

намират координатите x и y на ВС по съотношение (11). По така намерените координати 

се определя областта на генериране на популациите от поколенията на генетичния 

алгоритъм. За окончателно намиране на координатите на ВС се използва алгоритъма, 

описан в [5], но при 30 индивида в популация. За всяка точка от мрежата се извършва 

симулация на работата на алгоритъма 500 пъти, като по този начин се получават 500 

реализации на измервания за всяка точка. От така получените реализации се намират 

големите полуоси на елипсоида и елипсата на грешките за всяка точка. 
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На фигура 1 са показани контурите на еднаквите стойности на големите полуоси 

на елипсоида (фиг. 1а) и на елипсата (фиг. 1б) на грешките при височина на полета на 

ВС 500 метра и 5 приемни станции. 

На фигурата с * са отбелязани местоположенията на станциите, а сивата област е 

областта на наблюдение. Сравнението на получените резултати с контурите, получени 

от изчисляването на границата на Крамер-Роу, показват, че те в значителна степен 

съвпадат. 

За количествена оценка на разликите между точността на алгоритъма и тази 

граница са изчислени средните стойности на големите полуоси в областта на 

наблюдение. За елипсоида средната стойност е със 17,39 % по-голяма от средната 

стойност, намерена от границата на Крамер-Роу, докато за елипсата разликата е 15,54 %. 
 

 
а)      б) 

 

Фигура 1. Точност на определяне на местоположението на ВС за височина на полета 

500 m и 5 станции.  
 

На фигура 2 са показани контурите на еднаквите стойности на големите полуоси 

на елипсоида и на елипсата на грешките при височина на полета на ВС 5000 метра и 5 

приемни станции. 

 

 
а)      б) 

 

Фигура 2. Точност на определяне на местоположението на ВС за височина на полета 

5000 m и 5 станции.  
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Сравнението на получените резултати с контурите, получени от изчисляването 

на границата на Крамер-Роу, показват, че те в значителна степен съвпадат. За 

количествена оценка на разликите между точността на алгоритъма и тази граница са 

изчислени средните стойности на големите полуоси в областта на наблюдение. За 

елипсоида средната стойност е с 9,94 % по-голяма от средната стойност, намерена от 

границата на Крамер-Роу, докато за елипсата разликата е 11,95 %. 

На фигура 3 са показани контурите на еднаквите стойности на големите полуоси 

на елипсоида и на елипсата на грешките при височина на полета на ВС 500 метра и 6 

приемни станции. 
 

   
а)      б) 

 

Фигура 3. Точност на определяне на местоположението на ВС за височина на полета 

500 m и 6 станции.  
 

Сравнението на получените резултати с контурите, получени от изчисляването 

на границата на Крамер-Роу, показват, че те в значителна степен съвпадат. За 

количествена оценка на разликите между точността на алгоритъма и тази граница, са 

изчислени средните стойности на големите полуоси в областта на наблюдение. За 

елипсоида средната стойност е с 14,82% по-голяма от средната стойност, намерена от 

границата на Крамер-Роу, докато за елипсата разликата е 9,66%. 
 

   
а)      б) 

 

Фигура 4. Точност на определяне на местоположението на ВС за височина на полета 

5000 m и 6 станции.  
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На фигура 4 са показани контурите на еднаквите стойности на големите полуоси 

на елипсоида и на елипсата на грешките при височина на полета на ВС 5000 метра и 6 

приемни станции. Сравнението на получените резултати с контурите, получени от 

изчисляването на границата на Крамер-Роу, показват, че те в значителна степен 

съвпадат. За количествена оценка на разликите между точността на алгоритъма и тази 

граница са изчислени средните стойности на големите полуоси в областта на 

наблюдение. За елипсоида средната стойност е с 9,59% по-голяма от средната стойност, 

намерена от границата на Крамер-Роу, докато за елипсата разликата е 9,93%. 

Направени са изследвания при други конфигурации и за други височини на 

полета на ВС. Резултатите от тях потвърждават, че за всички случаи точността на 

предложения алгоритъм е близка до потенциалната точност, определяна от границата на 

Крамер-Роу. При всички изследвания алгоритъмът показва надеждна и устойчива 

работа, като винаги излизането от него поради достигане на максимално заложеното 

относително изменение на целевата функция, а не поради достигане на заложения 

максимален брой на поколенията. Сравнението с резултатите, получени в [5] показва, че 

въпреки по-малкия обем на популацията точността на предложения в доклада 

алгоритъм не е по-малка. Сравнителният анализ показва, че при 6 станции предложения 

в доклада алгоритъм осигурява отчетливо по-висока точност, отколкото този в [5]. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В доклада е предложен алгоритъм за определяне на местоположението на ВС в 

МЛАТ система, базиран на комбинация от генетичен алгоритъм и аналитичен 

алгоритъм. Получен е аналитичен израз, който позволява по известните координати на 

приемните станции и измерените моменти на приемане на сигнала от ВС във всяка 

станция да се извърши първоначална оценка на координатите на ВС в хоризонталната 

равнина. Тези координати се използват за определяне на границите на генериране на 

популациите в генетичен алгоритъм. Ограничаването на областта на разполагане на 

популацията позволява да се намали нейния размер. 

Направени са изследвания, чрез симулиране на измервания в МЛАТ система и 

обработката на тези измервания с предложения алгоритъм. Симулирани са по 500 

реализации на алгоритъма за всяка една точка от равномерно разпределена мрежа в 

областта на наблюдение. Получените резултати доказват устойчивата и надеждна 

работа на алгоритъма при различни конфигурации с различен брой станции и различни 

височини на полета на ВС.  

Намаляването на размера на популацията позволява да се използват по-малко 

изчислителни мощности. Това има значение за МЛАТ системи, които се разполагат на 

голямо разстояние от урбанизирани места и трябва да им се осигурява автономно 

захранване.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Пенев П. „Възможности за повишаване на ефективността на системите за 

управление на въздушното движение в района на авиационна база“, VI НК 

„Решения и технологии за интелигентната отбрана“ провеждана в рамките на десета 

международна изложба за отбранителна техника „Хемус 2012“ г. гр. Пловдив. 

2. Пенев П., „Система за управление и контрол на наземното движение – 

концепция и развитие“, списание CIO издателство „Ай Си Ти Медиа“, София, 2011 

г. 



  

 

219 

3. Пенев П., „Ефекти на Раман и Брилюен в оптичните комуникации“ НК 

„100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски“ Д. Митрополия, 2016 

4. Пенева В. „Алгоритъм за разполагане на станциите в МЛАТ системи 

минимизиращ максималния геометричен фактор по зададен контур“ Годишна 

международна научна конференция на ВВВУ „Г. Бенковски“ 2021“, гр. Д. 

Митрополия 

5. Пенева В. „Един алгоритъм за определяне на местоположението на 

въздухоплавателните средства в МЛАТ системи“ Годишна международна научна 

конференция на ВВВУ „Г. Бенковски“ 2021“, гр. Д. Митрополия  

6. Тихонов В. И., В. Н. Харисов, Статистический анализ и синтез 

радиотенических устройств и систем, „Радио и связь“, Москва, 1991 г., ISBN 5-256-

00789-0. 

7. Bishop A. N., B. Fidan, B. D. O. Anderson, K. Dogancay, P. N. Pathirana, 

„Optimality analysis of sensor-target localization geometries“, Automatica, Volume 46, 

Issue 3, March 2010, Pages 479-492, DOI: 10.1016/ j.automatica.2009.12.003 

8. Chan Y. T., K. C. Ho, „A simple and efficient estimator for hyperbolic location“, 

IEEE Transactions on signal processing, Vol. 42, No. 8, August 1994 

9. El-Ghoboushi M., A. Ghuniem, A. H. Gaafar, H. E. D. Abou-Bakr „Geometry 

effect on a multilateration air traffic surveillance system performance“, Japan-Africa 

Conference on Electronics, Communications and Computers (JAC-ECC), 2017 

10. Isaacs J. T., Klein D. J., Hespanha J. P., „Optimal sensor placement for time 

difference of arrival localization“, Joint 48th IEEE Conference on Decision and Control 

and 28th Chinese Control Conference, Shanghai, P.R. China, December 16-18, 2009 

11. Petrochilos N., Galati G., Piracci E., „Separation of SSR Signals by Array 

Processing in Multilateration Systems“, IEEE Transactions on aerospace and electronic 

systems Vol. 45, NO. 3 July 2009. 



 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

08 ОКТОМВРИ 2021 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

220 

 

 

 

КИБЕРСИГУРНОСТ НА КОРПОРАТИВНИ МРЕЖИ  
 

 

Цвятко Биков*, Димитър Радев*, Теодор  Илиев* 

 

*Катедра Телекомуникации, Висше училище по телекомуникации и пощи, София 

 

CYBER SECURITY IN CORPORATE NETWORKS 
 

 

Tsviatko Bikov*, Dimitar Radev*, Teodor Iliev* 

 

*cbikov@gmail.com, Department of Telecommunications, University of Telecommunications 

and Post, Sofia, Bulgaria 

 

 

Abstract: Protecting networks nowadays is getting increasingly difficult. With all the evolving 

threats in the wild and the constant demand for new technologies and tools, human resource 

and overall business expansion, the networks are getting too congested and full of devices 

that cannot be monitored as single units. Due to that, a holistic approach for management of 

highly saturated networks is required. In this paper we covered the currently most used 

network architectures for network segmentation and compared them to identify the most 

suitable option for organizations that store and process sensitive and confidential data. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В модерния свят, терминът корпоративна мрежа може да бъде много широко 

понятие. Една корпоративна мрежа може да се разпростира от няколко стотин системи, 

в това число работни станции, лаптопи, сървъри и мрежово оборудване, до няколко 

стотин хиляди системи, които следва да бъдат управлявани, наблюдавани 

(мониторирани) и в най-добрия случай – поддържани с еднакви нива на защита и 

сигурност. За да бъдат ефективно управлявани и предпазвани от Кибер атаки 

инфраструктури с такива размери е необходимо внедряването и поддръжката на много и 

различни по приложимост системи, но разбира се това не е абсолютно достатъчно и все 

по-зачестилите атаки с висок профил [2] го доказват. Освен системи за откриване и 

противодействие на Кибер атаки, в една корпоративна мрежа е необходимо да бъде 

правилно планирана и цялостно имплементирана мрежова сегментация. Мрежовата 

сегментация допринася за смекчаването на атаките, ограничавайки достъпа на 

засегнатите системи. С други думи, може да се каже, че правилното имплементиране на 
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една мрежова сегментация би могла да ограничи изцяло достъпа на една системи до 

всички останали такива, в това число и до тези които се намират в същата виртуална 

локална мрежа (VLAN). 

Разглеждайки еволюцията на Кибер заплахите и методите за противодействие 

през последните 10 години [1], ясно се вижда нуждата от технологични решения и 

ресурси за тяхното разработване, подобрение, администриране и поддръжка. Ако през 

2010 година е било достатъчно в една организация да има инсталирани защитни стени, 

които да пазят периметъра и демилитаризираната зона на тази организация, и 

антивирусна система за защита на крайните станции, то през 2021 година, това е крайно 

недостатъчна и дори остаряла концепция. В един дигитален свят, като този в който се 

намираме, изискванията за високи нива на сигурност са една малка част от 

необходимите мерки за предпазване на една корпоративна мрежа. Кратките срокове в 

който една заплаха би могла да бъде идентифицирана, открита в една корпоративна 

мрежа и ограничена или напълно отстранена са също толкова важни, колкото и самите 

изисквания за устойчивост, издръжливост и сигурност. Това от своя страна изисква 

множество системи използващи високи технологии, които да могат да покрият 

възможно най-голяма част от съществуващите вектори за атака и в един идеален свят, 

да споделят цялата открита информация едни с други в една обща среда за 

комуникация. По този начин, администраторите имащи задачата да предпазят 

корпоративните мрежи от Кибер атаки биха могли да получават моментен, а дори и 

ретроспективен (исторически) статус на цялата мрежа в желания момент във времето. 

За да бъде изпълнена тази задача, и да бъдат покрити възможно най-много потенциални 

вектори на атака, следните концепции и архитектури бяха разработени през последните 

две десетилетия: 

- Сегментация на мрежите посредством традиционни защитни стени 

- Сегментация на мрежите посредством защитни стени от „Следващо 

поколение“ 

- Сегментация на мрежите от тип „Нулево Доверие“ 

В този доклад сме разгледали всяка една от тези архитектури с цел определяне на 

тяхната надеждност, устойчивост и приложимост в модерните корпоративни мрежи. 

 

2. Концепции за мрежова сегментация 

 

Всяка корпоративна мрежа следва да бъде изграждана с презумпцията да бъде 

скалируема и устойчива. При процеса на планиране на мрежова сегментация, тези 

правила действат в пълна сила, защото всеки един от новите сегменти трябва да може 

да бъде разширяван за да обедини всички допълнителни изисквания за сигурност, 

устойчивост, промяна на мащаба и не само. В това число влиза разширяване на офис 

мрежи, приемане на нови технологии, приложими както за офис среда (Мрежови 

мултифункционални устройства, мрежови телефони и др.), така и за останалите 

системи и сегменти в средата (нови системи за сигурност, нов тип системи, 

несъществуващи до момента в средата или други). Тези изисквания могат да бъдат 

осъществени и покрити до различни степени, в зависимост от избраните осъществените 

в конкретната среда архитектури за мрежова сегментация. 

 Най-често срещаните архитектури при разделението на дадени мрежи, са 

на база типа, вида и предназначението на устройствата които биват предпазвани в 

конкретните сегменти. Пример за това могат да бъдат офис мрежи, сървърни мрежи, 

демилитаризирани мрежи, и т.н. Поради специфичния начин на разделение на тези 

мрежи на виртуални локални мрежи (VLANs) и липсата на логическо сегментиране на 

различните технологии, системи и устройства (Работни станции, IP телефони, 
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принтери, устройства за физическа сигурност и др.) в тез мрежи [4], те биват наричани 

плоски. Както е показано на Фигура 1, въпреки логическото разделение за офисна 

мрежа, всяко едно устройство съответната мрежа има достъп до всички останали 

устройства в нея. 

 

 
 

Фигура 1. Плосък офис сегмент. 

 

Този принцип е валиден както за офис мрежи, така и за всички останали сегменти от 

мрежата, които биват планирани по този начин. От една страна, рисковете за 

разпространение на зараза от един сегмент в друг са потенциално отстранени, но все 

още има риск от заразяване на всички устройства, които се намират в един и същи 

сегмент. С други думи, ако заразяването на всички устройства в една офис мрежа е риск 

който може да бъде приет и неглижиран, заразяването на цялата сървърна мрежа би 

довело до загуба на данни, отказ от услуга и не само. За да се избегнат и адресират 

подобен тип проблеми, могат да бъдат използвани няколко подхода за изграждане на 

устойчива мрежова сегментация.  

2.1 Мрежова сегментация посредством традиционни защитни стени. В 

общия случай, при използването на защитна стена с цел постигане на мрежова 

сегментация се използва една или няколко централни защитни стени, като техния брой 

може да варира в зависимост изискванията, размера и нуждите на конкретната 

организация. В по-редки случай могат да бъдат използвани и самостоятелни защитни 

стени за всяка подмрежа, но този тип решене изисква и по-висок разходи за закупуване 

на по-голяма количество оборудване. При този тип архитектура, административните 

разходи и период за внедряване са значително по-малки, но се изисква целия мрежови 

трафик да бъде изпращан до централната защитна стена, вместо да бъде обработван в 

локалната мрежа. Това може да доведе до значително по-високи изисквания и разходи 

за мрежова свързаност. Освен това, модерните корпоративни мрежи изискват висока 

пропускателна способност и съответно генерират голямо количество трафик, което 

означава, че централизираната защитна стена трябва да бъде от висок клас. Това 

разбира се би довело до по-високи разходи, както и до единична точка на отказ, което 

предполага необходимостта от допълнително устройство със същите параметри, с цел 

взаимозаменяемост при наличието на проблеми или планирани ремонтни дейности или 

такива свързани със софтуерната поддръжка на самото устройство.  
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При наличието на десетки производители на защитни стени в днешно време, 

избора на правилните устройства, технология и функционалности може да зависи от 

много и различни фактори. С цел опростяване на избора, всички технологии и 

защитните стени бяха генерализирани и разгледани като два общи вида – традиционни 

защитни стени и такива от следващо поколение. Избора на правилната технология 

може да зависи както от индивидуалните нужди за дадената мрежа, така и от 

материалните и човешки ресурси на съответната организация, но преди всичко от 

възможностите на дадената технология и случаите на употреба които могат да бъдат 

покрити с нея. С цел сравнение възможностите на видовете защитни стени, в Таблица 1 

са описани основните поддържани функции и параметри както на традиционните така и 

на защитните стени от Следващо Поколение. 

 

Таблица 1. Сравнителна таблица на традиционни и защитни стени от Следващо 

поколение . 
 

Поддържани функции и 

параметри 

Традиционна Защитна 

Стена 

Защитна Стена от 

Следващо Поколение 

Работни слоеве Слой 2 и 4 От слой 2 до 7 

Пропускателна Способност и 

Производителност 

По-ниски в сравнения 

с тези от Следващо 

Поколение и 

производителността 

спада допълнително 

при включване на 

допълнителни услуги 

Значително по-високи от 

традиционните и поради 

спецификите на 

устройствата, 

производителността на 

спада осезаемо при 

включване на 

допълнителни услуги 

Филтрация на трафик Поддържа се Поддържа се 

(Мрежов Адрес, Порт, Протокол)    

Мрежово Транслиране на 

Адресите 

Поддържа се Поддържа се 

Виртуални Частни Мрежи Поддържа се Поддържа се 

Система за предотвратяване на 

прониквания 

Не се поддържа Поддържа се 

Контрол и видимост на 

приложенията 

Частично В детайли 

Разпознаване на приложения Не се поддържа Поддържа се 

Услуги за проверка на 

репутацията  

Не се поддържа Поддържа се 

Услуги за разпознаване на 

самоличността 

Не се поддържа Поддържа се 

Функционалност за доклади Стандартни, 

предварително 

дефинирани. 

Програмируеми, 

персонализиращи се на 

ниво потребител. При 

някои производители се 

поддържат и множество от 

различни формати за 

сваляне. 
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2.2 Мрежова сегментация посредством защитни стени от следващо 

поколение. Поради постоянно изменящите се нужди на днешните динамични мрежи, 

защитните стени от Следващо Поколение са логичен избор за изграждането на една 

устойчива и пригодна за ползване концепция, както в настоящия момент, така и в 

следващите от пет до десет години. Избора на защитна стена от Следващо Поколение 

не просто подобрява цялостното състояние на защитата в една организация, но 

осигурява и по-добра видимост, както за планиране на бъдещи конфигурации и 

подобрения в мрежата, така и за потенциални заплахи, опитващи се да се достигнат или 

да се разпространят до вътрешните ресурси, придавайки по-голяма площ на атака. 

Както беше показно по-горе, защитна стена от Следващо Поколение имат голямо 

предимство в разпознаването на приложения, услугите за проверка на репутация и 

разпознаване на самоличност, в сравнение с традиционните такива. Това добавя голяма 

стойност на тези устройства, повишавайки видимостта в целия мрежов трафик, който 

преминава през тях и подобрявайки процентите на откриване и предотвратяване на 

заплахи пред да бъдат изпълнени в крайните работни станции или другите съответни 

цели.  

2.3 Сегментация на мрежата от тип нулево доверие. При описаните по-горе 

концепции със самостоятелна и централизирана защитна стена бяха разгледани 

основните предимства и недостатъци на съответните методи за имплементация, както и 

част от основните финансови предимства и недостатъци. Един от основните 

недостатъци при вече разгледаните концепции е остатъчния риск от разпространяване 

на зловреден код или друг тип Кибер зараза сред услугите и системите във всяка от така 

наречените зони за сигурност. За да бъде премахнат този остатъчен риск, може да бъде 

имплементирана концепцията за „Нулево Доверие“, която по дефиниция предполага че 

на нито една система извън текущата не може да се „вярва“ [6] и съответно изисква най-

много планиране, разбиране на мрежата и използваните в нея услуги и ресурс [5] за 

непрекъснатото и усъвършенстване. Техническите решения за постигането на така 

нареченото „Нулево Доверие“ могат да бъдат покрити както от различни защитни стени 

от Следващо Поколение, така и от вградени модули във виртуалните инфраструктури 

решения, та чак до вградените софтуерни решения в съвременните операционни 

системи (Windows Firewall, Linux iptables и други). На Фигура 2 по-долу е показана 

примерна имплементация на мрежова сегментация от тип „Нулево Доверие“, като са 

използвани възможностите на съвременните операционни системи и техните вградени 

софтуерни защитни стени. 

 
 

Фигура 2. Мрежова сегментация от тип „Нулево Доверие“. 
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Такава сегментация може да бъде осъществена както със стандартните, вградени 

в операционните системи защитни стени, така и с различни мрежови конфигурации, 

външни за системите защитни стени и  не само [3]. По този начин може да бъде 

постигната пълна изолация между всички системи, без необходимост от логическо 

групиране по тяхната експозиция, приложимост или тип.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За да обобщим текущите резултати, може да бъде заключено, че всяко едно от 

разгледаните архитектурни решения може да бъде имплементирано в която и да било 

съвременна компютърна мрежа, но със съответните недостатъци и изисквания които 

самото реше носи. За военни, държавни или финансови организации например, които 

притежават чувствителна и конфиденциална информация, изискванията за сигурност и 

контрол на мрежовия поток от данни биха били сравнително по-високи в сравнение със 

средностатистическия малък или среден бизнес. В тези случай архитектурни решения 

за мрежова сегментация от тип „Нулево Доверие“ биха добавили най-голяма стойност. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. A. Цокев. Изграждане на Мрежова Сигурност с Endian Firewall CE. 

2. D. Barret,. "U.S. Suspects Hackers in China Breached About four (4) Million 

People's Records Officials Say", Wall Street Journal, June 2015. 

3. R. Gezelter, "ch. Security on the Internet" in Computer Security Handbook, 

Wiley, 1995 

4. S. Oriyano, Hacker Techniques Tools and Incident Handling, Burlington, 

MA:Jones and Bartlett, 2014. 

5. S. Shackelford, Zero-trust security: Assume that everyone and everything on the 

internet is out to get you—and maybe already has, [online] Available: 

https://theconversation.com/zero-trust-security-assume-that-everyone-and-

everything-on-the-internet-is-out-to-get-you-and-maybe-already-has-160969 

6. Zero trust architecture, Aug. 2020, [online] Available: 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-207/final 

 

 

 



 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

08 ОКТОМВРИ 2021 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

226 

 

 

 

АВИАЦИОННИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ – ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 

Йото Георгиев 

 

Факултет „Авиационен“, ВВВУ „Георги Бенковски“, Долна Митрополия, България  

 

AVIATION RECHARGEABLE BATTERIES – TRENDS AND 

PERSPECTIVES 
 

 

Yoto Georgiev 

 

*y_g_g@abv.bg, Faculty of Aviation, “Georgi Benkovski” Air Force Academy, Dolna 

Mitropolia, Bulgaria  

 

 

Abstract: Тhis paper presents current state of the art and anticipated developments for 

aviation rechargeable batteries. Progress in last years has led to improvement in energy and 

power density. Remaining challenges and future research directions are summarized. 

 

Keywords: aviation, rechargeable batteries, Lithium-ion batteries 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Акумулаторите са устройства, в които електрическата енергия се превръща в 

химична и обратно, което ги отличава от останалите батерии. Първоначално под 

действието на външен източник на постоянен ток се извършват зарядни реакции, т.е. 

акумулира се химична енергия. Това е реакцията на зареждането на акумулатора. Във 

втория етап, експлоатацията на акумулатора, химичната енергия преминава в 

електрична.  

  Широко приложение в летателните апарати като аварийни и спомагателни 

източници на електрическа енергия имат акумулаторните батерии, представляващи 

няколко последователно свързани и монтирани в общ корпус акумулатора. Бордовите 

акумулаторни батерии са предназначени за: 

– захранване на електрическите стартери и другата апаратура при 

автономно пускане на авиационните двигатели; 

– захранване   на   жизнено   важните   консуматори   при   отказ   на 

генераторите по време на полет; 

– покриване на  пиковите  натоварвания  при  включване  на  мощни 
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консуматори; 

– проверка на работата на маломощното оборудване на земята при липса на 

летищни източници на електрическа енергия.  

С бурното развитие на технологиите в областта на акумулаторните батерии 

свързано главно с компютърната техника и електрическите автомобили в последните 

години се наблюдава серизно развитие и в авиационите акумулаторни батерии. За да се 

отговори на нуждите за намаляване на теглото и увеличава на запасената електрическа 

енергия в авиационните акумулаторни батерии се водят разработки на акумулаторни 

батерии с висока енергийна плътност, като литиево-кислородните акумулаторни 

батерии (Li-O2), поради най-вискота енергийна плътност (11700 Wh/kg) на теория 

сравнено с каквато и да било друга акумулаторна батерия [10]. Перспективни се смята и 

суперкондензаторите, които в бъдеще биха могли да се използват заедно с тях 

допълвайки се един друг. 

 

2. АВИАЦИОННИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 

 

2.1 Оловни авиационни акумулаторни батерии.  

Оловните акумулаторни батерии са използвани широко до средата на XX век. 

През втората полувина на XX век са изместени от сребърно-цинковите и никел-

кадмиевите акумилатори. Все още се използват в авиацията. 

Активното вещество на положителния електрод е оловен диоксид, а на 

отрицателния – гъбесто олово. За електролит служи воден разтвор на сярна киселина 

H2SO4. За напълно зареден оловен акумулатор електродвижещото напрежение е 2,1 V. 

Авиационните оловни акумулаторни батерии се състоят от дванадесет акумулатора 

разположени в клетките на ебонитов моноблок и свързани последователно. 

 

2.2 Никел-кадмиеви авиационни акумулаторни батерии  

Никел-кадмиевите батерии са изобретени през 1899 г. в Швеция от Waldmar 

Jungner. През втората половина на ХХ век някои от най-масовите акумулаторни 

източници на ток стават акумулаторни батерии, направени по никел-кадмиева 

технология. Те все още са широко използвани в авиационната техника поради 

сравнително ниската маса, своята надеждност и непретенциозност. До 1932 г. 

практическото им използване е ограничено поради високата цена на използваните 

метали в сравнение с оловно-киселинните акумулаторни батерии. Подобряването на 

технологията на тяхното производство доведе до значително подобряване на техните 

експлоатационни характеристики и позволи през 1947 г. да се създаде запечатана 

батерия без поддръжка със задоволителни характеристики. 

Активното вещество на положителния електрод представлява смес от никелови 

окиси и хидроокиси, с преобладаване на хидроокиса на тривалентния никел (Ni(OH)2). 

На отрицателния електрод активното вещество е гъбест метален кадмий. За електролит 

служи воден разтвор на калиева основа, с плътност  1,18 ÷ 1,4 g.cm3. Работната 

температура на никел-кадмиевите акумулатори е от -50 до +40 градуса. Никел-

кадмиевите авиационни акумулаторни батерии се състоят от двадесет последователно 

свързани акумулатора, разположени в общ стоманен корпус. Електродвижещото 

напрежение на заредения акумулатор е 1,45 V, като в продължение на няколко 

денонощия намалява до устойчивата стойност 1,36 V. Специфичното при никел-

кадмиевите акумулатори, е че трябва да се зареждат само когато напълно се изтощят, в 

противен случай те губят част от капацитета си, което значи по-кратък работен период, 

преди да се наложи презареждане. 

 



  

 

228 

2.3 Сребърно-цинкови авиационни акумулаторни батерии 

Активното вещество на положителния електрод на акумулатора е сребърният 

окис, а на отрицателния – метален цинк. Като електролит се използва воден разтвор на 

калиева основа. 

Зареждането и разреждането на акумулатора протичат в две степени. При 

разреждането и в двете степени на отрицателния електрод протича реакция на 

окисление на цинка, а на положителния - реакция на възстановяване на среброто. В 

първата степен двувалентният сребърен окис се възстановява до едновалентен, като 

е.д.н. на акумулатора е 1,82 ÷ 1,86 V. Във втората степен, когато капацитетът е намалял 

с около 30%, едно-валентният сребърен окис се възстановява до метално сребро. В 

момента на прехода от първа към втора степен на разреждане, напрежението се 

понижава до 1,52 ÷ 1,56V. При по-нататъшното разреждане е.д.н. остава постоянно, 

докато акумулаторът не се разреди напълно. 

Сребърно-цинковите авиационни акумулаторни батерии се състоят от петнадесет 

акумулатора, разположени в два реда, в общ метален корпус. Свободното място в 

единия ред се използва за поместване на изводните клеми на батерията. 

Капацитетът слабо се влияе от разрядния ток, но зависимостта му от 

температурата е значителна. Максимален капацитет акумулаторът има при t° =35°С. 

При повишаване или понижаване на температурата капацитетът рязко намалява. 

Саморазрядът на сребърно-цинковите акумулаторни батерии при t° = 20º С е 

около 20% за един месец, а срокът на експлоатацията им е най-кратък, в сравнение с 

оловните и никел-кадмиевите авиационни акумулаторни батерии. 

 

2.4 Литиево-йонни авиационни акумулаторни батерии 

Първите комерсиални литиево-йонни акумулаторни батерии са произведени от 

компанията Sony през 1991г. Тези акумулатори имат много по-висока "енергийна 

плътност", както от никел-кадмиевите, така и от сребърно-цинковите авиационни 

акумулаторни батерии, което ги прави много по-малки и леки при същата енергия 

запасена в тях (120÷260 Wh/kg) [9]. Те имат и по-ниска скорост на саморазряд, така че 

тези акумулатори не се разреждат толкова лесно от само себе си по време на съхранение 

[4]. Тези акумулатори могат да се зареждат по всяко време, даже и когато не са 

изтощени докрай, без това да засяга техния капацитет.  

Литиевойонната акумулаторна батерия е вид акумулаторна батерия, в която 

между двата електрода се придвижват литиеви йони. При зареждане йоните се 

придвижват в посока от положителния към отрицателния електрод, а при разреждане – 

от отрицателния към положителния електрод. Към днешна дата най-използваните 

литиево-йонни акумулаторни батерии в авиацията са литий-полимерните. Наричат се 

така защото електролита представлява тънък полимерен филм. Този вид батерии има 

по-висока енергийна плътност в сравнение с литиево-йонните акумулатори с течен 

електролит, което води до по-ниско тегло и затова се използва в авиационната техника. 

Електродижещото им напрежение е 3,6 V. Литиево-полимерните авиационни 

акумулаторни батерии се състоят от осем акумулатора, разположени в общ метален 

корпус. Главния недостатък на литиево-полимерните акумулаторни батерии е 

опасността от възникването на пожар при презареждане или прегряване. Въпреки 

добрите технически характеристики литиево-йонните акумулаторни батерии нямат 

много широко приложение в авиацията, поради проблемите с пожаробезопасността [7]. 

Случайното презареждане на акумулатора води до взрив и пожар. Към днешна дата 

основното им приложение в авиационната техника е като основен и авариен източник 

на електроенергия за безпилотни летателни апарати. В пилотируемата авиация има 

построени само опитни образци, които на този момент не са излезли от фазата на 
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изпитания. 

Друг голям недостатък на литиево-йонните авиационни акумулаторни батерии е 

по-високата им цена в сравнение с оловните и алкалните акумулаторни батерии. 

Според руски изследователи към 2035 год. най-изполвани акумулатори в 

авиацията ще са литий-фосфатните (LiFePO4) и литий-тионилхлоридните (LiSOCl2) 

акумулатори [1]. 

Като най-перспективни авиационни акумулаторни батерии се считат литиево-

кислородните акумулатори. Теоретично моделът на този вид батерия с течен електролит 

е разработен през 1976 от E. L. Littauer и  K. C. Tsai от Lockheed Missiles & Space 

Company (САЩ), а през 1996 K. M. Abraham и Z. Jiang създават литиево-кислородна 

батерия с твърд електролит [5]. Литиево-кислородната акумулаторна батерия (Li-O2) се 

състои от литиев анод, електролит, сепаратор и кислороден катод. На теория този вид 

акумулаторни батерии притежава най-голяма енергийна плътност от всички познати на 

науката акумулаторни батерии (11700 Wh/kg = 42120 kJ/kg), което е сравнимо с 

енергията на органичните горива (дизелово гориво 42000 kJ/kg,  керосин 43100 kJ/kg, 

бензин 42700 kJ/kg [2]). В допълнение КПД-то на двигателите с вътрешно горене е 

около 40÷50%, турбореактивните двигатели са с ефективност 48% [12], докато 

електрическите двигатели имат КПД над 90 %. Това означава, че когато се доведе до 

серийно производство този вид акумулатори, въздушните превози със самолети 

задвижвани от акумулаторни батерия ще са по-евтини от самолети задвижвани от 

органични горива. 

Основните проблеми на този етап с литиево-кислородните акумулатори са ниска 

ефективност в двете посоки при зареждане-разреждане и ниска скорост на зареждане-

разреждане причинени от слабата активност на катализатора (в катода) и неидеалната 

структура на катода, краткия експлоатационен срок поради нестабилност на 

електролита и проблемите с безопасността, произтичащи от образуване на литиеви 

дендрити. 

В по-далечна перспектива двигателите използващи органични горива като 

керосин ще бъдат заменени от електрически нуждаещи се само от въздух и 

електричество за генериране на тяга – електрически плазмени реактивни двигатели [8]. 

Най-вероятнo в бъдеще авиационни акумулаторни батерии ще се базират на литиево-

кислородната технология поради голямата им енергийна плътност. 

 

2.5 Въздушно-цинкови авиационни акумулаторни батерии 

Едно от перспективните направления на изследване са въздушно-цинковите 

акумулаторни батерии. При тях анода е от цинк, а катода се явява въздух. За електролит 

се използва воден разтвор на калиев хидрооксид. Енергията, която може да се съхранява 

във въздушно-цинковите акумулаторни батерии е много повече от литиево-йонните 

акумулатори, на теория достига 1350 Wh/kg (действащите акумулатори са с 470 Wh/kg), 

а електродвижещо напрежение е 1,5 V. Причината, поради която за момента не се 

използват в авиационната техника е краткият им срок на екплоатация, като се води 

активна изследователска работа за решаването на този проблем. 

 

2.6 Натриево-йонни авиационни акумулаторни батерии 

Много перспективни са и натриево-йонните акумулатори (Na-ion), с които се 

води активна изследователска работа в Китайската народна република и в Руската 

федерация [11]. Натриево-йонните акумулаторни батерии са аналогични на литиево-

йонните, като вместо литиеви йони се използват натриеви (Na+) [3]. Натриево-йонните 

акумулатори имат електродвижещо напрежение 3,6 V, а енергийна им плътност е 

съизмерима с литиево-йонните акумулаторни батерии (150 Wh/kg)  [3], като значително 
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превъзхождат традиционните оловни и никел-кадмиеви акумулатори [1]. Най-голямото 

им предимство пред литиево-йонните е значително по-ниската цена на натрия спрямо 

лития, което води до по-ниска себестойност на акумулаторната батерия, както и по-

голямата безопасност на този вид акумулатори. Изследователската работа е фокусира 

върху откриването на материали за анод и катод за натриево-йонните акумулаторни 

батерии, при които енергийната специфична плътност да достигне 200 Wh/kg. 

 

2.7. Суперкондензатори 

Суперкондензаторите представляват кондензатори с много голям капацитет, 

които могат да се използват вместо акумулаторни батерии. Суперкондензаторите могат 

да съхраняват от 10 до 100 пъти повече енергия за единица маса в сравнение с 

обикновените кондензатори и да се зареждат и разреждат много по-бързо от 

акумулаторните батерии. Обикновено се използват там, където трябва бързо 

разреждане-зареждане. Енергийната специфична плътност е 15 Wh/kg[6]. В 

авиационната техника възможно приложение на суперкондензаторите е захранване на 

електрическите стартери и другата апаратура при автономно пускане на авиационните 

двигатели в полет или на земята. Суперкондензаторите могат да се ползват като буфер 

към авиационните акумулаторни батерии справяйки се с кратките токови пикове при 

развъртането на електростартерите на авиационните двигатели. 

 

Таблица 1. Сравнителни характеристики на акумулаторни батерии [4] 
 

Характерист

ика 

Оловни 

акумулато

ри 

Никел-

кадмиеви 

акумулато

ри 

Сребърно-

цинкови 

акумулато

ри 

Литиево-

полимерн

и 

акумулато

ри 

Литиево-

кислородн

и 

акумулато

ри 

Въздушно

- цинкови 

акумулато

ри 

Натриево-

йонни 

акумулато

ри 

Напрежение 2,1 V 1,4 V 1,8 V 3,6 V 2,9 V 1,5 V 3,6 V 

Енергийна 

плътност 

30 Wh/kg 50 Wh/kg 75 Wh/kg 260 Wh/kg 11700 

Wh/kg 

(теор.) 

470 Wh/kg 150 Wh/kg 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последните десет години при авиационните акумулаторните батерии се 

наблюдава значително развитие, но все още разработените нови конструкции на базата 

на технологиите използвани при автомобилния транспорт се използват само при 

безпилотните летателни апарати или остават като опитни образци в пилотируемата 

авиация. Суперкондензаторите, макар и с не много голям капацитет, могат да осигурят 

огромен ток на натоварване. Така суперкондензаторът и акумулаторните батерията 

могат се допълват. В по-далечна перспектива най-вероятно ще се използват литиево-

кислородни акумулаторни батерии (Li-O2) [10]. В момента се намират на завършващия 

етап на лабораторните изследвания. 

Основните направления, по които се работи по перспективните авиационни 

акумулаторни батерии са намаляване на масата и габаритите, увеличаване срока на 

експлоатация, съкращаване времето за зареждане, по-голяма безопасност при 

екплоатацията им. 

Заедно с бордните кислорододобиващи установки литиево-йонните авиационни 

акумулаторни батерия са едни от последните технологични нововъведения в авиацията. 
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EMBEDDED SYSTEM FOR VISUALISATION OF FLIGHT DATA AND 

SURROUNDING ENVIRONMENT IN AN FLIGHT SIMULATOR 
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Abstract: A new approach to developing and integrating a Head-Up Display (HUD) is 

presented and analyzed. Research and development have been made and the end results were 

measured and compared. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Head-up display е важен компонент от авиационното оборудване, с особен принос в 

изтребителната авиация. В него е събрана критично важна полетна информация, като с 

прицелът и захвата на подкаченото въоръжение. По време на въздушен бой и при 

продължителни големи претоварвания сърцето на летеца изпитва трудност да изпомпва 

достатъчно кръв до главата. Поради това, се наблюдават физиологични изменения, като 

затваряне на периферното зрение или “тунел” на зрителното поле. В редица подобни 

ситуации Head-up display е приборът, който остава видим за пилотиращия и, който 

помага за следене на критични параметри, като скорост и ъгъл на атака. Пример за 

гореописаните ефекти е визуално демонстриран на Фигура 1.  

mailto:dian@deskov.net
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Фигура 1. 

 

В изследване са сравнени различните съществуващи решения за реализиране на 

Head-up Display в авиационните тренажори. Целта на текущият доклад е да се 

разработи още едно възможно решение, основаващо се на специално избрана за целта 

следяща система. Подходът, който се предлага, не се предлага като решение в 

разработката на авиационни тренажори, тъй като технологиите използвани в 

реализацията му са сравнително нови. В доклада ще бъдат изследвани предимствата и 

недостатъците на два варианта на реализация и ще бъде предложен трети,  при който се 

използва видео камера за намиране позицията на главата на обучаемият летец, както и 

проста геометрична зависимост, чрез която се постига ефекта на Head-up display. 

 

2. СЪЩЕСТВУВАЩИ РЕШЕНИЯ 

 

След проведено проучване на характеристиките на авиационните тренажори, 

предлагани на свободния пазар, става ясно, че Head-up дисплеите масово липсват в 

списъка на поддържани технологии. Основна причина за това е допълнителното 

оскъпяване при закупуване на оборудване за него, както и факта, че се предлагат много 

повече решения за авиационни тренажори в сферата на леката авиация, отколкото на 

военната. Що се отнася до съществуващите решения, те биват два типа: 

 

● Вграден HUD интерфейс в самата симулация; 

 

 
 

● Изнесен HUD като отделен прибор; 
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Разликата в двете решения се състои основно в два параметъра - себестойност на 

разработката (от където и крайна цена на продукта) и постигането на колиматорен 

ефект. 

 

HUD Колиматорен ефект Ниска цена 

Вграден интерфейс Не Да 

Отделен прибор Да Не 

 

  От изследването на съществуващите решения става ясно, че не е разработено 

такова, което да осигурява и едновременно колиматорен ефект и проста разработка, 

която да осигури ниска себестойност. 

 

3. ПРЕДЛОЖЕНО НОВО РЕШЕНИЕ 
 

Преди да навлезем в същината на решението, нека да разгледаме как работи един Head-

up Display и в какво се състои добавената му стойност за летците.  

 

 

 
Фигура 2. 

 

На Фигура 2 е извадена графика от книгата на Richard L. Newman - Head-Up 

Displays: Designing the Way Ahead. Тя описва принципа на работа на въпросните 

устройства. От екран динамично се изчертава картина, която чрез серия от лещи и 

огледала се проектира върху полу-прозрачно стъкло, през което летецът може да 

наблюдава външната обстановка, заедно с наложената върху нея картина.  

Нормално е да се замислим защо е необходимо проектираната картина да се 

отразява от огледала и да преминава през лещи, вместо директно да се отрази в 

комбиниращото стъкло (“Combiner” на фигурата). Отговорът е много прост - защото 
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трябва всички светлинни лъчи, идващи от стъклото да бъдат успоредни един на друг, 

както и да бъдат успоредни на конструктивната надлъжна ос на летателният апарат. 

Само така може да се гарантира, че когато,  летецът да гледа през Head-up display, 

проектираните изкуствен хоризонт, цел, прицел, траектория на полета, винаги ще 

отговарят на реалността, без значение от позицията на главата му. 

 
Фигура 3. 

 

 Когато целта на авиационния тренажор е да създаде правилни навици на 

обучаемия, а не просто процедурни похвати, е задължително условие всички прибори в 

кабината да бъдат точни референции на тези в реалният летателен апарат. Понеже 

индустрията не е голяма, а разработките и сертифицирането на конкретни модели 

електронни компоненти е скъп процес, се получава масова практика в авиационните 

тренажори да не се поставят всички прибори, които се използват и в полет. 

Изработвайки реплика на прибор, или поставяйки оригинален такъв са скъпи процеси, 

които рефлектират върху крайната цена на цялостния продукт, което от своя страна 

прави авиационните тренажори труднодостъпни и дори лукс в процеса на обучение на 

младите летци. Предлагайки алтернативни решения, се цели намаляване на 

производствените разходи, опростяване на производствения процес и постигане на 

максимално ниска себестойност, която в същото време да предоставя и максимално 

много функционалност. По този начин цената на един сертифициран за обучение 

авиационен тренажор може да се намали драстично, което да го направи по-достъпен за 

крайните клиенти и по този начин да се допринесе за масово повишаване на нивото на 

подготовка на летците, да се намалят авиационните инциденти и да се повиши 

сигурността на полетите в глобален мащаб.  

 

 Предложеното опростено решение се състои от 5 компонента: 

1. 7 инчов конвенционален дисплей; 

2. Полу-прозрачно отражателно стъкло; 

3. Видео камера; 

4. Едноплатков компютър; 
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Фигура 4. 

 

Простият дизайн на решението го правят лесно за производство, защото няма 

нужда от специална оптика, или извиване на отражателното стъкло при специални 

лабораторни условия. Колиматорният ефект (успоредността на лъчите) се постига 

изкуствено, чрез пречертаване на информацията на дисплея чрез алгоритъм базиран на 

входни данни, генерирани от невронна мрежа, която следи позицията на очите на летеца 

с помощта на видео камера. 

 Когато говорихме за нискостойностна разработка, не включихме в концепцията и 

използването на софтуер и хардуер с отворен код. За изработване на система, следяща 

позицията на очите на обучаемият в кабината на тренажора е използвана проста видео 

камера, работеща HD резолюция със 30 кадъра в секунда (Фигура 5). 

 
Фигура 5. 

 

Камерата е свързана към CSI порт на едноплатков компютър Google Coral, който 

разполага със специално разработен чип, осигуряващ бързодействие на алгоритмите в 

инстанции на невронни мрежи. На Фигура 6 са показани различните решения с 

въпросният EDGE TPU чип, монтиран като SOM (System on a module) с различни 

интерфейси за високоскоростна комуникация.  
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Фигура 6. 

 

Платформата идва с вградена памет и предварително инсталиран Linux Mendel 

на нея.  

След ъпдейт на софтуера, на Linux системата е изтеглен, компилиран и 

инсталиран Python 3.9, както и библиотеки на OpenCV 4.5. Приложение, написано на 

Python се грижи за активирането на интерфейса на камерата, както и на изчертаването 

на графики на свъзран дисплей към SOM. Данните за въздушна скорост, височина, 

хоризонт, захват, ъгъл на атака и прочие се получават от симулационният софтуер, по 

UDP протокол през Ethernet (Фигура 7).  

 

 
 

Фигура 7. 

  

В програмното осигуряване на работата на алгоритъма е заложена библиотека с 

отворен код DLIB (https://github.com/davisking/dlib), която разполага със готов сет от 

данни, за разпознаване на топологията на лица от снимка - 

shape_predictor_68_face_landmarks.dat (Фигура 8).  

 

https://www.python.org/
https://opencv.org/
https://github.com/davisking/dlib
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Фигура 8. 

 

След като камерата приключи заснемането на един кадър, той се конвертира в 

ByteArray и се подава към библиотеката, която връща точките от топологията, 

напаснати по лицето, което е в кадър. Всяка точка има Х и У координати, отговарящи на 

пиксел от кадъра (Фигура 9).  

 

 
 

Фигура 9. 

 

 Когато знаем физическото разстояние между две точки, като например 

разстоянието между очите, можем да измерим и разстоянието на лицето от камерата, 

както и ъгъла, под който обучаемият наблюдава отражението от дисплея. Разчитайки на 

тези данни, можем да преместваме и преоразмеряване картината на Head-up Display, 

която динамично изчертаваме (Фигура 10).  
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Фигура 10. 

 

 Разполагайки с необходимата информация, построяваме два правоъгълни 

триъгълника с общ връх - единият от Head-up display до екрана за проектиране на 

картината на тренажора, както и един от главата на обучаемия летец, отново до екрана 

за проектиране (Фигура 11). 

 

 
Фигура 11. 

 

 Двата триъгълника ABC и A1B1C са подобни и съотношенията на страните им ни 

дават решение за на задачата как да изменим изчертаването на кадрите, отразени в 

стъклото на Head-up display (Фигура 12). 
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Фигура 12. 

 

Средата на катет “c” е точката от дисплея, в която по координата Х трябва да 

начертаем прицела, указателят на вектора на скоростта, както и друга важна 

информация. Аналогична е концепцията за намиране на точката на изчертаване на 

графиките по оста Y. 

Като краен резултат, използвайки комбинацията от няколко математически 

способа, получаваме функционално работещо решение на задачата по проектиране на 

картина с колиматорен ефект върху Head-up Display (Фигура 13). 

 

 
 

Фигура 13.  
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4. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

 

 Основните параметри, по които можем да сравним предложеното решение за 

реализация на Head-up display за нуждите в авиационни тренажорни системи спрямо 

съществуващите до момента решения са три - комплексност, себестойност и практико 

приложимост. Сравнителният анализ основан на въпросните критерии е описан в 

следващата таблица: 

 

Вид решение Комплексност Себестойност Практико 

приложимост 

Вграден интерфейс Ниска Ниска Средна 

Отделен прибор с 

колиматор 
Висока Висока Висока 

Предложено 

решение 
Средна Ниска Висока 

 

Можем да направим заключение, че предложеният модел за изработка на Head-

up display като отделен модул, включващ в себе си сравнително проста реализация, 

ниска себестойност и голяма приложимост, заради постигането на колиматорен ефект, е 

оптимално решение. Използването на програмен код от библиотеки с отворен код 

гарантира бъдещето доразвиване на компонента, а вложените усилия в създаването му 

са малко по-големи от тези за разработката на аналогичен модул като вграден 

интерфейс в проектираната към обучаемия летец картина. Простотата и ефективността 

осигуряват ниска себестойност на разработката, което дава възможност тя да бъде 

адаптирана в по-голям брой авиационни тренажори. Тази възможност сама по себе си 

допринася до изграждането на по-добри навици и умения в обучаемите летци в 

глобален мащаб. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

Предложен е подход за реализиране на Head-up display в интегрирана система за 

визуализация на приборната информация и на обкръжаващата среда на авиационен 

тренажор. Създадена е опитна установка и подходът е тестван и изследван. Изследвани 

са параметри и практико-приложност на решението. 

Предложената реализация има следните предимства: 

● Лесна имплементация чрез достъпни в магазинната мрежа компоненти; 

● Ниска себестойност и проста реализация, позволяваща висока достъпност на 

системата; 

● Възможност за оптимизация, чрез промяна на визуализацията и входните данни; 

● Възможност за пълна реализация на авиационен тренажор; 

● Лесна поддръжка и възможност за доразвиване; 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Wikipedia – www.wikipedia.com 

2. Richard L. Newman -  Head-Up Displays: Designing the Way Ahead.  



 

 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

08 ОКТОМВРИ 2021 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

242 

 

 

 

ЕДИН ПОДХОД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА 

ПРИБОРНАТА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА НА 

АВИАЦИОНЕН ТРЕНАЖОР 
 

Диан Десков Десков 
 

dian@deskov.net, ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия, България 

 

AN APPROACH TO DEVELOPING A GAUGE VISUALISATION  IN A 

FLIGHT SIMULATOR 
 

 

Dian Deskov Deskov 
 

dian@deskov.net , VVVU “Georgi Benkovski”, Bulgaria 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Пресъздаването на авиационни прибори, тяхната точна работа и показания са 

неизменна съставна част от процеса на разработка на авиационни тренажори. 

Благодарение на приборите,  обучаемите летци изграждат и утвърждават правилен 

модел на работа и на разпределение на вниманието по време на полет.  

В съвременният свят съществуват редица фактори в процеса на обучение на 

летци, които макар и не пряко също влияят върху процеса на придобиване на нови 

навици и умения. Макар и често не споменаван, един от най - големите такива фактори 

е себестойността на тренажорните системи, или с други думи казано - тяхната 

достъпност до обучителните центрове.  

В изследване са сравнени различните съществуващи решения за реализиране на 

авиационни прибори в авиационните тренажори. Целта на текущият доклад е да се 

разработи още едно възможно решение, основаващо се алтернативен подход за 

реализация на точни показания, съчетан със ниска себестойност и простота на процеса 

на разработка, резултиращи върху по-голяма достъпност на крайният продукт.  

Подходът, който се предлага, не се среща като решение в разработката на 

mailto:dian@deskov.net
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авиационни тренажори, тъй като технологиите използвани в реализацията му са 

сравнително нови. В доклада ще бъдат изследвани предимствата и недостатъците на два 

основни варианта на реализация и ще бъде предложен трети,  при който се използва 

дисплей и предварително подготвени графики, които се визуализират във функция от 

входни данни. По този начин се постига така нареченият “Flipbook ” ефект. 

 

2. СЪЩЕСТВУВАЩИ РЕШЕНИЯ 

 

След проведено проучване на решенията, предлагани за визуализацията на приборните 

показания в кабината на авиационните тренажори, става ясно, че съществуват две 

основни технологии: 

 

● Механични прибори: 

 

 
 

● Дигитални прибори: 
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И двете технологии имат голям списък от предимства и недостатъци. Най - различимите 

и приложимите за нашата теза са изведени в Таблица 1. 

 

Показател Механични прибори Дигитални прибори 

Количество части Много Малко 

Асемблиране Бавно Бързо 

Себестойност Висока Ниска 

Поддръжка Чрез пълна замяна Чрез софтуерен ъпдейт 

Преизползваемост на частите Ниска Висока 

Живот Средно Ниско 

Калибрация Сложна Лесна 

Таблица 1 

 

Когато целта на разработката е да се постигне ниска себестойност, така че едно 

качествено решение да може да бъде достъпно до максимално голяма група от 

потребители е редно предимствата да бъдат взети под внимание. Разработката на 

авиационни прибори е по-бърза, по-гъвкава и по-нискостойностна, когато показанията 

на приборите биват визуализирани чрез дисплей, вместо с механична индикация. 

Остава въпроса какъв би бил най-удачният подход при една такава разработка, защото 

съществуват множество решения от високо и от ниско ниво.  

Вариантите за разработка на ‘виртуализиран’ авиационен прибор, или такъв на 

който показанията вместо чрез механика са изведени през екран са основно два - да се 

използва готова библиотека за визуализиране на графики, или да се създаде нова такава. 

Ако трябва да се придържаме към концепцията за нискостойноста реализация, 

изработката на специална библиотека няма как да бъде избрана като подход, защото 

изисква експертизата на няколко разработчика в различни направления. След проведено 

проучване на техническите показатели на различни ARM процесори за вградени 

устройства, или такива процесори, които в корпуса си имат и вграден модул за видео 

обработка се установява, че най-разпорстаранената и най-масово поддържана 

библиотека за  визуализиране на графики във вградена електронна система на ниско 

ниво (без графична среда на операционната система) е OpenGL ES (ES идва от 

Embedded System).  

За примерна разработка е взет прибор, показващ оборотите на винта на самолет 

Cessna C-172SP - Фигура 1. 

 
 Фигура 1 
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Размерите и показанията на механичния прибор са пренесени върху екран с физически 

размери, гарантиращи сътоветсвие между механичния прибор и дигиталната му 

алтернатива - Фигура 2. 

 

 
Фигура 2 

 

За да може изчертаният прибор да се визуализира, графиката се разделя на отделни 

парчета, като всяко има своя собствена функция. За простота тези парчета са само две: 

 

● Фон на прибора: 

 

  
 

● Индикаторна стрелка на оборотите: 

 
При работа на приложението първо се изрисува фона, след което и стрелката, 

като по време на изобразяването й на екрана, матрицата на пикселите й се изкривява и 

позицията на екрана й се променя, за да може графиката да наподоби въртенето на 

стрелката в центъра прибора. 

В за завъртим стрелката в изобразения й център, а не във нулевите X и У 

координати на изображението, е редно заедно с ротацията да извършваме и транслация 

на графичният обект. Необходимо е ръчно да въведем координати вътре в картинката, 

които да служат на транслиращата фукнция. 

При стартиране на пробното приложение, забелязваме, че стрелката се 

визуализира с ниско качество и със силно пикселизирани краища - Фигура 3. 
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Фигура 3 

 

Причините за това са няколколко, но основната от тях е, че използваните 

бюджетни решения за ARM процесори не поддържат хадруерен ani-aliasing, a 

софтуерният такъв е прекалено тежък за процесора и не може да се постигне 

бързодействие на прибора. 

Във книгата си “OpenGL ES Game Development”, Дейв Астъл демонстрира по 

доста интуитивен начин разликата в изображенията когато хадуерът поддържа anti 

aliasing - Фигура 4. 

 

 
 

Фигура 4 
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  За да можем да решим проблема с нереалистичното визуализиране на 

индикацията на оборотите в нискоструващ ARM процесор, който не разполага с 

вградени филтри за изглаждане на изображението можем или да преминем на такъв, 

който разполага с необходимата функционалсност, или да заобиколим проблема, като се 

възползваме от друг ресурс, който е по-лесно достъпен - RAM паметта. 

 

3. ПРЕДЛОЖЕНО НОВО РЕШЕНИЕ 
 

Може би се питате как RAM паметта влиза в помощ при визуализирането на графики 

през видео модул. Отговорът е доста прост. Можем да се възползваме от високата 

скорост на потока от данни в RAM паметта и да качим в нея предварително подготвени 

изображения на стрелката във всичките й възможни позиции. Разбира се това би било 

много сложен процес, ако трябва ръчно да подготвяме всяка една картинка, но за 

щастие аниматорски програми като Adobe Animate поддържат автоматично анимиране и 

експорт на графики в растерен формат. За няколко минути можем да поставим 

началното и крайното положение на стрелката и да гененрираме необходимите графики 

- Фигура 5. 

 

 
Фигура 5 

 

За визуализацията на прибора използваме 1 байт, които има 1024 стойности. 

Двигателят работи от 300 до 2500 оборота, като премине горната граница би се 

повредил и указанията на прибора няма да си нужни. Това ни оставя със 2200 възможни 

стъпки на показанията, които можем да разделим на 3, за да можем да влезем в 

стойностите байта, както и да не утежняваме работата на приложението в RAM 

Паметта и да оставим ресурс за останалите процеси. 

При създаването на 733 графики с .jpeg компресия се получават 37MB графични 

данни, за които има предостатъчно място в RAM паметта. 

При стартиране на приложението е необходимо по-продължително от 

обичайното изчакване, за да може програмен цикъл да обходи всички файлове и да ги 

зареди като обекти в паметта. В следващите стъпки работим само с един графичен 

обект, като сменяме съдържанието му във функция от показанията за оборотите, дошли 

от симулацията. 
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4. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

 

 При измерване на скоростта на работа на реализираното предложение е добавен още 

един прибор (амперметър) към екрана - Фигура 6 

 

 

Фигура 6 

 

Системата е реализирана на SoC: Broadcom BCM2837B0 quad-core A53 (ARMv8) 

64-bit @ 1.4GHz, с инсталиран Debian Linux, като за екран е използван 7 инчов IPS 

дисплей, който гарантира реалистични цветове от почти висички възможни ъгли. 

Бързодействоието със софтуерен anti aliasing - за изчистването на ниското 

качество на показателите е средно 0.33 кадъра в секунда, или по средно по 3 секунди за 

опресняване на позицията. 

Бързодействоето на системата на същия хадуер, чрез предложният модел е 

средно 32 кадъра в секунда, или над 10 пъти по-бързо. 

Нека не пропускаме и останалите предимства на метода: 

● Възможност за фотореалистични графики - не се визуализират редица обкети и 

не се преизчисляват осветености и сенки, 

● Липса на нужда от експерти в разработката - благодарение на простотата си, 

моделът може да се реализира от библиотеки от високо и ниско ниво във всякакви 

програмни среди. 

● Възможност за визуализиране на застъпващите се графики. На Фигура 7 е 

показано сегментирането на отделните графични компоненти, съставящи вградена 

числова индикация, както и дъговиден индикатор, инплементирани в бюджетен HMI 

дисплей. 
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Фигура 7 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

Предложен е подход за реализиране на алтернативно решение за визуализация на 

приборната информация в интегрирана система на авиационен тренажор. Създадена е 

опитна установка и подходът е тестван и изследван. Изследвани са параметри и 

практико-приложност на решението. 

Предложената реализация има следните предимства: 

● Лесна имплементация чрез лесно достъпни в компоненти; 

● Ниска себестойност и проста реализация, позволяваща висока достъпност на 

системата; 

● Възможност за оптимизация, чрез промяна на визуализацията и входните данни; 

● Възможност за пълна реализация на авиационен тренажор; 

● Лесна поддръжка и възможност за доразвиване, чрез софтуерни ъпдейти; 
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Резюме: В настоящата статия са разгледани проблеми свързани с индустриалният 

дизайн на сервизни складови роботи. Изследвани са различни комбинации свързващи 

функционалността, естетизирането и ремонтопригодността на такъв вид изделия. 

Представен е резултат в следствие от синтеза на проведените изследвания, който 

дава конкретни решения на база на реализирана разработка - Робко. Описани са 

етапите на развитие на осъщественият прототип. Засегнати са теми като 

колористика и силуетна цялост на индустриалният продукт. Наблегнато е на 

решаването на проблема свързан с конструкцията изграждаща дизайна и нейното 

интегриране в носещата мобилна конструкция на сервизен склсдов робот.  

 

Ключови думи: индустриален дизайн, сервизен робот, транспортни роботи, 

колористика, 3Д принтиране 

 

Abstract: In this paper, problems related to the industrial design of service warehouse robots 

are being reviewed. Research on various combinations connected to the functionality, 

aestheticization and maintainability of such types of products have been made from the 

standing point of the industrial design. The result, based on the summary of the conducted 

research, gives a specific solution that is being shown through the developed prototype- 

Robco. The stages involved in the development of the robot has been described. Topics such 

as color and silhouette integrity of the industrial product are covered. Emphasis is placed on 
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solving the problem related to the structure that makes up the design and its integration into 

the supporting mobile structure of service warehouse robot. 

 

Keywords: industrial design, service robot, transport robots, coloring, 3D print 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Проектирането на индустриалния дизайна на сервизния складов робот „Робко“ 

има за цел да разреши конкретни проблеми свързани с визията на такъв тип роботи като 

разглежда две основни задачи. Едната е дизайнът да бъде функционален и практически 

издържан. Втората е външният вид да бъде лесен за разбиране, докато изглежда 

естетически добре и се вписва в средата, в която оперира.  

Двете части- практическата и естетическата, придават завършен и цялостен 

външен вид. Дизайнът на робота трябва сам да подсказва за какво е предназначен и 

какви са неговите функции. В процеса на реализиране на дизайна на робота е следвана 

методика за последователно проектиране на продукта. Приложени са последователност 

от добри практики, които са изпитани във времето. Процеса на проектиране включва 

последователно изпълнение на следните дейности: изготвяне на концепция, чрез 

скициране, изготвяна на чертеж със спецификациите на изделието, създаване на 

триизмерен модел, принтиране на изделието с помощта на 3Д принтер. 

Концепцията на Робко е визуализирана първоначално на хартиен носител (фиг.1).  

 

 

Фигура 1. Концептуални скици на Робко 

 

След това идеята е реализирана като триизмерен обект в Autodesk 3ds Max 

(фиг.2). 

 

 

Фигура 2. 3Д визуализация на избрания дизайн 
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Дизайнът се стреми да постигне баланс във формообразуването между 

индустриален и органичен външен вид. Той безпроблемно се вписва в работната среда 

на склад или друг вид съоръжение за съхранение на различни по вид стоки. 

Конструкцията изграждаща външния вид на робота е сегментирана на отделни панели 

при нейното проектиране и по-нататъшно производство. На предния лицев сегмент е 

поместено името на робота, като буквите са изрязани в цялостната конструкция и така 

се открояват, поради липсата на осветление във вътрешната част. Графичните елементи- 

линии, изобразени над отворите на ултразвуковите сензори служат като подсказка за 

тяхното утилитарно поместване в дизайна. В задната част на конструкцията е 

позициониран отвор, който предоставя възможност за директно свързване с робота 

позволяващо ръчно управление, както и изглед към дисплея показващ процента заряд 

на батерията.  

Визията и конструкцията на Робко са реализирани по начин, който да гарантира 

максимална възможна защитеност на компонентите, поместени във вътрешността, от 

твърди и прахови частици, което да подсигури правилното му функциониране [1]. 

Сегментирането позволява лесен достъп до компонентите във вътрешността като 

улеснява значително поддръжката на робота.  

След проучване на първоначалната визия посредством запитвания, дизайнът бе 

одобрен и определен като успешен за съответните цели. Като последващ етап 

сегментите изграждащи робота са взети от 3Д модела реализиран в дизайнерската 

програма и реконструирани в Autodesk Inventor, където са оразмерени и подготвени за 

тяхното производство. За производствен метод при реализиране на изделието, 

гарантиращ необходимите якостни качества и същевременно постигане на ценова 

ефикасност е избрана 3Д принтер технология. Захващането на частите изграждащи 

конструкцията на робота се осъществява чрез магнити (фиг.3).  

 

 

Фигура 3. Визуализация на механизма за захващане на панелите към основата на робота 

 

Този начин на захващане на цялостната конструкция позволява опростено 

разглабяне и сглабянето отнемащо малко време като улеснява максимално 

ремонтопригодността [2]. 

 

2. КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ 

 

Настоящият дизайн на Робко се състои от 4 панела, които се захващат към 

основната конструкция на робота (фиг.4). Конструкцията на Робко е съставена от 3 

основни плочи, към които са монтирани задвижващи колела, управляващ компютър, 

сензори, дизайн панелите и др. Всеки от четирите панела има по 8 щифта, към които се 

свързват по 4 магнита. Магнитите са поставени по начин, който да позволява контакта 

им със съответната основна плоча (фиг.3). Върху средната и долна плочи, на които лягат 
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дизайн изграждащите панели, биват завинтени планки, към които магнитите се 

закрепят. Този начин на сглобяване осигурява необходимата стабилност на панелите 

при движение на робота. Така реализирания начин на захващане на модулната 

конструкция дава решения на конкретни проблеми. Частите ползвани за свързване на 

панелите към основната конструкция са евтини и лесно заменими, което спомага за 

ценовата ефикасност на дизайн изделието. Ако даден магнит се счупи или разглоби, той 

може да бъде лесно заменен. Магнитите също така позволяват на огънатите плочи да 

бъдат лесно сваляни и закачани към основната конструкция на робота, което спомага за 

неговата ремонтопригодност.  

 

 

Фигура 4. Финализиран вариант на Робко  
 

Предната част на робота съдържа 3 отвора, предназначени да осигурят 

достатъчно място за безпрепятствена работа на ултразвуковите сензорите. Всеки от тях 

е с размери 28мм височина и 53мм ширина. Това осигурява необходимото свободно 

пространство за правилното им функциониране. Панелите са изчислени да бъдат с 

височина, която да предоставя достатъчно място за позиционирането и работата на 

лазерния скенер на робота. В задния панел е проектиран отвор с размери 115мм ширина 

и 85мм височина, който служи за наблюдение и отчитане на текущия заряд на батерия и 

предоставя на оператора достъп до бутона за включване и изключване на Робко. В 

долната част на същия този панел е проектиран прорез, който осигурява възможността 

Робко да бъде зареждан без необходимост от сваляне на панела. 

Панелите изграждащи дизайна на робота са конструирани така, че да не излиза с 

повече от 3.5 милиметра от основната конструкция.  

При изграждането на панелите от 3Д принтера за прототипа трябва да бъде избран 

материал, който да има достатъчна гъвкавост заради естеството на средата в която 

робота ще оперира. Материалите PETG и PLA са неподходящи за подобен вид 

конструкция, поради техните физически качества, които ги прави по-лесно чупливи за 

целите на проектираното изделие. С цел подсигуряване на робота в случай на външен 

удар за материал е избран ABS. Така изградените плоскости позволяват да бъдат 

подложени на стрес и деформация без да се счупят, а само да се огънат, което ги прави 

напълно подходящи за нашия случай. Панелите са запълнени на 100% при 3д 

принтирането, за да се постигне максимална якост на изделието.  

Технологичните стъпки, които следват след 3Д принтирането на изделието са:  

- отстраняване на поддържащите допълнителни конструкции; 

- подготовка на повърхностите за залепване; 
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- полагане и залепване на графичните елементи, които се ползват за акцентиране, 

по лицевите части на панелите.  

 

3. СИЛУЕТ И ЧЕТИМОСТ 

 

Силуета на робота е стерилен и семпъл. Неговата основна функция е да 

предоставя на потребителя лесен за разпознаване силует. Основния принцип, на който 

се уповава визията на дизайна е минимализъм. Той предоставя всичката нужна 

информация и функционалност без да съдържа излишни елементи. Всички 

функционални елементи намират мястото си естествено във формата на дизайна. Над 

ултразвуковите сензорите са ситуирани линии, обозначаващи функцията им. Името на 

робота е изписано с изрязани букви в центъра на предната плоча. Решението буквите да 

бъдат изрязани бе взето след изследване на различни варианти. В този си вид бе избран 

заради лесната си четимост. Така осъществен надписа позволява на потребители да 

могат да прочетат текста по-лесно. Вътрешната страна на буквите е оцветена със същия 

цвят оранжево, което подсилва контраста и следователно гарантира по-голяма четимост.  

 

4. РЕШЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТА  

 

Роботът се ориентира в пространството чрез лазерен скенер и ултразвукови 

сензори. След сканиране на околната среда, роботът пресмята треакторията, по която 

ще се движи спрямо своите размери [3]. Дизайнът е така пригоден, че да позволява 

максимална свобода при движение. Външните панели изпъкват с 3.5 милиметра от 

основната конструкция. Посредством 3Д принтер технологията и материалите 

използвани за изработката на панелите е постигната лека конструкция при реализиране 

на дизайна от приблизително 800 гр. Така панелите не забавят нормалния ход на робота. 

[4] [5]. 

 

Робко е разработен като складов робот за пренасяне на части, детайли и готова 

продукция. Той може да пренася автономно различни по вид и размер товари. [6] Към 

неговата конструкция може да се прикачи антропоморфна роботизирана ръка, която да 

осигурява манипулиране и товарене/разтоварване на обекти. [7] 

 

5.  КОЛОРИСТИКА 

 

Изследвани са няколко варианта за цвят на робота, от които бе избран цвят - сив 

металик с оранжеви, динамични ивици, изобразен на фигура 2. При работа в замърсена 

среда изцапвания по робота стават трудно забележими при използването на тази 

окраска. Линиите служат за привличане на внимание [8]. Робота става лесно забележим, 

когато е в движение, което би предотвратило злополуки при работа, причинени от 

невнимание и неуспешно регистриране на присъствието на робота [9]. Функционалните 

части са отбелязани с оранжев контур по ръбовете, за да се акцентира върху тяхната 

значимост в дизайна.  

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дизайнът на Робко разрешава конкретни проблеми свързани с индустриалният 

дизайн на сервизни складови роботи като ефикасно съчетава функционалност и 
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естетика. Двата критерия са изпълнени успешно в общата визия на транспортния робот. 

Крайният продукт притежава единна цялост и силуетна кохерентност. Функцията на 

различните части от конструкцията са подсказани посредством графично оформени 

акценти.  
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DEVELOPING A RESTFUL SERVICE WITH JAVA 
  

Egnar ÖZDİKİLİLER  
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Abstract: The aim of today's technological developments and perhaps the most beneficial for nature is 

to make document management completely system-based. When we add the documents accumulated 

over the years, the difficulty of storage, the need for urgent transportation, as well as the delays in 

processing times, these concepts reveal the importance of document management software. In the 

scope of this study, an example of a RESTful service that accelerates and facilitates communication 

between metadata management and integrated and/or distributed systems used in the document 

management system and provides a secure flow of information has been realized. The application was 

written in Java and the Spring Framework was used.  

Keywords: RESTFull, REST API, JAVA, Spring MVC Framework, JSON, MVC  

  

  

1. INTRODUCTION  
  

In software engineering, the overall consideration of the problem / task includes a set 

of tools, methods, solutions combined in a particular architecture. All features of architecture 

contain their layers and stages of development. When we aim for integration, we base our 

research and functionality on the so-called N-tier / N-layer / architecture. A multi-layered 

architecture is a client-server architecture in which the presentation, viewing, and / or 

management of certain data functions are physically separated (4).  

In the current application, we use Spring MVC Framework and at the data tier level, 

technologies such as JSON and REST API.  

REST (REpresentational State Transfer) API (Application Program Interface) is an 

architectural style for distributed hypermedia systems.  

The interface referred to as RESTful has its 6 guiding constraints that must be met. 

They are: Client, Stateless, Cacheable, Unified Interface, Layered System, Code on Demand, 

which is optional. REST allows you to extend the functionality of the client by downloading 

and executing code in the form of applets or scripts. This simplifies things for customers by 

reducing the number of features required for pre-execution.  

The key abstraction of information in REST is a resource. Any information that can be 

named can be a resource: a document or image, a temporary service, a collection of other 

resources, a non-virtual object, and etc. REST uses a resource identifier to identify the specific 

resource involved in the interaction between the components.  

The state of a resource in each particular stamp is known as a resource representation. 
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The presentation consists of data, metadata describing the data, and hypermedia links that can 

help customers transition to the next desired state.  

The presentation data format is known as the media type. The media type identifies a 

specification that defines how a presentation is to be processed. A true RESTful API looks like 

hypertext. Each addressable unit of information carries an address, either explicitly (eg, link 

attributes and id) or implicitly (eg, derived from the definition of the media type and 

presentation structure).  

An important benefit of REST are the resource methods that are used to make the 

desired transition. Many people mistakenly associate resource methods with HTTP GET / 

PUT / POST / DELETE methods.  

Roy Fielding has never mentioned recommendations on which method to use in which 

condition. All it emphasizes is that this should be the same interface. If you decide that HTTP 

POST will be used to update a resource - instead of most people recommending HTTP PUT - 

everything is fine and the application interface will be RESTful.  

Ideally, everything needed to change the state of a resource should be part of the API's 

response to that resource - including methods and in what state they will leave the 

presentation.  

Another thing that is important when building a RESTful API is that the results of 

query-based APIs should be presented from a list of summary links, not from arrays of 

original resource views, because the query does not is a substitute for resource identification.  

Many people prefer to compare HTTP with REST.  

REST! = HTTP;  REST and HTTP are not the same. (3)  

However, as REST intends to make the Internet more streamlined and standardized, it 

advocates a stricter use of REST principles. And from there, people are trying to start 

comparing REST to the web (HTTP). Roy Fielding nowhere mentions any implementation 

directives in his dissertation - including protocol and HTTP preferences. Until you respect the 

6 guiding principles of REST, you can call your RESTful interface. In the Figure 1. You can 

find represantion on REST from Roy Fielding PhD dissertaition.[1]   

  

 
Figure 1. Process View of a REST - based Architecture[1]. 

  

In the simplest terms, in the REST architectural style, data and functionality are 

considered resources and are accessed using unified resource identifiers (URIs). Resources are 

impacted by using a set of simple, well-defined operations. Clients and servers exchange 

resource representations using a standardized interface and protocol - usually HTTP.  
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Resources are separated from their presentation, so their content can be accessed in 

various formats, such as HTML, XML, plain text, PDF, JPEG, JSON and others. Resource 

metadata is available, which is used, for example, to manage caching, detect transmission 

errors, negotiate an appropriate presentation format, and perform authentication or access 

control. And most importantly, any interaction with a resource is stateless.  

All these principles help RESTful applications to be simple, light and fast.  

  

2. DEVELOPING A RESTFUL SERVICE FOR DOCUMENT 

MANAGEMENT SYSTEM  
  

RESTful Service DocumentCheckController (Figure 2) in MVC (Model - View - 

Controller) Architecture in Spring is handeled by controller. This components are identified 

by @RestController annotation. @PostMapping annotation ensures that HTTP POST request 

to “/check/document” are mapped to the ResponseEntity() method. The service will handeled 

DocumentListRequest (Figure 3) requests, it returns a list of documents DocumentResponse 

(Figure 4) based on 4 keys.   

business.getDocumentList is the Business Logic of service.  

Database operations are querying the database.   

Called RESTful service result from Postman screenshot you can see in Figure 5.   

 

Figure 2. Restful Service in Java 

 

Figure 3. Request 
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Figure 4. Response 

  

 

Figure 5. RESTful service result from Postman. 
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3. CONCLUSION  
  

The spread of distributed and integrated information systems in the software era, 

where microarchitecture gains importance and services become smaller and larger, has led to 

the continuous progress of these issues. Within the scope of this study, a basic RESTful 

service example that can be used in very popular document management systems has been 

realized. The study was completed by using up-to-date technologies such as Spring MVC 

Framework and Java.  
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Abstract: In this study, Elis Framework, which we have developed to use in our software 

development studies, is explained. The beta version is named xElis, then referred to as Elis 

Framework. In the framework we created having our own code and having additional security 

features are invaluable pluses for us. We are pleased to be able to master the entire 

development phase from the design of the model, as well as the fact that its features are added 

gradually as needed. Elis Framework is a structure that has been applied in many personal and 

corporate studies and has proven its usability and reliability. The mentioned software is a 

independent platform, written in PHP.  

  

Keywords: Framework, Php, MVC, xElis, Elis Framework  

  

1. INTRODUCTION  

  

Framework is the name of the structures that include the pre-made libraries that 

software developers use and can add new ones to them. It contains the most needed libraries 

and modules. Frameworks do not include advanced software parts in their basic structure. The 

aim is not to rewrite the underlying structure in each project, but to adapt it to the project as 

needed. Framework development steps, form controls, database connection, user input and 

output module, libraries such as sending mail can be added.  

  

1.1. Popular Framework solutions.  

  

Among the most used PHP frameworks, we can count Laravel, Codeigniter, CakePHP, 

Symphony and Phalcon. The fact that these structures have comprehensive documentation 

and the features they offer makes the software development process easier. Like all Php 

software, they are easily accessible, plain and simple to use. However, many platforms give 

your software a certain standard in terms of security and continuity. Well the project we will 

write should decide the question of which PHP framework type we should use, because at 

least one feature of all of them distinguishes it from the others. For example, Codeigniter is 

preferred for developing dynamic web applications because the number of libraries and 

security measures it has will make a significant contribution. It also has a simple to use 
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interface and a simple and fast system.  

Cakephp is an ideal framework for commercial web applications. It adopts MVC 

(Model View Controller) architecture in its implementation. With its infrastructure designed 

based on the Ruby on Rails system, it performs well in terms of both speed and security. It 

also features fast and flexible templating. It is compatible with versions 4 and 5 of PHP. The 

new CakePHP documentation is written with ReST formatted text. ReST (Re Structured Text) 

is a plain text markup syntax similar to markdown, or textile. To maintain consistency it is 

recommended that when adding to the CakePHP documentation that you follow the guidelines 

here on how to format and structure your text.  

Symphony, a free framework published under the MIT license, helps you develop 

powerful applications. The testing interface is highly developed and allows you to debug your 

software. It has reusable libraries where you can do many things like object configuration and 

template extraction. It also offers full configuration control for programmers.  

Laravel, which is among the best PHP framework types with its open source structure, 

is also widely used to develop web applications with its MVC (Model View Controller) 

architecture. The platform, which is frequently preferred by software developers, provides an 

efficient working environment with its unique administrative interface. Laravel is a free 

framework type published under the MIT license with the code on GitHub. The system is 

widely used in PHP version 5.3, and resources can be easily found in other languages. The 

platform, which enables you to reduce the load of your website with ORM support, can be 

used as you want by taking Laravel lessons.  

A lot of developer call Laravel a "progressive" framework. By that, we mean that 

Laravel grows with you. Laravel is incredibly scalable. Laravel combines the best packages in 

the PHP ecosystem to offer the most robust and developer friendly framework available. In 

addition, thousands of talented developers from around the world have contributed to the 

framework  

  

1.2.MVC Architecture.  

  

MVC architectural core model structure designed in Figure 1.   

Dispatcher (router) in the system is the software that decides from which data source 

the incoming request will be met. First, it requests an answer from the controller in the control 

layer and is directed to the relevant field. Each controller structure contains a separate method 

model for each process. By accessing the model layer via the controller method, the method in 

the model layer reaches the data about the components and returns the result to the 

presentation layer. The model layer presents the data and data types it contains. The query 

result is tracked in the presentation layer, although the source is unknown by the user, the data 

is instant and upto-date.  
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Figure 1. MVC Architecture. 

  

2. ELIS FRAMEWORK  

  
2.1 Elis Framework Features   

  

The Elis framework features can be listed as follows;  

• Model Layer (Model): It is the layer that contains the business logic and 

database of the application. The previously created or known structures (view, stored 

procedure, function, etc.) on a database basis are located here.  

• Visual Layer (View): It is the layer where the interfaces serving the end user 

are located. The processed data is presented to the user through web applications. Php codes, 

HTML pages, css files, images etc. is located in this layer.  

• Control Layer (Controller): It is the area where the classes convey the user's 

requests to the related layers. It is a two-way decision mechanism of the application.  

In the figures below you can see simple Elis Framework architecture (Figure 2) and 

file composition (Figure 3).  

  

Controller  
( with methods 1 .. n ) 

Model 
) with methods 1.. n ( 

View 
( ) HTML 

Browser 

Router 

Ajax View 
( JSON ) 

Database Cache 
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Development structure of Elis Framework;  
 

 
Figure 3. Elis Framework file composition 

  

2.2 Development Structure and Elis Framework Properties.   

  

2.2.1 Cript Structure - cript.php  

 

The most distinctive feature of Elis Framwork is that encryption and decription 

processes are carried out at every stage. The place where this happens is crypt.php. Figure 4 

shows the structure of the class, and each session generates a new key.  

  

 
Figure 4. cript.php file 

. 

2.2.2 Session management - session.php   

  

As long as the user startup remains in the session, it keeps all the data about the user on the 

server. The place it keeps on the server is by default File System, but it can be kept in redis, 

memcache, database by changing the configuration.  
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Figure 5. session.php 

  

  

2.2.3 Request management - request.php   

  

In the request object, the user finds which site, with which method, whether it is a 

normal request or an ajax request, and directs it to the routes in the relevant definitions by 

looking at the type of request by the router.  

  

 
Figure 6. request.php 
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 2.2.4 Registry properties - registry.php   

   

 
Figure 7. registry.php 

  

2.2.5 Router properties - router.php  

  

If the route you define needs to store data, when it is set as InSession during the route 

definition, the data will be stored in the user's session. It does not spend time creating the 

same data in the next requests, it reads this data from the session.  

Note: In some db accesses, instead of pulling the data for each request, this method is 

used to store the existing data in the session.  

   

 
Figure 8. router.php 

  

 2.2.6 Route properties - route.php  

  

1. Routes added to the system are added to the routes array.  

2. Each route can be called with more than one method. Which route will be 

called in which method is entered into the method array.  

Shortcut operations available in the 3rd route are defined in the match types array.  

Using the shortcuts here, the corresponding regular expression is run.  

4. The request object fills in these parameters by reading which method the user calls 

in the request, whether the operation is ajx and what the called request url is.  

  

 
Figure 9. router.php 
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The new route to be added to the system should always have a unit.  

Route can be called with more than one method. (GET, POST, PUT, … ect.)  

Each root must have a RegularExpression Pathern I. Previously defined shortcuts can 

be used in this pattern.  

Every route must have a target I. If everything is OK, it directs the incoming request to 

the method in the relevant class.  
  

 
Figure 10. router.php 

  

Example name  

ADD ROUTE definitions.  

  

 
Figure 11. router.php 

  

When a process will be routed within the system, getRouteLink is used to create the 

URL to be routed. Here, a link is created by giving the name of the route and the parameters 

in the Regular Expression in the route. If the created link is a secure link, the parameters and 

the entire URL are encoded with certain codes and do not allow manual intervention on the 

URL. Thus, the security of the system is ensured by performing these security checks while 

routing to the relevant route by looking at the URL in the calls made to each request.  

Again, the Parse Pattern function in route.php parses the entered route patterns, and 

the variables passed into the route and the security settings of these variables are parsed here 

within the special algorithm, and the operational mentality of the route is created.  

  

 
Figure 12. dispatch() function view 

 

2.2.7 Dispatcher - dispatcher.php  

  

Each time a request is made, the requested URL passes through the Dispatcher layer. 

After the URL related checks are made, the target of the relevant route is called.  
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Figure 13. dispatch() function view 

  

2.2.8 Application properties - application.php  

  

The Applicaitonm class determines what the web application will do when the request 

comes.  

1. First, the user's session information is obtained.  

2. Bhu uploads the information that should be stored in the session in the session 

to the system.  

3. Initializes the Router.  

4. The incoming request is Dispatched and the necessary checks are made and the 

process continues.  

5. Re-saves the information about the router to the session.  

6. It also stores the data that needs to be stored in the session.  

  

 
Figure 14. application.php 

   

 3. CONCLUSION  

  

In the scope of this study, is re-designed a xElis framework in accordance with the 

user interface web based Model-View-Controler architecture. When Elis Framework is used, 
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the MVC parts of the project are more readable and easier to edit and develop.  

Although the framework we have written does not have a high number of libraries like 

other frameworks, having our own code and having additional security features are 

determined as invaluable pluses for us. When adapted to the distributed or integrated 

information system, the data paths are HTML or JSON.  

Code development and improvement phases of Elis Framework continue.  
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Abstract: Nowadeys,  In this advanced technologycal era, the transition between 

programming languages has become easier. There is also a large number of open source or 

free-to-use small software that also performs these functions. The compact program written 

within the scope of this study has been created with the aim of converting any file, form list, 

etc., it is prepared in Microsoft Excel, to PHP format and using it in PHP-based software. The 

application code is written in PHP, it is easy to run and it shortens the coding time 

considerably.  

Keywords: code converter, Microsoft Excel, Php, HTML  

  

1. INTRODUCTION  

As it is known, all Microsoft Office products are capable of producing and publishing 

HTML static web page code as embed function after they are prepared in-house. In this study, 

it was written in order to quickly integrate the structures that the functional team in any 

business has prepared or already used in Microsoft Excel. Besides, it can not only prepare 

web pages statically, but also create them in the form of forms and use them for database 

connections and all kinds of different directions.  

The sample files we are working on are already available in .xls, .xlsx formats. We 

will also use the HTML file convert stage in the Microsoft Excel structure. First, let's save the 

sample file we have as HTML with "Save As" and Publish it.  

In the current application, we use Microsoft Excel and development technologies as 

PHP.  

  

2. EASY CONVERT FROM MICROSOFT EXCEL TO PHP  

Process is done on the design of the structure that we can be used as a standard in 

Excel. The form is designed on the Excel platform. All cells are identified by their respective 

fields. It is saved again by selecting only the used fields of the ready form. Save As – It is 

saved as a web page. (Figure 2) The page is published in the pop-up message that appears on 

the screen (Figure 3). After the related file is created in HTML format, the file name created 

in convert.php is given to this file (Figure 4), then convert.php is run. A directory with the 

given file name is created and 3 php files are created in it (Figure 5). When these files are 

integrated into the system, the web page works normally. (Figure 8)  
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Figure 1. Microsoft Excel file 

  

 

Figure 2. Microsoft Excel file “Save As” screen 
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Figure 3. Microsoft Excel file Publish screen 

  

  

 

Figure 4. Build html file in Php 

  

 

Figure 5. Created 3 file in folder from converter.php. 
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Figure 6. Created SystemParameters.inc.php file 

  

Figure 7. Web browser Php File output  
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3. CONCLUSION  

The software developed within the scope of this study has been prepared to facilitate 

and accelerate the work of develops. The production of ready-made PHP codes has produced 

very productive results on the basis of reports. The software, which is being developed in 

case of need, also aims to prepare the functional team user with the drag and drop method 

without the need of a software developer, and it is likely to be completed in a short time. It is 

aimed to be implemented as an embedded tool in future software.  
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Abstract: The report analyzes the role of China in Afghanistan. The study focuses on the 

transformation of regional security in the context of global rivalry between nation states and 

the withdrawal of the United States from Afghanistan. In addition, the report emphasizes the 

influence of non-state actors in international relations. One of the main problems the study 

deals with is the changing role of the State in the modern age. The clearest examples of this 

issue is privatization of violence in Afghanistan, where the Taliban Movement seeks political 

legitimacy in the country and “hunt down” to establish itself as an international political 

actor. Furthermore the study draws attention to the world's leading trends that affect global 

security. Finally the analysis focuses on the conflict in Afghanistan and the security 

environment in South Asia as part of the shift of global power from west to east. The last part 

of the report sets out the main conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Global Trends, conflict, Afghanistan, USA, China, Taliban 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Актуалността на темата се определя от динамиката в глобалната среда за 

сигурност и най-вече от съперничеството между САЩ и Китай. Проекция на това 

съперничество се наблюдава в Афганистан, където след двадесетгодишно прекъсване 

талибаните отново са на власт. Обект на изследване е процесът на трансформация на 

регионалната среда за сигурност в Азия и по-конкретно засилващата се роля на Китай в 

Афганистан. Предмет на анализ са интеракциите на китайската държава в контекста на 

перманентната конфликтност в Афганистан. Водещата хипотеза на изследването е, че 

оттеглянето на САЩ и НАТО от Афганистан създава предпоставки за засилване на 

ролята на Китай в страната. Основната цел на доклада е, посредством анализ на 
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актуална информация за конфликта в Афганистан и извеждането на водещите глобални 

тенденции, каквито са оттеглянето на държавата от монополната роля за прилагане на 

насилие, да се очертае ролята на Китай в Афганистан. Задачите на изследването 

включват: да се анализира конфликтната обстановка, да се изведат някои от водещите 

глобални тенденции, да се очертае ролята на китайската страна в Афганистан. 

Методологията на изследването включва мултидисциплинарен подход, системен 

анализ, дедуктивни и индуктивни заключения, преход от абстрактен анализ към частни 

обобщения, исторически анализ. Изследването е без претенция за изчерпателност и 

поради това се ограничава в извеждането на общи характеристики на изследваните 

обект и предмет. Прави се опит за концептуализиране на общия контекст в развитието 

на глобалната среда за сигурност и извеждане на определени характеристики на 

съвременната държава в борбата й за легитимност с недържавни структури. 

Използваните източници са цитирани в текста и изведени в списък с литература в края 

на доклада. Докладът фокусира вниманието върху един от основните проблеми за 

международната и глобалната сигурност, този за мира и войната, което определя 

значимостта за анализ на конфликтната обстановка в Афганистан и 

трансформационните процеси в Азия като цяло. В допълнение, прави се опит за 

изясняване на сложната връзка между националната държава-недържавни актори-

цивилизация. В този контекст, анализирането на ролята на Китай като държава-

цивилизация в Афганистан е философско предизвикателство, което налага осмисляне в 

бъдещи теоретични разработки. 

 

2. КОНФЛИКТНОСТ И ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТ  

 

2.1. Конфликтността в Афганистан в контекста на глобалната 

трансформация на света. Конфликтите в Афганистан са част от трансформацията и 

динамиката на глобалната среда за сигурност. От гледна точка на науката за сигурността 

конфликтността в Афганистан се определя от динамиката в отношенията между 

субектите и акторите в международните отношения, които са обвързани в една обща 

система, под влияние са на глобалните тенденции като част от една обща цивилизация. 

На 29.02.2020 г. в Доха, САЩ подписват споразумение с Талибаните за изтегляне 

от Афганистан, което включва четири основни точки: да не се допусне използване на 

страната като база за дейности на отделни групи и/или индивиди, които застрашават 

сигурността на САЩ и съюзниците й, гаранции за изтеглянето на всички чуждестранни 

сили от южноазиатската страна, третата точка е свързана с процеса на договаряне на 

вътрешните отношения в Афганистан под надзора на нблюдатели, последната точка 

очертава прекратяването на боевете в Афганистан и определянето на политическото 

развитие на страната. На практика, интензивното изтегляне на САЩ и НАТО, ширещата 

се корупция в Афганистан, неплащането на заплатите на военните в страната, липсата 

на легитимност и доверие на официалната власт в Кабул доведе до възвръщане на 

талибаните на власт. Договореностите от Доха не са спазени в пълна степен, 

последните дни от изтеглянето на американските военни са белязани от атентат, в който 

загиват 13 военни и 170 цивилни афганистанци. Отговорност за атентата поема 

«Ислямска държава – Хорасан».[1][2][3] Оказва се, както е видно от изнесените данни, 

че най-мощната държава в света САЩ се договаря с талибаните, които не са призната 

държава, което често се споменава в текста на споразумението и са обявени за 

терористична организация от Русия например,  №11 в листа.[4] Въпреки това, 

делегация на талибаните посещава Москва, с която се заявява, че те не са заплаха за 
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Русия и техните съюзници в Централна Азия. От своя страна Таджикистан мобилизира 

20 000 резервисти да охраняват границата с Афганистан.[5] Провалът на 

афганистанското правителство, което е подкрепяно от САЩ, даде възможност на 

регионалните играчи Русия, Китай и Иран да засилят своето влияние в Афганистан. 

След срещите в Москва и Техеран талибаните са на двудневно посещение в Китай. 

Начело с талибанският лидер Абдул Гани Барадар, девет представители на 

талибанското движение се срещат с китайският външен министър Ван И в северния 

град Тянжин. Външният министър на Китай заявава, че очаква талибаните да играят 

ключова роля в мирния процес в Афганистан. В същото време, само седмица след 

завземането на Кабул атентатор самоубиец атакува кола с китайци в Гвадар, 

пристанищен град в Пакистан, който е ключов за геостратегическата игра на Китай, а 

това е третата атака срещу китайци в последните месеци. Отговорността за атаките е 

поета от Армията за освобождение на Балочистан/Балуджистан. Тенденцията към 

зачестяване на атаките срещу китайци са на фона на проблемите с уйгурското 

мюсюлманско малцинство в Китай и опасенията, че уйгурите намират убежище в 

Афганистан.[6][7] Съвсем резонно излиза статия за дилемата на Китай в Афганистан 

озаглавена на английски: China’s Afghanistan dilemma: What’s bad for Washington isn’t 

necessarily good for Beijing (Китайската афганистанска дилема: това, което е лошо за 

Вашингтон не е задължително добро за Пекин). Авторите на статията, Сет Джоунс и 

Джуд Бланшет (Seth G Jones and Jude Blanchette) изтъкват, че Афганистан е кутия на 

Пандора (пояснение: в своите лекции професор Николай Слатински се позовава на 

книгата на Стивън Фрай “Митове. Един нов прочит на древногръцките митове”, С., 

Еднорог, 2019 г., стр. 187, 192–193, 510–511, в която става ясно, че “кутията на Пандора” 

е питос/делва). Именно проблемът с уйгурите излиза на преден план, китайските 

лидери се тревожат за заплахата от ислямисткия тероризъм, който може да се 

разпростре в западните региони на Китай. Съседните на Афганистан страни зависят от 

талибаните да стабилизират страната. Краткосрочните цели на Китай са международно 

признаване на талибанско правителство. Друг приоритет за Пекин са находищата от 

желязо, мед и литий. Ситуацията в Афганистан ще тества отношенията на Китай с 

Русия, Пакистан и Индия. Освен това талибаните поддържат връзки с бунтовнически и 

терористични организации, които застрашават сигурността на Китай като Ислямско 

движение на Източен Туркестан (ETIM), което наброява около 3500 души[8] и 

извършват терористични нападения в Синдзян. Територията на автономния регион е 

зона, в която 1 млн. уйгури и членове на други малцинствени групи са държани в 

лагери, които понякога се определят като възпитателни и концентрационни, но 

официалната позиция на китайската власт е, че това са образователни институции и 

центрове за професионално обучение.[9] Рисковете за Китай остават актуални, на запад 

е неопределеността на провалената държава Афганистан, нарастващото съперничество 

и напрежение с Индия на югозапад, Северна Корея като нестабилен и агресивен 

партньор на североизток и ескалиращо съперничество в Тайванския проток със 

САЩ.[10] От своя страна Китай заявява принципната си позиция за ненамеса във 

вътрешните дела по отношение на Афганистан и в знак на добра воля ще дари 3 

млн.дози ваксини, 31 млн. Долара под формата на храни, ваксини, медицински 

продукти за спешни нужди.[11]  Официалната позиция на Китай е изведена на сайта на 

Посолството на Китай в България, където се казва, че Китай уважава суверенитета и ще 

играе конструктивна роля в мирния процес в Афганистан и за възстановяването на 

страната.[12] 
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2.2. Глобален контекст и системен анализ. От гледна точка на системният 

анализ, конфликтите в Афганистан са проекция на сблъсъка на водещите държави в 

глобалната среда за сигурност и вследствие на трансформацията на силата в глобалната 

епоха. Така формулираната подтеза съдържа два основни мисловни конструкта. Първо, 

добре известна е аналитичната рамка, която конструира международната сигурност. В 

най-общ план можем да разглеждаме глобалната среда за сигурност като съвкупност от 

отделни суверенни държави. Тази парадигма е част от големия наратив за Вестфалската 

система, която се формира след религиозните войни в Европа от началото на XVII век и 

ни позволява схематизирането и лесното възприемане на света като съставен от около 

200 суверенни държави и територии. И ако в миналото, както отбелязва Хенри 

Кисинджър, Вестфалският мир отразява реалното приспособяване към 

действителността, то сегашната вестфалска система се стреми да прикрие 

анархистичната природа на света с помощта на екстензивна мрежа от 

международноправни организации. Част от предизвикателствата на тази система е 

постигане на уравновесени отношения между противниците. С други думи, целта на 

нашата ера е постигане на равновесие, “което удържа кучетата на войната”. В противен 

случай, Кисинджър ще се окаже прав, в същото време и пророк, че “световен ред никога 

не е съществувал", деструктивното без/действие е да не се опитаме да постигнем 

уникален световен ред. За целта отделните компоненти на системата, със своята 

идентичност, ценности и характеристики, докато поддържат собствената си 

себепредстава, трябва да усвоят една втора култура, втора идентичност, която е 

глобална, структурна и юридическа - концепция за ред, която надгражда идеалите на 

отделните региони, нации, общности, групи и индивиди. По отношение на Афганистан, 

Хенри Кисинджър допълва, че причините за войната в Афганистан е нарушаването на 

международния ред. От друга страна, Афганистан не е точно държава в общоприетия 

смисъл, а по-скоро географско обозначение за зона, която никога не е била 

администрирана от една-единствена власт. Обединението на Афганистан е постигано от 

чужденци, когато племената и сектите обикновено са били опозиция срещу 

натрапника.[13, 300-302, 352-353] На второ място, идеята за международен ред се 

сблъсква с динамичната трансформация на света и тенденциите към демонополизиране 

на насилието в глобалната епоха. Съвсем условно по отношение на влиянието и 

прилагането на насилие е разделението между отделните участници в конфликтните 

отношения. Това променя идеята за “великите сили”, в края на ХХ век и в условията на 

глобален капитализъм се разгърна процес на свръхконцентрация на възможностите за 

насилие в една отделна държава - САЩ. Професор Васил Проданов обяснява в своите 

анализи, че това е страната, която в края на второто и в началото на третото 

хилядолетие играе ролята на неоспорим световен хегемон.[14, c. 395] Прав е професор 

Проданов, че САЩ е държава хегемон в световната система, която диктува правилата на 

играта, но глобалната тенденция към трансформацията на обществата и реставриране 

на идеята за общата цивилизация дава повод за съгласие с анализите на професор 

Николай Слатински, че вече говорим не за множество цивилизации, общества и отделни 

локални общества, групи и племена, а тук става дума, освен за количествена, за 

качествена промяна на парадигмата за съществуването и еволюцията на света. Идеята 

за общата сигурност е разработена за първи път в доклада на Улоф Палме от 1982 г. 

“Обща сигурност”, метафорично «обща лодка на сигурността», което ни комформира с 

абстракциите и изводите за общата Човешката цивилизация, както е основа на идеята за 

взаимосвързаното и взаимозависимото глобално, постмодерно, мрежово и рисково 

общество. Именно процесът на преминаване в качествено нови общества е обект на 
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изследванията на професор Слатински, който допълва, че вече неможем да говорим и да 

мислим сигурността в понятията от отминалата епоха, а се налага да надградим 

абстракцията за общата сигурност, бих добавил илюзията за съдържанието на 

сигурността, с понятията несигурност, неопределеност, неяснота, нелинейност на 

процесите. Човешката цивилизация преживява трансформация, а тази епохална 

промяна е съпътствана с няколко основни геополитически тенденции, а една от тях е 

отслабването на позициите на националната държава. Една от важните последици е 

формирането на нетрадиционни предизвикателства, рискове, опасности и заплахи за 

сигурността, а те са нови, асиметрични, с висока интензивност, качествени, насъщни, 

същностни за сигурността. В съзвучие с идеята за промяна на глобалния ред в сферата 

на сигурността и с оглед на ролята на Китай в Афганистан съвсем на място идват 

констатациите, че еднополюсният модел може да бъде заменен от двуполюсен, ако 

възприемаме света като държавоцентрична система. Кандидат за втори полюс е Китай, 

а с оглед на амбициите за валидност на хипотезата на Самюъл Хънтингтън за сблъсък 

на цивилизациите, вторият полюс може да е ислямският свят. От друга страна съвсем 

правдободобно изглежда сценарият, в който мрежата на организираната престъпност и 

тероризма засилват своето влияние в глобалния свят.[15, c. 175][16, 39-130] Каквото и 

да е бъдещето на глобалната система за сигурност, виждаме проявленията на 

динамичната трансформация на света именно в Афганистан, където Китай прави опити 

или по-скоро е длъжен да запълни част от вакуумът оставен от оттеглянето на САЩ и 

НАТО след 20 години на конфликт. И колкото и да са преувеличени идеите за 

«Китайската мечта» и формирането на великата китайска държава, Китай се превръща в 

основен субект на сигурността, а това предполага засилване на ролята му в регионален 

план. Американският президент призова активизиране на ролята в Афганистан на 

регионалните играчи и подчертава значението на Пакистан, Русия, Китай, Индия и не 

на последно място Турция.[17] Турските военни напуснаха Афганистан на 27 август 

2021 г., но Анкара и талибаните вярват, че Турция може да играе ключова роля в 

”новият Афганистан”. Турската държава демонстрира намерение да засили 

политическите си ангажименти, както и по въпросите на сигурността, с което да бъде 

връзка на талибаните с външния свят, а от друга страна тази роля позиционира Турция 

като влиятелна регионална сила.[18] Неминуемо тази позиция на Анкара поражда 

въпросителни относно Иран като страна съсед на Афганистан с претенции за 

регионално лидерство. Съперничеството между двете регионални сили се простира 

отвъд системата от суверенни държави и западната идея за международни отношения, 

но преминава в религиозната, идеологическата борба, най-вече в концептуализиране на 

идентитета на мюсюлманите по света. Иран и Турция са двата центъра на политическия 

ислям, съответно шиитски и сунитски. От една страна този сблъсък има глобална 

проекция, а от друга се позиционира в регионалните баланси на силата в Близкия изток 

и в Азия като цяло. В допълнение, Иран може да получи достъп до американската 

военна техника в Афганистан, която да послужи за изследвания и други цели (около 

2000 бронирани транспортни средства, 40 летателни средства, включително 

хеликоптери Блек Хоук, разузнавателни и атакуващи хеликоптери и дронове).[19] 

 

3. ИЗВОДИ: 

1) Параг Ханна се оказва прав, че бъдещето е азиатско „The Future is Asian“ 

(2019), а Водещата роля на Китай е заявена още в края на ХХ век, през 1997 г. Китай си 

връща суверенитета над Хонг Конг и над Макао през 1999 г., съответно от 

Великобритания и Португалия, с което се слага край на колониализма в Азия.[20] 
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Икономическата либерализация и глобализацията водят до прогрес и трансформирането 

на финансовата мощ във военна. Това конструира тенденцията на отваряне на Китай 

към света, която е видна и през последните години. По думите на Джон Миършаймър, 

основният проблем на нашата епоха е съперничеството между САЩ и Китай, а 

основната цел на китайците е да се превърнат в регионален лидер, който има глобални 

амбиции; 

2) Добре прикритата дългосрочна стратегия на Китай е анализирана от Майкъл 

Пирсбъри в книгата му „Стогодишният маратон. Тайната стратегия на Китай за 

изместването на Америка като световна суперсила“. В която се казва, че Китай има 

дългосрочна визия за ролята си в света, но използва заблудата и прави опити да не 

привлича вниманието върху себе си като създава погрешни представи за себе си и за 

своите геополитически амбиции. Освен това създава създава съвременна армия с 

конвенционални и стратегически оръжия, а основната цел е да се превърне в новия 

хегемон на света. Посредством анализите на Пилсбъри и отчасти с този доклад можем 

да признаем съществуването на дългосрочна стратегия на Китай за доминиране в 

света;[21, 23-24, c. 307] 

3) Глобалната роля на Китай е призната и от Вихра Павлова, която допуска 

сценарий България да попадне в различни сфери на влияние и ще зависи в голяма 

степен от Китай.[22, c. 281] 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Трансформацията на света извежда ролята на Китай в Афганистан като част от 

регионалната среда за сигурност, която се формира от глобалните тенденции, една от 

които е оттеглянето на хегемонна сила САЩ от конфликтните точки и насочването на 

всиманието към съперничеството с Китай. От своя страна, азиатският гигант се стреми 

към регионално лидерство проектирано и артикулирано като сътредничество и 

партньорство. Прикритата стратегия на Китай създава впечатление на незаинтересован 

играч, но отварянето към света и опита за доминация в Азия налага заемане на 

категорични позиции по важните въпроси на сигурността, какъвто е конфликтността и 

неопределеността в Афганистан. Анализът показа, че оттеглянето на САЩ от 

афганистанската територия създава усещането за загубена война, но нека припомним 

заключението на Брус Бъркоуиц, че способността да се събира, обменя, обработва и 

съхранява информация е най-важният фактор, определящ военната мощ. Информацията 

се оказва изключително важна и за началото на конфликта в Афганистан. Репортерът на 

„Уолстрийт Джърнъл“ Алън Кълисън, който отразява войната с талибаните, се сдобива 

с компютър Ай Би Ем, на който открива данни за операциите на „Ал-Кайда“ и начина, 

по който провеждат своите операции. На практика, посредством финансирането на 

талибаните „Ал-Кайда“ владее Афганистан и започва войната през 2001 г. с 

нападенията над Ню Йорк и Вашингтон.[23, c. 22] Промяната в начина, по който се 

водят войните извежда на преден план виртуалната реалност, а оттеглянето на САЩ и 

НАТО от Афганистан в значителна степен се възприе като загуба от позицията на 

отминалата представа за владеене на материалния свят, земята, контролът над 

границите. Светът вече е друг, ние се намираме в началото на третото хилядолетие в 

глобализираното, постмодерното, мрежовото и рисковото общество, в което мрежовата, 

асиметричната война се води на полето на виртуалната реалност. Основният въпрос, 

който вълнува всички не е идентичностен “кой съм аз“, а е „кой владее, създава, 

управлява информацията“, както правилно обобщава Ювал Харари. Права ще се окаже 
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Мариана Тодорова, че изходът на войната ще зависи от алгоритъма.[24] Именно затова, 

препоръката по отношение на ролята на Китай в Афганистан е поглед в 

информационната и комуникационната среда, която е истинският източник на 

политическата власт и легитимност, за сметка на взирането в контролът над сгради, 

полета, планини и пещери. 
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Abstract: 

 

The text of Article 17, paragraph 5 of the Constitution of the Republic of Bulgaria 

regulates the possibility of forced expropriation of property for state and municipal needs. It 

is necessary to have the following parameters: the existence of a valid law and the presence of 

a condition that these needs cannot be met in another way and after prior and equivalent 

compensation. (www.leх.bg). 

Expropriation procedures are regulated in the State Property Act, when these 

procedures are related to state needs, and in the Municipal Property Act, when municipal 

needs that cannot be met in any other way must be met. 

The report examines some legally regulated aspects of the expropriation of private 

property for municipal needs. Some problems that arise in the process of expropriation or are 

caused by the application of other legal norms related to the expropriation technology are 

also considered and analyzed. 

In addition, the peculiarities and parameters of the expropriation of properties - 

private property for municipal needs, the connection of this process with the development 

planning, the way of determining the equivalent monetary compensation for the properties 

provided for expropriation and the accents in the valuation technology are considered and 

analyzed. As a result of the analysis, a SWOT analysis of these expropriation procedures is 

presented. 

 

Keywords: expropriation, property, municipal property, procedure, law, constitution, analysis, 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Принудителното отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост за 

общински нужди, е правно регламентирано в глава трета на Закона за общинската 

собственост (www.leх.bg). Според текста на чл.21, ал.1, от посочения закон, имоти – 

собственост на физически или на юридически лица, могат да бъдат отчуждавани 

принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени 

по друг начин. В цитираната глава трета от Закона за общинската собственост, 

задоволяването на общинските нужди се свързва с изграждането на обекти от 

първостепенно значение – публична общинска собственост.  

Основа за осъществяване на отчуждителните процедури е влязъл в сила 

подробен устройствен план, който предвижда именно изграждането на обекти от 

първостепенно значение – публична общинска собственост. Предмет на разглеждане в 

доклада са някои правно регламентирани аспекти и параметри на принудителното 

отчуждаване на имоти – частна собственост, за общински нужди.  

Обект на разглеждане и анализ са регламентираните параметри и условия за 

осъществяване на процесите по отчуждаването, в това число определянето на 

равностойното парично обезщетение за отчуждените имоти.  

Целта на разработката е да се направи SWOT анализ, в който да се дефинират и 

обособят както силните и слабите страни на отчуждителния процес, така и на 

възможностите и заплахите, които предоставя този процес и които възникват в хода на 

неговото реализиране. 

 
2. НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРИНУДИТЕЛНОТО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – 

ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ 

 

Принудителното отчуждаване е нормативно регламентиран процес, който е 

подчинен на конкретна правна технология. Имотите, които се отчуждават, могат да 

бъдат само частна собственост, като техни притежатели са физически или юридически 

лица.  

Недвижимите имоти – публична общинска собственост не могат да бъдат 

отчуждавани. Освен това, недвижимите имоти не се отчуждават, ако съответната 

община ги придобие, чрез съответна сделка: покупка, замяна с равностоен общински 

имот или учредяване на общината на ограничени вещни права от собствениците на 

имота. В ал.6 на чл.21 от Закона за общинската собственост,  е регламентиран 

възбранителен режим върху принудителното отчуждаване на имоти – собственост на 

държавата, за общински нужди. Когато се засягат имоти – частна държавна собственост, 

те се прехвърлят безвъзмездно в собственост на общината по реда на Закона за 

държавната собственост (www.leх.bg). В ал. 2, и ал.3 на чл.21 от Закона за общинската 

собственост са посочени конкретните параметри на подлежащите на отчуждаване 

имоти, а именно:  

       а/ могат да се отчуждават имоти или части от тях, които се засягат непосредствено 

от предвиденото строителство; 

       б/ които стават негодни за застрояване или ползване съобразно устройствените, 

санитарно – хигенните норми и противопожарните правила и нормативи и 

изискванията за сигурност и безопасност; 

       в/ части от имоти могат да се отчуждават само когато остатъкът от имота отговаря 

на изискванията, определени в закон, съобразно неговия вид, местонахождение и 

предназначение. 

http://www.leх.bg/
http://www.leх.bg/
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Отчуждените за задоволяване на общински нужди имоти, стават публична 

общинска собственост. Съгласно регламента на ал.10 от чл.21 на Закона за общинската 

собственост, общините подържат регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване, 

като в регистъра задължително се вписва обектът, за изграждането на който имотът се 

предвижда за отчуждаване, и подробния устройствен план, въз основа на който имотът 

се отчуждава.  

В технологично отношение стартирането на процедурата по отчуждаване е 

свързана с влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на 

обекти – публична общинска собственост или на одобрен подробен устройствен план, 

който предвижда изграждане на обекти от първостепенно значение – публична 

общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на 

предварителното му изпълнение. Технологията на принудително отчуждаване на имоти  

- частна собственост за общински нужди е подробно разгледана, проследена и 

анализирана от някои автори: ,,Производството по отчуждаването се открива с решение 

на Общинския съвет по предложение на Кмета на общината“ [1]. Отчуждаването на 

имотите според текста на чл.22 от Закона за общинската собственост може да се 

извърши изцяло или на етапи – преди започване на строителството от съответния етап.  

Имотът се смята за отчужден от датата на влизане в сила на заповед, издадена от 

Кмета на общината на база на посоченото решение на Общинския съвет за отчуждаване 

на съответните имоти. От датата на влизане в сила на заповедта за отчуждаване, 

собственикът на отчуждения имот придобива собствеността върху предоставения му в 

обезщетение общински имот. След влизане в сила на заповедта за отчуждаване се 

съставя акт за общинска собственост на отчуждения имот. Този акт се вписва в имотния 

регистър по неговата имотна партида, а заповедта на Кмета за отчуждаване се вписва в 

имотния регистър по партидата на имота, предоставен за обезщетение. Тези действия са 

продиктуване от нормата на чл.23 от Закона за общинската собственост, ал.1 и ал.2,в 

която текстовете са свързани с извършване на отчуждителни процедури на 

неорегулирани поземлени имоти извън урбанизираните територии – незастроени 

земеделски и горски територии. В такива случаи се допуска обезщетението да се 

извърши със земеделски земи от Общинския поземлен фонд, съответно – с горски 

територии - общинска собственост. Тези обезпечителни имоти трябва да са еднакви по 

произход и функции с отчуждавания имот.  

Актът на обезщетяване с имоти е осъществим тогава, когато в землището, в 

което попадат предвидените за отчуждаване имоти, има равностойни свободни 

общински имоти от същия вид за обезщетяване на всички собственици на имоти, 

засегнати от плана, след решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на 

общината.  

Целите на отчуждаването на частни имоти се отличават от целите на учредяване 

на вещни права върху земеделски и горски територии, каквито например са 

сервитутите. ,, Сервитутите обичайно се свързват и с достъпа до чужд имот и 

ползването на този имот в определени правни параметри. На първо място стои 

преминаването през чужд поземлен имот, респективно осигуряване на свободен достъп 

през недвижими имоти“ [2].   

В ал.8 на чл.23 от Закона за общинската собственост е регламентирана 

специфична правна норма а именно: невъзможност да се обезщети отчужден имот с 

друг имот, когато имотът предвиден за отчуждаване  е с размери, по-малки от 3 декара 

за ниви, 2 декара за ливади, 1 декар за трайни насаждения и 1 декар за гора. 
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3. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРИНУДИТЕЛНОТО ОТЧУЖДАВАНЕ НА 

ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ  

 

Процесите на принудително отчуждаване са свързани и с някои проблеми, които 

произтичат от несъвършенства или липса на координация в отделните правни норми и 

от прилагането на тези норми главно от органите на местното самоуправление. 

 Според текста на чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост, отчуждителят 

процес може да започне след предварително и равностойно парично или имотно 

обезщетение. Паричното обезщетение се възлага от Кмета на общината на оценители, 

които отговарят на изискванията на Закона за независимите оценители (www.leх.bg). В 

текста на ал.5 от чл.22 на Закона за общинската собственост е регламентирано 

определянето на размера на равностойното парично обезщетение за имотите, които са 

предвидени за отчуждаване. Основополагащо при определяне на паричното 

обезщетение е конкретното предназначение на имотите, което са имали преди влизането 

в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план.  

Конкретното предназначение на поземлените имоти, урегулирани за изграждане 

на обекти  - публична държавна или публична общинска собственост, с предходен 

подробен устройствен план, действал преди влизането в сила на нов окончателен 

устройствен план, е предназначението им определено с предходния подробен 

устройствен план. Друг важен критерий при определяне размера на паричното 

обезщетение, са пазарните цени на имоти със сходни характеристики, които се намират 

в близост до отчуждавания имот. Размерът на паричното обезщетение за поземлени 

имоти, които са включени в обхвата на урбанизирана територия съобразно действащия 

общ устройствен план и които не са урегулирани за застрояване с предходен подробен 

устройствен план, се определя като за имоти без предвидено застрояване и се 

съобразява с установения траен начин на фактическото им ползване.  

Когато с подробния устройствен план се предвижда отчуждаване на част от 

неурегулиран поземлен имот, а останалата от имота част се урегулира като в нея се 

предвижда бъдещо застрояване, размерът на равностойното парично обезщетение се 

определя като разлика между цената на отчуждаваната част от имота и повишената 

стойност на урегулираната част от имота, съгласно текста на ал.9 от чл.22 на Закона за 

общинската собственост. 

В други текстове от чл.22 на Закона за общинската собственост се регламентират 

някои специфични акценти при определяне размера на равностойното парично 

обезщетение, а именно: 
- Когато определеният размер е по-малък от данъчната оценка на имота, обезщетението 

се изплаща в размер, равен на данъчната му оценка; 

- Когато не могат да се определят пазарните цени на имоти със сходни характеристики 

поради липса на извършени сделки в съответната служба по вписванията, равностойното 

парично обезщетение се определя по реда на следните три нормативни акта: Закона за местните 

данъци и такси – приложение №2 към чл.20 за имоти в урбанизирани територии; Наредба за 

реда за определяне на цени на земеделските земи; Наредба за оценка на поземлени имоти в 

горски територии (www.leх.bg); 

- Законните строежи и другите подобрения, извършени от собственика на имота при 

условията и по реда на чл.49 от Закона за устройство на територията (www.leх.bg), уреждащ 

правата на собствениците на поземлени имоти по отношение на временни строежи, се заплащат 

с по-малката стойност от стойността на направените разходи и увеличената стойност на имота; 

- Не се дължи обезщетение за незаконни строежи в поземления имот – предмет на 

отчуждаване. 

 

http://www.leх.bg/
http://www.leх.bg/
http://www.leх.bg/
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Според регламента на ал.10 от чл.22 на Закона за общинската собственост, 

размерът на равностойното парично обезщетение се определя не по – рано от три 

месеца преди издаването на заповед от Кмета на общината за отчуждаване. В 

регламента на чл.27 от Закона за общинската собственост е предвидена възможност за 

обжалване на посочената заповед на Кмета на общината. Заповедта може да се обжалва 

пред Административния съд по местонахождението на имота в 14 дневен срок от 

нейното съобщаване.  

В тридневен срок от получаването на жалбата, съдът се произнася в закрито 

заседание относно допускането на посочените от страните доказателства. Съдът 

насрочва делото в седемдневен срок, като призоваването на страните се извършва най-

късно 3 дни преди съдебното заседание. Вещото лице е длъжно да представи своето 

заключение не по-късно от три дни преди съдебното заседание. Съдът призовава 

задължително и инвеститора на обекта, за изграждането на който се отчуждава имотът, 

когато той е различен от общината. Производството пред Административният съд 

приключва в срок до два месеца от подаването на жалбата. Според текста на ал.6 от 

чл.27 на Закона за общинската собственост, съдът обявява решението в седемдневен 

срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Решението на 

съда е окончателно. По принцип, според регламента на чл.29 от Закона за общинската 

собственост, паричното обезщетение определено във влязлата в сила заповед на Кмета 

за отчуждаване на съответния имот или съдебното решение, се превежда от общината в 

посочената в заповедта банка по сметка на право имащите.  

Когато не може да бъде установен собственикът на имота или е с неизвестен 

адрес, както и в случаите, когато съществува спор между няколко лица за правото върху 

дължимото обезщетение или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се 

внася в банката по сметка на общината. В такива случаи банката изплаща 

обезщетението на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на 

кмета на общината. 

 Когато отчужденият имот е единствено жилище на собственика, имотът се 

завзема след изтичане на три месеца от изплащането на обезщетението.  

 В текстовете на ал.6, ал.7 и ал.8 на чл.29 от Закона за общинската собственост, са 

регламентирани възможностите да бъде отменена или обезсилена заповедта на Кмета за 

отчуждаване, а именно: 
- Ако в шестмесечен срок от влизането в сила на заповедта на Кмета за отчуждаване 

или на съдебното решение, дължимото парично обезщетение не бъде преведено по 
сметка на собственика на имота, Кметът на общината отменя заповедта за отчуждаване 
по искане на собственика; 

- Исканията за отмяна на заповедта за отчуждаване могат да се предявяват  в 
тримесечен срок  след шестмесечния срок, посочен по-горе, ако до предявяването им 
дължимото парично обезщетение заедно с лихвите не бъде преведено по сметка на 
собственика на имота; 

- Ако в цитирания срок не бъде предявено искане за отмяна на заповедта за 
отчуждаване и в този срок дължимото парично обезщетение заедно с лихвите не бъде 
преведено по сметка на собственика на имота, заповедта за отчуждаване се обезсилва.  

В текста на чл.30 от Закона за общинската собственост са регламентирани някои 

специфични правни акценти, отразяващи взаимоотношенията между общината и 

собствениците на отчуждените предварително  имоти по повод обезщетяването на 

собствениците, а именно: 
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- Общината дължи на собствениците на предварително осъщественото 
отчуждаване, обезщетение за пропуснати ползи от датата на влизане  във владение на 
имота до влизането в сила на заповедта за отчуждаване на съответния имот; 

- В случай, че отчуждаването не се осъществи или бъде отменено, общината дължи 
на собствениците обезщетение за вредите върху имота или за възстановяването му във 
вида към момента на завземането му. 

Когато имотът е земеделска земя, обезщетението включва доходите, които би 

получил собственика на имота от реализация на продукцията, ако имотът се обработва, 

или арендното плащане, което е трябвало да получи за отдадената под аренда земя за 

една стопанска година.  

Когато имотът е горска територия обезщетението включва доходите, които би 

поучил собственика на имота от продажбата на дървесина при спазване на съответните 

законови условия. 

Когато имотът е търговски, производствен или селскостопански обект, 

обезщетението включва печалбата, която би реализирал собственикът на имота, 

определена на базата на реализираната печалба от обекта от предходната година или от 

преходните тримесечия или месец, ако обектът е негов. Когато се засягат сгради, които 

имат предназначение различно от горните, обезщетението включва печалбата или 

доходите, които би реализирал собственика на имота от отдаването му под наем.  

Размерът на дължимите обезщетения се определят в заповед на Кмета, като 

обезщетението се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на заповедта.  

Собственикът на имота може да оспори размера на обезщетението в 14 - дневен 

срок от нейното съобщаване по реда на Административно -процесуалния кодекс 

(www.leх.bg) . Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение, като производството 

приключва в срок до един месец от нейното подаване.  

Съдът обявява решението в седемдневен срок след заседанието, в което е 

приключило разглеждане на делото. Решението на съда е окончателно. Когато съдът 

постанови по-висок размер на обезщетението, общината изплаща на собственика 

разликата заедно със законните лихви върху нея в едномесечен срок от постановяване 

на решението на съда. Според нормата на чл.31 от Закона за общинската собственост, 

ако в тригодишен срок, а за обектите от първостепенно значение – 5 - годишен срок, от 

отчуждаването на имота, строителството на обекта не е започнало, както и в случаите, 

когато одобреният подробен устройствен план бъде отменен от съда, а новият влязъл в 

сила подробен устройствен план не засяга отчуждения вече имот, по искане на бившия 

собственик на имота Кметът на общината отменя заповедта за отчуждаване, след 

възстановяване на полученото обезщетение, като общината дължи на собственика 

обезщетение за причинените вреди. Общината има право да получи по-малката 

стойност между направените разходи и увеличената стойност на имота за извършените 

от нея подобрения в имота.  

Искане за отмяна на заповедта за отчуждаване може да се предяви в 3 - месечен 

срок от изтичането на по-горе срокове и съответно – от влизането в сила на новия 

подробен устройствен план. 

 

4. SWOT АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА ПРИНУДИТЕЛНОТО 

ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЩИНСКИ 

НУЖДИ  

 

Прегледът на процеса на принудителното отчуждаване, от позициите на 

правното му регламентиране и участието на конкретни органи и субекти в него, дават 

http://www.leх.bg/
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възможност, чрез използване на инструмента на SWOT анализа, да се откроят както 

силните и слабите страни на този процес, така и възможностите и заплахите, които 

могат да се проявят в процеса на принудителното отчуждаване:  

а/ силни страни – основната силна страна е утвърдената роля на принудителното 

отчуждаване като инструмент за задоволяване на неотложни общински нужди. Това са 

нужди на населението от различни видове публична инфраструктура, които, както вече 

посочихме в изложението, не могат да бъдат решени по друг начин. Друга силна страна 

е регламентираното в нормативната уредба равностойно обезщетение с имоти при 

предварително изпълнение и конкретна методология на възмездяване на собствениците 

на отчуждените имоти при строга диференциация, произлизаща от предназначението на 

имота и неговите функции; 

б/ слаби страни – основна слаба страна на процеса на принудително 

отчуждаване, е методиката на определяне на равностойното парично обезщетение на 

собствениците на отчуждаваните имоти, което обезщетение предхожда същинското 

отчуждаване. Ползваните, правно регламентирани методики за определяне на 

равностойното парично обезщетение, в масовия случай ощетяват особено 

собствениците на поземлени имоти и преди всичко собствениците на земеделски имоти. 

Тези методики не отразяват динамиката в търсенето и предлагането на поземлени 

имоти и не се стремят да компенсират равностойно собствениците на отчуждаваните 

имоти. Друга слаба страна е липсата на синхрон в действията на органите на местното 

самоуправление – общински съвети и кметове, както при вземане н решение за 

отчуждаване, така и на осъществяване процедурите по одобряване на подробните 

устройствени планове; 

в/ възможности – възможностите на отчуждителните процедури са обусловени от 

силните страни на процеса на отчуждаване. Именно чрез отчуждителни процедури, 

инициирани от Кмета на общината и одобрени от Общинския съвет, принудителното 

отчуждаване, се превръща в инструмент за удовлетворяване нуждите на населението от 

необходимата му публична инфраструктура от първостепенно значение; 

г/ заплахи – заплахите са свързани най-вече с опорочаване на правните норми от 

страна на субекти, участващи в процеса на отчуждаване, които отклоняват този процес 

от регламентираните параметри, като тези заплахи традиционно лежат в основата на 

обжалвателните процедури като възможности, предоставени на собствениците на 

отчуждаваните имоти. В тази връзка е необходимо да се посочи, че не рядко заплахите, 

се явяват индиректен фактор за обезсилване или отменяне на заповедта за отчуждаване, 

което пречи утвърденият от Общинския съвет отчуждителен процес, да изпълни 

отредената му роля на инструмент за удовлетворяване нуждите на населението от 

публична инфраструктура. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На база на гореизложеното, се налагат следните изводи: 
1. Процесът на принудително отчуждаване на имоти-частна собственост, за 

общински нужди е важен инструмент в ръцете на органите на местната власт; 
 2. За да бъде този процес ефективен и продуктивен,  са необходими някои 

неотложни промени в нормативната уредба, касаещи методологията на определяне на 

равностойното парично обезщетение за отделните видове имоти, подлежащи на 

отчуждаване, синхронизиране между някои правни норми, отнасящи се до 

принудителното отчуждаване и процедурите по утвърждаване на подробните 

устройствени планове и други; 
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 3. Необходимо е също така да се даде възможност решенията на 

Административните съдилища да бъдат обжалвани на по-високо ниво с оглед 

максимална защита на интересите на гражданите, чиито имоти са отчуждени 

принудително; 

 4. Върху процесите на принудително отчуждаване е нужно да се осъществява 

перманентен мониторинг с цел съблюдаване на съответните параметри и недопускане 

на отклонения от тях.  
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Abstract: 

In the history of human civilization, urbanization as a management and process 

occupies an important place as a factor that affects the demographic, economic and spatial - 

territorial situation.  

It has been defined by some authors as a ,,long-term process, which is characterized 

by both an increase in the population living in cities and the expansion of urban areas. The 

degree of urbanization is the percentage of the total population of the country (or a region) 

living in cities.  

The pace of urbanization is the increase in the proportion of citizens over a period of 

time. "[1] In Bulgaria, the urbanization processes in the different periods after 1878. (the 

liberation of Bulgaria from Ottoman slavery), proceed at different rates and on different 

scales.  

The main factors that have influenced and continue to influence these processes are 

the economic factor and the degree of industrialization.  

Urbanization in Bulgaria reached serious proportions in the middle of the 20th 

century, provoked by the expropriation of private property, total nationalization in all sectors 

of the economy and the transformation of the majority of the population into hired labor.  

This causes large flows of people to move from villages to cities. After the 90s of the 

20th century - the years of transition, the urbanization processes are manifested mainly in the 

orientation of the able-bodied population from villages and smaller cities to several large 

cities and above all to the capital Sofia.  

These processes continue to this day, but in recent years there has been another trend - 

the orientation of some groups of the population to the villages and some smaller towns. If 

this trend continues, such phenomena as de-urbanization and / or ruralization may be 

observed in the future. 
 

Keywords: urbanization, desurbanization, ruralization, city, village, population, process, 

trend 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Урбанизацията е свързана с прояви, които характеризират и отразяват преди 

всичко нарастване на населението, което живее в градовете и съответно разширяване 

мащабите на градските структури и системи. ,,Градските системи съществуват под 

различни форми в различните страни. Международно възприетите определения могат 

да се обединят в комбинация от следното: административни единици – населени места, 

като градове или градски центрове на административни единици, като райони; 

концентрацията на населението – населени места с ясни граници, чието общо 

население и гъстота на населението преминава определен праг; делът на населението с 

неземеделски професии (има различия в страните с различни нива на социално – 

икономическо развитие); наличието на инфраструктура.) [2].  

Урбанизацията в Република България, принципно не се отличава със своите 

характеристики от наблюдаваните такива в световен мащаб. Тя  може да бъде 

проанализирана на базата на данни, отнасящи се до делът на градското население 

спрямо общия брой на населението, концентрация на населението в няколко големи 

градски структури, икономическите възможности на градските структури, които 

стимулират вътрешните миграции от селата и по-малките градски структури към 

големите такива и най-вече към столицата София. От началото на прехода до сега 

урбанизационните процеси се характеризират с някои специфики, които са повлияни от 

икономическата, демографската, екологичната и други асоциативни ситуации, влияещи 

върху мотивацията на човешките потоци по отношение ориентацията им към градските 

структури или ориентацията им в посока ,,дезурбанизация“ или посока ,,рурализация“.  

Предмет на разглеждане в доклада са някои наблюдавани тенденции в 

урбанизациятя у нас от началото на 90-те години на 20-век и преди всичко от началото 

на 21-век.  

Обект на разглеждане и анализ са някои фактори, влияещи върху 

урбанизационните процеси. За целите на анализа и извеждането на някои прогнози, са 

използвани обобщени резултати на част от емпирично изследване на тема 

,,Урбанизационни процеси и тенденции в Република България“. 

  

2. УРБАНИЗАЦИОННА СИТУАЦИЯ И УРБАНИЗАЦИОННИ 

ТЕНДЕНЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

По данни на Националния статистически институт (www.nsi.bg), към 31 

декември 2020г., населението на България е 6 916 548 души. В сравнение с 2019г. 

населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0,5%. 

Към 31.12.2020г. в градовете живеят 5 043 186 души, или72,9%, а в селата – 1 

873 362 души, или 27,1% от населението на страната. Към края на 2020г. населените 

места в България са 5 257, от които 257 са градове и 5000 села. Населените места без 

население са 164, а с население над 100 хиляди души са шест града в страната, в които 

живеят 34,1% от населението на страната. Най многобройно е населението в столицата 

София, където живеят 1 221 785 души. На второ място е Пловдив с население от 342 

048 души следван от Варна с население от 332 394 души. Под 200 хиляди души 

население са Бургас, Русе и Стара Загора, като Бургас е с население от 198 593 души, 

Русе е с население от 135 440 души, а Стара Загора е с население от 125 732 души. 

 По отношение на вътрешната миграция, която също очертава някои тенденции в 

урбанизацията, данните показват, че през 2020г. в преселванията между населените 

http://www.nsi.bg/


 

 

293 

 

места в страната са участвали 197 242 лица. По отношение на възрастовата структура, с 

най-голям относителен дял сред преселващите се , са лицата във възрастова група 40-59 

години (29.6%), следвани от лицата на възраст 20-39 години (28.1%). Това означава, че 

активно участие във вътрешната миграция вземат преди всичко лицата, които се 

намират в активна трудоспособна възраст и основен мотив за тяхното мигриране е 

търсенето на заетост.  

По отношение на направленията на вътрешната миграция, най-голямо 

териториално движение има по направлението ,,град – село“ (48,4%), следвано от 

направленията ,,град-град“ (29,9%) и ,,село-град“ 15,3%). Най-малък по брой и 

относителен дял е вътрешно миграционният поток по направление ,,село-село“ (6,4%). 

Преимущественият дял на ориентиралите се в миграционна посока от града към 

селото, предполага наличие на тенденция не само към дезурбанизация, но и към 

рурализация. Сравнително ниския процент на мигриралите от селото към града може да 

бъде обяснен с намаляващия брой на населението в селата и приключила вече активна 

ориентация на лицата намиращи се в активна трудоспособна възраст от селата към 

градовете, респективно превръщането им в трайно заселил се и установил се 

демографски сегмент в градовете. 

 Обосноваността за установяване на определени сегменти от населението в 

градовете, е свързана най-вече с тяхната икономическа активност. По данни на 

Националния статистически институт (www.nsi.bg), работната сила с навършена 

възраст над 15 години възлиза на 3 290,3 хиляди души през 2020г. От тях в градовете са 

се установили и работят 2 532,1 хиляди души, а в селата този брой е 758,2 хиляди 

души. Коефициентът на икономическа активност в градовете е 58, 7%, а в селата – 

47,0%. 

 И в двата случая – градове и села, могат да бъдат отчетени и двете вече посочени 

тенденции – урбанизация и рурализация с елементи на дезурбанизация. Относителната 

устойчивост и водещо място на урбанизацията е свързана с нейните прояви: 

нарастващо градско население и голяма концентрация на населението в шест най-

големи града на страната с цел заетост. Проявите на дезурбанизация и рурализация 

могат да бъдат свързани с проявите на развитие на земеделския сектор в редица райони 

на страната, който сектор едновременно с осигуряването на високи нива на заетост 

осигурява, от гледна точка на възможностите на европейските програми, 

облагородяване на инфраструктурата в тези райони, чрез активно строителство на 

пътна инфраструктура, публична инфраструктура и модерна жилищна инфраструктура 

от частно естество, а също така изграждане на екологична инфраструктура за 

управление на строителни отпадъци и прилагане на съвременни екологични подходи 

при опазване на земеделските земи.  

,,….  управлението на строителните отпадъци върху земеделските земи изисква 

и налага използването на съответните механизми, като например, нормативни 

механизми от забранително естество, мениджърски механизми, маркетингови 

механизми и т.н.“  [3]. В тази връзка трябва да се отбележи, че атрактивността на 

градските структури, а също така и на оформящите се сателити около големите градове 

се намира в пряка зависимост от състоянието и перспективите в развитието на 

комуникационно – транспортната мрежа. ,,Многобройните проблеми на съвременното 

градско движение са неразривно свързани с общите градоустройствени проблеми и 

могат да бъдат решени само, чрез едновременното и съвместно действие в две насоки:  

- чрез правилна и целесъобразна структурна организация на селищната и около 

селищна територия;  

http://www.nsi.bg/
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- чрез създаване на целенасочени и ефективни транспортни връзки между 

отделните градски елементи при целесъобразна организация на градското движение и 

градския транспорт“ [4].  

 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕМА 

,,УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ“ 

 

С цел подпомагане на анализа по темата на доклада, авторът представя някои 

обобщени резултати от емпирично изследване на тема ,,Урбанизационни процеси и 

тенденции в Република България“. Изследването е проведено, чрез анкетиране на 

територията на гр.София в периода месец юли – месец септември 2021г. По-долу са 

обособени две части от изследването, а именно: характеристики на анкетираните лица, 

изразени чрез техния профил, който включва полова структура, образование и заетост. 

 

      А/Част първа: Профил на респондента 
1. Общ брой анкетирани:  

     87човека  -  100% 
 

 
                                           Фигура 1. Общ брой анкетирани  

 
2. Полова структура: 

а/ мъже – 36 човека  - 41,38% 

б/ жени – 51 човека  - 58,62% 

                                                    Фигура 2. Полова структура 

 
3.Образование: 

а/ с основно – 11 човека  - 12,64% 

б/ със средно  - 21 човека  - 24,14% 

в/ със средно специално – 24 човека  - 27,59% 

г/ с висше  - 31 човека  - 35.63% 

 

мъже
41,38%жени

58,62%

Полова структура

мъже жени
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                                                      Фигура 3. Образование 

4. Работещ / зает: 
а/ да – 71 човека  - 81,61% 

б/не  - 16 човека  - 18,39% 

 

 
Фигура 4. Работещ / зает 

 
 Б/ Част втора: Специализирани въпроси 

 В тази част са представени обобщени резултати от отговорите на респондентите 

на пет въпроса от анкетната карта, както следва: 
- Въпрос №1  

Оценка на градската среда ( от 1 до 5, която е най-висока) 

а/ оценка 1 -21 човека – 24,14% 

б/  оценка 2 -11 човека – 12,64% 

в/ оценка 3 -16 човека – 18,39% 

г/ оценка 4 -14 човека – 16,09% 

д/ оценка 5 -25 човека – 28,74% 

 

 
Фигура 5. Оценка на градската среда 

 

Въпрос №2 

Склонност към смяна на местоживеене извън големия град, като тази смяна е свързана 

със закупуване на имот в извън градската зона или близки по-малки населени места: 

а/ да – 28 човека - 32,18%  

б/ не  - 38 човека – 43,68% 

в/ не мога да реша – 21 човека  24,14% 

с основно
12,64%

със средно
24,14%

със средно 
специално

27,59%

с висше
35,63%

Образование

с основно

със средно

със средно специално

с висше

да
81,61%

не
18,39%

РАБОТЕЩ/ЗАЕТ

24,14%

12,64%

18,39%
16,09%

28,74%

Оценка на градската среда

оценка 1-21 човека

оценка 2-11 човека

оценка 3-16 човека

оценка 4-14 човека

оценка 5-25 човека
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Фигура 6. Смяна на местоживеене извън големия град 

 

 Въпрос №3 

Причина за вземане на решение за напускане на големия град( при отговор ,,да“ на 

втори въпрос) 

а/ влошена екологична среда -  16 човека – 57,14% 

б/ неудобства с транспорта - 18 човека – 64,29% 

в/ възможност да се работи от къщи - 22 човека – 25,29% 

 

 
Фигура 7. Причина 

 

Въпрос №4: 

Предпочитания към градската среда, в която респондентът предпочита да живее 

а/ не замърсен въздух - 72 човека – 83,91% 

б/ удобен транспорт - 58 човека – 66,67% 

в/ затворен комплекс - 18 човека – 20,69% 

г/ индивидуално жилище - 42 човека – 48,28% 

 

 
Фигура 8. Предпочитания към градската среда 

 

Въпрос №5: 

Трайно намерение за преместване на село или в по-малки населени места 

а/ да - 32 човека – 36,78% 

б/ не - 28 човека – 32,18% 

в/ колебая се - 27 човека – 31,04% 

32,18%

43,68%

24,14%

Смяна на местоживеене извън големия град

да не не мога да реша

влошена 
екологична среда

57,14%неудобства с 
транпорта

64,29%

възможност за 
работа от къщи

25,29%

Причини

влошена екологична среда неудобства с транпорта възможност за работа от къщи

не завърсен 
въздух
83,91%

удобен транспорт
66,67%

затворен 
комплекс 20,69%

индивидуално 

ПРЕДПОЧИТАНИЯ КЪМ ГРАДСКАТА СРЕДА
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Фигура 9. Намерение за преместване на село или по-малки населени места 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Посочените статистически данни и резултатите от емпиричното изследване, 

както и анализът върху тях, дават основание да се направят следните изводи и прогнози 

за урбанизационните процеси в Република България: 
1. Градовете и особено шестте български града с най-многобройно население 

продължават да бъдат място за битуване на всички, които въпреки някои неудобства на 
големия град, го предпочитат главно от позициите на своята заетост; 

2. Околоградските структури, особено при наличие на съвременна пътна 
инфраструктура, се очертават  като предпочитани места за живеене и закупуване на 
жилищни имоти; 

3. Селските райони, в които има сериозни социално-икономически и 
инфраструктурни промени, се явяват места, към които се ориентират някои демографски 
потоци и това до известна степен може да се приеме за проява на рурбанизация, на която 
трябва да се отговори със съответните адекватни законодателни мерки. 

Урбанизационните процеси в Република България носят и редица специфики, но 
тенденцията към увеличаване на градското население и разширяване на градските 
структури като глобална тенденция, се наблюдава и у нас. Това поставя редица 
предизвикателства към органите на централната и местни власти за търсене на нови 
градоустройствени решения, активна екологична политика, оптимизиране на 
транспортно – комуникационната система и изграждането на модерна, съвременна 
публична инфраструктура, като по този начин ще се осигури и устойчивото развитие на 
градските структури. 
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Abstract: 

 

Municipal housing has several purposes, according to the text of Article 42 of the 

Municipal Property Act (www.leх.bg), but their main mission is social.  

As property of the municipality, these dwellings are one of the elements of the 

infrastructural provision of the social policy of the municipality in that segment of it, in which 

a solution is sought for satisfying the housing needs of specific social strata of the population.  

The main entity managing the municipal dwellings as an important element of the 

properties and the property - municipal property, is the municipal council according to the 

text of art. 8, para 1 of the Law for the municipal property (www.leх.bg). For the purposes of 

effective management in this direction, including with the participation of the Mayor of the 

municipality, are regulated by a specific ordinance, which is adopted by the municipal council 

according to the norm of Article 8, paragraph 1 of the Law on Municipal Property.  

The management of municipal housing requires a precise permanent analysis of the 

needs of the population for socially oriented housing infrastructure.  

This is a complex system in which the relations between the local authorities and 

specific groups of the population in connection with the satisfaction of their housing needs, 

which they cannot satisfy with their own forces and means, take place. In order to successfully 

fulfill this social function, the municipality must approach strategically from the standpoint of 

a broad-format social policy of a modern type. 

 

Keywords: municipal housing, social policy, municipality, mayor, government, law, ordinance, 

municipal property 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 В чл.42 от глава пета ,,Общински жилища“ на Закона за общинската собственост 

(www.leх.bg), са квалифицирани съответните характеристики на общинските жилища, 

http://www.leх.bg/
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съобразно тяхното предназначение. В точка 1 от посочения чл.42, на първо място се 

откроява групата на общинските жилища за настаняване на граждани под наем с 

установени жилищни нужди.  

 Този социален акцент от функциите на органите на местното самоуправление, 

успоредно с другите функции, регламентирани в Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (www.leх.bg), е в основата на жилищната политика на всяка 

община. 

 Предмет на разглеждане в доклада са характеристиката и функциите на 

общинските жилища, в частта им социални жилища, като едновременно 

инфраструктурен елемент и инструмент на социалната политика на общината.  

Обект на разглеждане е управлението на общинските жилища в качеството им на 

система и способите и субектите на управление. 

 Социалната политика на общината, въпреки нейната многослойност, се нуждае 

от гъвкава и адаптивна, пригодима към динамиката в демографските и 

урбанизационните процеси, жилищна политика, направленията на която, са цел на 

доклада.  

 
2. СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА – 

ПРАВНИ РЕГЛАМЕНТИ 

 

В текста на чл.42, ал.1 от Закона за общинската собственост (www.leх.bg), 

според тяхното предназначение, общинските жилища се обособяват в 4-ри групи, а 

именно: 

а/ за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; 

б/ за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 

отчуждени за общински нужди; 

в/ ведомствени; 

и 

г/ резервни. 

Според нормата на чл.2 от чл.42 на Закона за общинската собственост 

(www.leх.bg), общинските жилища се определят от Общинския съвет по предложение 

на Кмета на общината, като е предоставена и законодателната възможност да се 

променя предназначението на жилищата, респективно, да се извършва прегрупиране, 

ако потребностите на общината налагат това.  

Общинските жилища по своята физическа характеристика и принадлежност, 

съставляват вътрешно структурен елемент на общинската недвижима собственост, а 

,,тя се използва съобразно нейното предназначение за нуждите, за които е предоставена 

от Кмета“ [1]. Основната насоченост в предназначението на общинските жилища, а 

именно социалната, е проявена в забранителната норма на ал.3 от чл.42 на Закона за 

общинската собственост (www.leх.bg) – предоставянето и използването на общински 

жилища за нежилищни нужди се забранява. 

Статусът на лицата, които могат да бъдат ползватели/наематели на общински 

жилища, е регламентиран в текста на чл.43 от Закона за общинската собственост 

(www.leх.bg). Критериите за установяване на жилищните нужди на тези лица, са 

регламентирани в Наредбата по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост 

(www.leх.bg), която всеки Общински съвет е длъжен да приеме с цел установяване на 

реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията 

на съответната община.  

http://www.leх.bg/
http://www.leх.bg/
http://www.leх.bg/
http://www.leх.bg/
http://www.leх.bg/
http://www.leх.bg/
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Така например, в раздел първи на сходна наредба на столичната община 

(www.leх.bg), са регламентирани конкретни условия и ред за установяване на жилищни 

нужди и картотекиране на потенциалните наематели на общински жилища, които: 

а/ не притежават жилище, вила или идеални чати от такива имоти, годни за 

постоянно обитаване, или право на ползване върху тях; 

б/ не притежават незастроени поземлени имоти, предназначени за жилищно или 

вилно строителство, идеални части от такива имоти или право на строеж върху него; 

в/ не притежават фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и 

стопанска дейност или идеални части от такива имоти;  

г/ не са прехвърляли имоти от посочените по-горе видове на други лица през 

последните 10 години; 

д/ не притежават имущество на обща стойност по-голяма от ½ от средната 

пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на семейството/домакинството, 

съгласно утвърдените норми.  

Тези норми са следните:  

а/ на едночленно семейство – до 25 кв.м. жилищна площ; 

б/ на двучленно семейство – до 40 кв.м. жилищна площ; 

в/ на тричленно семейство – до 55 кв.м. жилищна площ; 

г/ на четиричленно семейство – до 70 кв.м. жилищна площ; 

д/ на семейство с 5 и повече членове – до 15 кв.м. жилищна площ в повече за 

следващите членове. 

е/ една четвърт от общия годишен доход на лицата и членовете на техните 

семейства/домакинства, не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за 

жилище, съответстващо на нуждите на семейството/домакинството, съгласно 

посочените по-горе норми. 

Важно изискване за настаняване в общинско жилище е включването на 

съответните лица и семейства във водената във всяка община картотека. 

Настаняването в общинско жилище се извършва със заповед на Кмета на 

общината, на базата на окончателен списък на утвърдените лица, нуждаещи се от 

жилища, както и на техните семейства/домакинства.  

Както регламентирането на точни критерии за установяването на жилищните 

нужди на гражданите на съответната община, така и тяхното картотекиране, са 

необходими механизми за постигане на максимална обективност и максимална 

социална справедливост, като краен резултат от тези действия. 

С известна условност, в диапазона на социалната политика на общината и 

използването на общински жилища за тази цел, могат да бъдат причислени и така 

наречените резервни жилища. Съгласно нормата на чл.45 от Закона за общинската 

собственост (www.leх.bg), в резервните жилища на общината се настаняват под наем за 

срок не по-дълъг от две години следните категории лица: 

а/ жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и 

стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване; 

б/ в семействата, на които са налице остри социални или здравословни 

проблеми. 

Поддържането на този необходим за всяка община жилищен фонд и неговата 

правна защита са регламентирани в текста на чл.48, ал.1 от Закона за общинската 

собственост (www.leх.bg) – резервните  общински жилища не могат да се продават.  
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3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА  

 

По данни на Националния статистически институт (www.nsi.bg), към 

31.12.2020г., броят на жилищата общо за страната, е 3985172 броя, като този брой в 

градовете е 2 657.721, а в селата – 1 327.451. Tова означава не малък по обем жилищен 

фонд като цяло за страната, коjто се формира от жилища частна собственост, жилища – 

държавна собственост и жилища - общинска собственост. 

Според някои автори ,,към 2015г., обществени са само 95 260 броя жилища ( 

2,4%) съсредоточени почти изцяло в градовете – 83 429 броя. 

Над половината от тези жилища са ведомствени ( държавни) и не изпълняват 

отредените им социални функции. Освен това, количеството на този фонд постоянно 

намалява (през 2020г. е имало 109 853 броя такива жилища).  

По данни на Световната банка, в доклад ,,България – оценка на жилищния 

сектор“ от 2017г., 33% от българските общини (тоест 87 от 256) вече нямат общински 

жилища. Други 108 общини подържат само резервен фонд с капацитет до 10 човека и 

само 40 общини имат общински жилищен фонд с капацитет от над 10 човека“ [2].  

Тази статистика е достатъчно основание да се направят следните изводи: 
1. Българските общини очевидно страдат от дефицит на социален жилищен фонд; 

2. Този жилищен фонд е остарял в по-голямата си част, енергийно неефективен и не 

естетичен; 

3. Поради нормативни ограничения и финансови проблеми, българските общини 

трудно се справят с управлението на общинските жилища, резултат от което са нерешените 

жилищни проблеми на онзи сегмент от населението, който не е в състояние да задоволи своите 

жилищни нужди и нуждите на семейството си със собствени сили и средства. И тъй като 

управлението на общинските жилища е важна част от управлението на общинската собственост 

като цяло, посочената неефективност в управлението на общинските жилища се отразява 

негативно върху реализиране целите и задачите на социалната политика в общините. 

 Според нормата на чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост (www.leх.bg) имоти 

и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината с грижата 

на добър стопанин. В последващи текстове на цитирания закон, управлението е възложено на 

Кмета на общината, съответно на Кмета на района и на Кмета на кметството или на Кметския 

наместник по местонахождението на имота.  

 Законът обаче не регламентира диапазона от управленски функции на оторизираните 

лица, а именно на Кметовете. Кметовете са овластени да променят предназначението на 

общинските жилища съобразно потребностите на общината, което носи сериозна доза 

субективизъм, тъй като основно жилищните нужди на гражданите са свързани с групата 

жилища, в които се настаняват граждани с остри жилищни нужди.  

 Въпреки забранителната норма в чл.42, ал.3 от Закона за общинската собственост 

(www.leх.bg) съгласно която не се допуска предоставянето и използването на общински 

жилища за нежилищни нужди, в последващата ал.4 се дава възможност за неприлагане на 

забранителната норма от ал.3, когато общината разполага със свободни жилища за настаняване, 

за които няма нуждаещи се граждани.  

 На практика няма подобен прецедент при трайно установения дефицит от общински 

жилища, но прилагането на тази норма е отново в диапазона на управлението на общинските 

жилища от Кмета на общината. 

За да изпълни своята социална роля, жилищната политика в общината, 

провеждана от Кмета и Общинския съвет, трябва да почива върху няколко основни 

принципа: 
1. Подхождане към общинските жилища като към една система от взаимосвързани 

елементи. ,,Свойствата на системата се оказват не просто сума от свойствата на съставящите я 

елементи, а се определят от наличието на спецификата на връзките и отношенията между 
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елементите, тоест те се конструират като интегративни свойства на системата като цяло. 

Наличието на връзки и отношения между елементите на системата и породените от тях 

интегративни, цялостни свойства на системата осигуряват относително самостоятелно, 

обособено съществуване, функциониране, а в някои случаи и развитие на системата.  

Съществен момент на характеристиката на всяка система е отделянето в нейното 

присъщо множество от връзки и отношения на особен подклас – системообразуващи 

връзки и отношения.  

Именно тези връзки и отношения отразяват цялостни, интегративни свойства на 

системата, определят нейната специфика. Като правило, системообразуващите връзки и 

отношения са вътрешни за дадена система“ [3]. 

Системата ,,Общински жилища“ се базира върху следните основни вътрешно 

структурни елементи: 

а/ жилищна инфраструктура;  

б/ управляващи субекти – Кмет и Общински съвет;  

в/ наематели – граждани с удовлетворени жилищни нужди, чрез тяхното 

настаняване в общинско жилище. 

От гледна точка на нормалното и ефективно функциониране на системата и 

избягване на колизии в нея, тази система подлежи на перманентен мониторинг.  

Преодоляване на кризите в системата  е важен момент от нейното нормално 

функциониране, но в случая е необходимо да се анализират периодично 

взаимоотношенията между елементите на системата и по повод на интеграцията между 

отделните елементи на системата. Особено наложително е мониторингът да бъде 

извършван успоредно с използването и прилагането на един такъв доказан инструмент 

в управлението на системата, какъвто е системният анализ, препоръчан и анализиран от 

редица автори [4]. 

Проблемите, подлежащи на решаване от общините, касаещи управлението на 

системата ,,Общински жилища“, могат да бъдат групирани по степен на неотложност и 

важност, както следва:  
1. Обновяване на жилищните сгради: 

Както подчертават някои автори, ,,необходимостта от обновяване на жилищния 

сграден фонд в страната е свързана с високия дял на жилищния сектор в общото 

енергийно потребление, изискването за стимулиране на използването на възобновяеми 

енергийни източници.  

Включването на страната ни в единната европейска среда за обитаване с единни, 

общопризнати норми и изисквания за постигане на устойчиво развитие в хармония с 

околната среда, също налага изискванията за поддържане на жилищния сграден фонд и 

постигане съвременни европейски стандарти на обитаване….Проблемът с 

поддържането на жилищния сграден фонд е свързан с решаването на въпроси за 

енергийната ефективност на тези сгради.  

Сегашното състояние на голяма част от жилищния сграден фонд в страната 

създава условия за много по-голям разход на енергия от необходимия, което, 

представлява голяма загуба на енергия за обществото и големи финансови загуби за 

населението“ [5]; 
2. Строителство на нови общински жилища: 

Този процес би могъл да се осъществи, чрез базирането върху нормата на чл.49а 

от Закона за общинската собственост (www.leх.bg). Съгласно текста на чл.49а, ал.1, 

право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, отредени за изграждане 

на социални жилища, може да се учредява без търг или конкурс за строеж на жилищна 

сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищно - строителни кооперации 
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или сдружения, в които членуват само такива лица; 
3. Обезпечаване със финансови средства, както на обновяването на общинските жилища, 

така и на новото строителство, чрез използване възможностите за финансиране от европейските 

проекти и програми: 

Европейските проекти и програми предоставят сериозни възможности на 

кандидатстващите общини за финансиране. Чрез тях общините получават средства за 

реализиране и на своята жилищна политика. Тези възможности трябва да бъдат 

подложени на сериозен анализ от гледна точка на невъзможността на общините да 

финансират изграждането и реновирането на наличния общински жилищен сграден 

фонд; 
4. В управлението на общинските жилища е необходимо да се включват и граждански 

структури от типа на граждански съвети с излъчени представители – наематели на общински 

жилища.  

В чл.46, ал.1 от Закона за общинската собственост (www.leх.bg) са посочени 

основанията за прекратяване на наемните отношения. Едно от тези основания, 

регламентирано в точка 4-та, е не полагане грижата на добър стопанин при ползване на 

жилището под наем. Ако се регламентира в нормативната уредба и съответно се отрази 

в наредбата на общинския съвет създаването на граждански съвет на наемателите, на 

този съвет трябва да се възложи и функцията по наблюдение и даване на предложения 

за санкциониране и възмездяване на щетите и увредите, нанесени от наемателите – 

често срещана практика понастоящем.  

По този начин общинските жилища могат да бъдат опазени и поддържани в 

добро състояние. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На база на гореизложеното, се налагат изводи главно свързани с наложителни 

промени в нормативната уредба и по-точно в глава пета ,,Общински жилища“ на Закона 

за общинската собственост (www.leх.bg), като трябва да се отбележи, че в случая 

последните промени в тази глава са от 2019г.  

 Съхраняването на общинския сграден фонд и неговото ефективно управление 

биха били подпомогнати, ако се направят следните нормативни промени, освен 

посочените по-горе в текста: 
5. Да се забрани категорично продажбата на общински жилища – текст на чл.47, ал1, 

още повече, че подобен тип продажба, се извършва на база на цени, определени от Общинския 

съвет; 

6. Да се забрани също така замяната на общински жилища с жилищни имоти на 

физически лица по решение на Общинския съвет – текст на чл.49, ал.2 от Закона за общинската 

собственост; 

7. Да се забрани възможността да се променя предназначението на общински жилища 

за нежилищни нужди по реда на Закона за устройство на територията (www.leх.bg).  

 Тези като цяло и други промени в нормативната уредба трябва да отразят и 

отразяват динамиката в социално-икономическите отношения и ситуацията в общините 

от гледна точка на функциите на органите на местното самоуправление, свързани с 

реализиране на целите на неговата социална политика, чрез механизма на управление 

на общинските жилища. 
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Abstract: In this article are analyzed several passages of ancient texts with limited 

information, which are found in works of three authors: Polybius, Pompeius Trogus/Justin 

and Titus Livy. Each of them separately provides suggestions for military operations of Philip 

V of Macedon (221 – 179 B.C.) near the frontiers of his kingdom. Proposed is their 

interpretation as reflections of one and the same events, happened in 220 B.C., and among the 

opponents of the Macedonian king were certainly the Thracians. In addition are considered 

the available sources about Thracians in the Macedonian army during the Social war (220 – 

217 B.C.), who formed a contingent different from the mercenaries. All the evidence presented 

are interpreted as reflections of the significance of Thrace and the Thracians in the politics of 

Philip V from the very beginning of his reign. 

 

Keywords: Ancient Thrace; Macedonia; History; Hellenistic Age. 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В съвременната историография не се открива изследване, посветено на трако-

македонските контакти по времето на Филип V (221 – 179 г. пр. Хр.). Не липсват обзори 

върху политическото развитие на Тракия през елинистическата епоха (повечето 

фокусирани само върху най-важните събития [2, 4, 5, 9, 10]), но в тях не е отделено 

достатъчно внимание на ранните взаимоотношения на посочения цар с траките. Само в 

няколко проучвания са споменати операции на Филип V покрай границите на 

Македония в самото начало на царуването му [3, 9], а по-внимателно са анализирани 
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неговите действия срещу дарданите [23]. Въпреки ограничения изследователски 

интерес, има достатъчно основания в подкрепа на твърдението, че значението на 

тракийската политика на Филип V Македонски е било оценено още от древните 

римляни. Така например, Полибий (II в. пр. Хр.) и Тит Ливий (края на I в. пр. Хр. – 

началото на I в. сл. Хр.) подчертавали значението на Македония като своеобразна 

бариера против инвазиите на траки и други племена срещу Елада, като траките са 

посочени на първо място [16]. В научните изследвания върху живота и делата на Филип 

V също се забелязва многократното споменаване на Тракия и траките [6, 17, 21, 25], 

което само по себе си е показател за тяхното значение в македонската политика. Общи 

наблюдения и заключения по темата не са формулирани от съвременните учени. 

Следващите редове представляват опит за принос в тази насока, като е обобщена 

наличната информация за изясняване на най-ранните взаимодействия на Филип V с 

траките, т.е. от началото на неговото управление до края на Съюзническата война (220 – 

217 г. пр. Хр.). Това събитие се счита за първото, в което той – макар и твърде млад – 

успял да демонстрира способности и да постигне извънреден престиж сред своите 

съвременници [18, 20, 25]. 

 

2. ТРАКИЯ И СЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНА (220 – 217 Г. ПР. ХР.) 

 

2.1 Информация за военни действия срещу траките през 220 г. пр. Хр. 

Непосредствено преди Битката при Термопилите от 191 г. пр. Хр. римският консул 

Маний Ацилий Глабрион произнесъл реч, възпроизведена от Тит Ливий, която имала за 

цел да мотивира предвожданите от него легиони срещу войските на Антиох ІІІ Велики 

и елинските му съюзници. Установено е, че макар речите на римските пълководци в 

творчеството на античния писател да били композирани от него и да отразявали 

настроения от къснорепубликанската епоха и времето на Август [7, 14], за което 

свидетелства почти идентичната лексика, няма основания за съмнения в достоверността 

на съобщените в тях факти. Във въпросната реч консулът, за да изтъкне военната слава 

на римляните и предишните им успехи на Балканите – по-конкретно във Втората 

македонска война (200 – 197 г. пр. Хр.) [16] – характеризирал Филип V Македонски (221 

– 179 г. пр. Хр.) с едно изречение: „Rex ille bellicosissimus et exercitatus iam inde ab 

iuuenta finitimis Thracum atque Illyriorum et circa omnium accolarum bellis … / царят бил 

изключителен военен предводител, придобил опит още от младежката си възраст във 

войни със съседните траки, илири и други народи, живеещи наоколо” (Liv. 36.17.6). 

От текста става ясно, че още в ранна възраст Филип V воювал срещу траките, но 

липсват каквито и да било детайли за споменатите войни, тяхната продължителност, 

краен резултат и по-конкретното им разполагане във времето и пространството. 

Вероятно поради тази причина в обобщаващите изложения върху политическата 

история на Древна Тракия цитираното съобщение не е коментирано. Така представената 

– макар и доста неопределена – информация все пак заслужава специално внимание, не 

само защото траките са посочени на първо място, но и предвид възможността за 

нейното интерпретиране чрез анализирането ѝ в контекста на останалите непълни 

свидетелства за ранни взаимодействия на македонския цар с неговите съседи. 

Съобщението е датирано много общо; използваното в случая уточнение iuuenta 

(младежка възраст, юношество) [11] указва, че въпросните войни следва да се търсят 

към самото начало на дългогодишното управление на Филип V. 

Всъщност негово участие във военни действия е възможно само след 224 г. пр. 

Хр., когато постъпил в Училището на царските пажове, за да се обучава да ловува и да 



 

 

307 

 

воюва заедно с царя [15]. В наличните извори не се открива никаква информация за 

сблъсъци на македоните с траките и участието на Филип V в тях от посочената година 

до лятото на 221 г. пр. Хр., когато заел македонския престол, бъдейки едва на 17-

годишна възраст [6, 11, 21, 25]. От същото време не са известни други биографични 

данни за самия Филип, което не изключва евентуално цялата традиция да е била 

загубена, или самите сблъсъци да не са попаднали в полезрението на античните 

писатели [25]. При съвременното състояние на проучванията обаче изглежда по-

вероятно неговите първи военни действия срещу траките да се потърсят 

непосредствено преди и в самото начало на Съюзническата война (220 – 217 г. пр. Хр.), 

защото от тогава датират две също много общи свидетелства за операции на Филип V 

по македонските граници, които изглежда са в корелация със съобщеното от Ливий чрез 

речта на Глабрион. 

Хронологично най-ранно е едно сведение на Полибий. Той съобщава за мерки на 

македонския цар по осигуряването на границите на неговите владения в началото на 

войната: „Φίλιππος δὲ παραχειμάζων ἐν Μακεδονίᾳ κατέγραφε τὰς δυνάμεις πρὸς τὴν 

μέλλουσαν χρείαν ἐπιμελῶς, ἅμα δὲ τούτοις ἠσφαλίζετο τὰ πρὸς τοὺς ὑπερκειμένους τῆς 

Μακεδονίας βαρβάρους / Прекарвайки зимата в Македония, Филип грижливо набра 

войска за предстоящата кампания и защити границите си от прилежащите до 

Македония варвари“ (Polyb. 4.29.1). 

За съжаление не е посочено с повече детайли в какво точно се изразявали тези 

мерки по подсигуряване на границите. Изглежда те се оказали ефективни за 

неутрализирането на перманентната опасност от съседните племена поне за известно 

време, доколкото в характеристика на македонския цар същият историк отбелязал на 

друго място в своя труд, че макар и в хода на военните действия Филип V да бил далеч 

от владенията си: „Βαρβάρων οὐδεὶς ἅψασθαι τῆς Μακεδονίας / никой от съседните 

варвари не се осмели да посегне на Македония” (Polyb. 7.11.4). 

Следващо съобщение се съдържа в извадките (epitome) на Гней Помпей Трог, 

дело на Марк Юний Юстин. Чете се: „Philippum Dardani ceterique omnes finitimi populi, 

quibus uelut inmortale odium cum Macedonum regibus erat, contemptu aetatis adsidue 

lacessebant. Contra ille submotis hostibus non contentus sua defendisse ultro etiam Aetolis 

bellum inferre gestiebat / Що се касае до Филип, дарданите и всички съседни народи, 

които хранели безсмъртна омраза към царете на македоните, непрекъснато го 

безпокоели, поради неговата младост. Той самият, от друга страна, след като отблъсна 

враговете си, не се задоволи с това, че защити собствените си владения, но прояви най-

голямо желание да воюва с етолийците“ (Iust. 29.1.10-11 = Trog. Prol. 29). 

Съществената информация тук се отнася за безпокоене (lacesso) на македонските 

владения от всички съседни народи; Филип V успял да ги отблъсне и да съсредоточи 

вниманието си към Съюзническата война срещу етолийците. Резюмирано по този 

начин, сведението в общи линии се препокрива със съобщеното от Полибий. 

Хронологични ориентири са споменаването на младостта на царя и на военните 

действия срещу етолийците. 

2.2 Обобщени наблюдения за операциите срещу траките. Всички цитирани 

изречения на античните писатели се отличават със своя твърде общ характер, без 

достатъчно конкретика, но същевременно без каквито и да било основания за съмнения 

в тяхната достоверност. Комбинирането им позволява синтезирането на нови знания за 

най-ранните контакти на Филип V с траките. 

Съобщенията на Полибий и Помпей Трог/Юстин се отнасят от тях самите към 

Съюзническата война, докато това на Ливий не е директно обвързано с нея. Единствен 
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указан ориентир за неговата датировка е отбелязаната „младежка възраст“ на Филип V, 

която кореспондира с акцентирането от Помпей Трог/Юстин върху младостта на 

македонския цар като причина за активизирането на македонските съседи; същата 

причина впрочем е посочена от Полибий (Polyb. 4.3.2; 4.5.3) за решението на 

етолийците да воюват с Македония [19]. Поради това може да се предположи, че 

тримата автори разказват за едни и същи военни действия. Макар и с обосновка ex 

silentio, сведението на Ливий следва да се отнесе към 220 г. пр. Хр., като по този начин 

допълва информацията на Полибий и Помпей Трог/Юстин. 

Общият ход на Съюзническата война също насочва към посочената година: 

именно чрез нападения на македонските съседи, пренебрегнати от Полибий в неговото 

изложение, Никалъс Хемънд обяснява отсъствието на македонски военни действия в 

Елада до края на 220 г. пр. Хр. [15]. Помпей Трог/Юстин не назовава директно траките, 

но е много вероятно точно тези действия да са визирани от Глабрион в неговите думи, 

предадени от Ливий. Така може да се предположи, че съобщенията на тримата автори 

представляват независим един от друг източник за едни и същи събития с тракийско 

участие покрай границите на Македонското царство. 

Само Ливий директно назовава траките като противници на македонския цар, 

докато от останалите автори те несъмнено са визирани имплицитно в качеството им на 

македонски съседи: Полибий посочва „прилежащите до Македония варвари“, а Помпей 

Трог/Юстин –  „всички съседни народи“. 

Комбинирането на трите представени свидетелства позволява разпознаването в 

споменатите от Полибий мерки по защита на границите на военни операции срещу 

непосредствените македонски съседи. Такива са известни в по-късно време и 

представляват неизменна част от тракийската политика на Филип V, като добър паралел 

е многократно коментираното в историографията сведение на Ливий (Liv. 26.25.5-8) за 

превантивни военни действия срещу медите по времето на Първата македонска война 

(215 – 205 г. пр. Хр.) [2, 3, 4, 5, 9, 10]. Аргумент в подкрепа на подобно решение е също 

последователността на съобщението на Полибий: първо е отбелязано внимателното 

набиране на войска за предстоящата военна кампания в Елада и едва след това е 

посочено подсигуряването на границите. 

2.3 Траки в македонската войска. Друг тематичен кръг във връзка с 

тракийската политика на Филип V се формира от засвидетелстваните траки в 

македонската войска. За неговото изясняване засега са известни две съвсем кратки 

сведения на Полибий. 

Античният историк пише, че през 219 г. пр. Хр. дарданите се отправили към 

владенията на македонския цар, но: „ἀκούσαντες οἱ Δαρδάνιοι παρὰ Θρᾳκῶν τινων 

αὐτομόλων τὴν παρουσίαν τοῦ Φιλίππου, καταπλαγέντες παραχρῆμα διέλυσαν τὴν στρατείαν, 

καίπερ ἤδη σύνεγγυς ὄντες τῆς Μακεδονίας / научили за приближаването на Филип от 

някакви траки – дезертьори и изплашени, веднага се отказали от похода си, макар да 

били вече близо до Македония“ (Polyb. 4.66.6-7). 

Не са посочени повече детайли за въпросните траки. Определени са като 

„вероятни наемници“ от някои учени [13], докато други не се ангажират с подобно 

твърдение [24]. Изглежда те са били на служба при Филип V, несъмнено по някакво 

задължение, защото наемници едва ли биха дезертирали. Неясно е защо те са се 

насочили към земите на дарданите, вместо към Тракия. 

През следващата 218 г. пр. Хр. траки участвали в похода на македонския цар в 

Етолия [6, 21, 22, 25]. При липсата на друга информация, от значение е тяхното 

разположение във войската: „διὸ καὶ παντελῶς στενὴν καὶ δυσδίοδον ἔχει τὴν πάροδον – 
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μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς μὲν μισθοφόρους προθέμενος πάσης τῆς πορείας, ἐπὶ δὲ τούτοις τοὺς 

Ἰλλυριούς, ἑξῆς δὲ τοὺς πελταστὰς καὶ φαλαγγίτας ἔχων προῆγε διὰ τῶν στενῶν, 

ἀπουραγούντων μὲν αὐτῷ τῶν Κρητῶν, δεξιῶν δὲ παρὰ πλάγια τῶν Θρᾳκῶν καὶ ψιλῶν 

ἀντιπαραπορευομένων ταῖς χώραις / [Филип V] постави наемниците начело на цялата 

колона, след тях – илирите и по-назад – пелтастите и фалангитите, и в такъв строй 

навлезе в прохода, като за ариергард му служеха критяните, а траките и леките части го 

предпазваха от дясното крило, като се движеха през участъка успоредно с колоната“ 

(Polyb. 5.7.10-11). 

Така става ясно, че траките формирали самостоятелен контингент, различен от 

наемниците. За съжаление, не са уточнени съществени характеристики на тези траки, 

важни за съвременните учени, като брой или племенна принадлежност. Нищо повече не 

е съобщено за тяхното участие в последващите операции на македонския цар. По-

нататък в своето съчинение Полибий разказва за ограбването на Термейската равнина и 

самия Термос от македонския цар и неговите войски; изказано е предположение, че „в 

разграбването участват и тракийските пелтасти, служещи като наемници при 

Антигонидите“ [4]. Подобно предположение изглежда допустимо от логиката на текста, 

но няма директно съобщение на Полибий за тракийско участие в тези действия. 

При наличната информация изглежда по-вероятно тракийският контингент да 

участва в македонската войска съобразно договорености, постигнати при някой от 

предшествениците на Филип V и продължени от самия него. Аргумент в подкрепа на 

подобно предположение е едно откъслечно сведение, в което се споменава лице с 

тракийското име Битус, пълководец на Деметрий ІІ (239 – 229 г. пр. Хр.). Вероятно през 

233/2 г. пр. Хр., както съобщава Плутарх (Plut., Arat., 34.1-2), той навлязъл в Пелопонес 

и победил предвожданите от Арат ахейци при Филакия [15, 25]. Повече информация за 

него не е известна. Допуснато е разпознаването му в декрет за присъждане на атинско 

гражданство, но това остава дискусионно, защото според част от учените въпросното 

лице по-скоро е едноименен сподвижник на Лизимах [1], пък и палеографските 

особености на надписа указват за по-ранна датировка [12]. По-важното е, че 

съобщението демонстрира наличието на траки в македонския двор преди възцаряването 

на Филип V, при това – с ръководни функции. 

Интересно е да се отбележи, че по същото време тракийски контингенти са 

документирани и в армиите на другите две най-значими елинистически държави, 

Египет на Птолемеите и Сирия на Селевкидите. В Битката при Рафия на 22 юни 217 г. 

пр. Хр., където бил решен изходът на ІV Сирийска война (219 – 217 г. пр. Хр.), траки 

дори участвали в подкрепа на двете воюващи страни (Polyb. 5.65.10-11; 5.79.6; 5.82.6). 

Цифрови стойности и други характеристики на въпросните траки не са посочени във 

всеки от случаите, което възпрепятства опитите за сравнения и формулирането на по-

категорични наблюдения относно тяхната роля в събитията. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Направеният преглед на наличната антична информация показва, че има 

достатъчно аргументи за търсенето на първия сблъсък на Филип V с траките още през 

220 г. пр. Хр. Редно е да се отбележи, че предложената интерпретация на 

фрагментарните и непълни антични извори ще остане повече или по-малко вероятна 

хипотеза, докато не се потвърди от нови данни. Предположените военни действия все 

пак изглеждат съвсем допустими, защото, освен че се вписват добре в контекста на 

сведенията за Съюзническата война, позволяват и обяснение на информацията у Ливий 
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за военни действия на Филип V срещу траките през неговите младежки години. Цяло 

десетилетия след това събитие не се откриват никакви директни данни за сблъсъци на 

македонския цар с траките. Възможно е такива да е имало, но да не са отбелязани от 

античните автори. В подкрепа на подобно предположение може да се интерпретира 

запазено в епиграфски паметник писмо на Филип V до гражданите на Лариса, датирано 

към 215/214 г. пр. Хр., в което се споменава някаква експедиция (вероятно на север) 

[21, 23, 25]. Във всеки случай, по-това време военните планове на македонския цар 

били насочени към Гърция и Западните Балкани [25], но въпреки това контакти с 

траките изглеждат напълно възможни.  

В допълнение, античните свидетелства, преди всичко цитираното по-горе 

изречение на Полибий (Polyb. 7.11.4), изрично съобщават за висок авторитет на Филип 

V сред неговите съседи – към които се причисляват и траките – в първите години след 

възкачването му на македонския престол, без да уточняват как е бил постигнат. 

Отнасянето на операциите срещу траките към 220 г. пр. Хр. предоставя също една 

възможност за изясняване на причините за придобития авторитет. Нещо повече, 

вероятно става въпрос за действия с достатъчно голям мащаб, след като успели да 

влязат (макар и без много детайли) в произведенията на античните писатели. Така може 

да се твърди, че по време на Съюзническата война Филип V воювал на няколко фронта. 

Неговият авторитет в Елада се обяснява с успехите срещу етолийците, докато този сред 

македонските съседи, доловим от краткото изречение на Полибий (Polyb. 7.11.4), може 

да се обясни с операциите, отражение на които са коментираните в настоящата работа 

антични свидетелства. 

Ограничената информация и съвсем непълните знания за политическата карта на 

Тракия по същото време не позволяват локализиране на действията на Филип V. 

Изказани са само предположения за границите на македонската държава, без да е 

възможно да се фиксира сигурна източна граница на македонските интереси; по-скоро 

последната през разглеждания период едва ли е прехвърляла р. Места [17, 25].  

Непосредствено след възкачването на Филип V на престола са засвидетелствани 

траки в македонската войска, които не били наемници. Макар и с инцидентен характер, 

тези споменавания свидетелстват за традиционно и постоянно тракийско присъствие в 

армията на македонския цар – обстоятелство, добре документирано и в по-късно време 

[16]. 

Изглежда, че още в самото начало на своето царуване Филип V разполагал със 

съюзници в Тракия, без да е възможно те да се установят етнонимично. Присъствието 

на тракийски контингент в македонската войска, различен от наемниците, поставя този 

въпрос, но не и каквито и да било насоки за неговия отговор. 
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Отношенията между България и Турция са сложни от самото им начало и 

нерядко са обтегнати. Вероятно това е сред основните причини те да привличат 

интереса на много български учени [i]. Въпреки това изследвания върху контактите 

между двете държави след падането на Тодор Живков от власт са малко. Първите 

месеци след промените от 10 ноември 1989 г. имат важно значение за отношенията 

между двете страни, защото са показателни за политиката на новата власт в София. 

Именно те ще бъдат обект на анализ в настоящия доклад. Поради множеството аспекти 

на междудържавните контакти и ограничения обем на публикацията изследването ще се 

фокусира единствено върху спора за българските турци [ii] в отношенията между 

България и Турция. Той заема централно място в разглеждания период и е причината, 

довела до напрежението между двете държави в последните години от управлението на 

Т. Живков. 
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Още със създаването си през 1923 г. Република Турция провежда активна 

пропаганда сред мюсюлманското население на българска територия посредством своите 

дипломатически представителства и турското разузнаване. Тя се обявява за майка-

родина на всички турци, а според нея всички мюсюлмани са част от турската нация. 

Турция претендира за ролята на техен защитник, в което България вижда заплаха за 

своята национална сигурност [iii,iv]. Българските управляващи през годините опитват 

различни стратегии за гарантиране единството на нацията и териториалната цялост на 

страната. След като Българската комунистическа партия (БКП) не успява нито да 

спечели на своя страна българските турци посредством предоставяне на по-голяма 

автономия, нито да ги изсели, тя решава да ги ,,приобщи“ към българския народ, 

свеждайки до минимум техните различия с етническите българи. Властта налага редица 

ограничения върху свободното изразяване на културната им идентичност [v]. БКП 

започва т.нар. ,,възродителен процес“ – кампания, целяща да ,,обясни“ на българските 

турци, че те имат български етнически произход [vi]. Връх на тази репресивна политика 

е насилствената смяна на турско-арабските имена на българските турци, проведена от 

декември 1984 г. до януари 1985 г. Българските турци оказват силен отпор на това 

посегателство срещу тяхната идентичност. Комунистическият режим отвръща с още по-

голямо насилие, вкл. изпращане в концлагер ,,Белене“ без съд и присъда и 

принудително разселване [vii]. Напрежението между властта и българските турци не 

намалява и през май 1989 г. те организират митинги с искане за възстановяване на 

турско-арабските им имена, зачитане на техния език и обичаи и разрешаване на 

свободното им изселване от страната. БКП решава да позволи изселването в Турция, 

възползвайки се от международните договори за свобода на пътуванията. Излизането в 

чужбина със задграничен паспорт не изисква специално договореност между 

държавите и не противоречи на българската концепцията, че това население е част от 

българския народ. Важна новост в сравнение с предходните изселвания е, че с приетия 

в началото на май 1989 г. закон, даващ правото на всички български граждани да 

получат задграничен паспорт, те вече могат пътуват свободно в чужбина, без да губят 

своето българското гражданско, преминавайки границата [viii]. Тази възможност, в 

съчетание с репресивните мерки срещу мюсюлманското население, предизвикват 

изселническа треска. Огромният наплив към Турция затруднява нейната способност да 

посрещне и настани това население и на 22 август тя обявява, че затваря границата си. 

За периода, в който границите са отворени, се изселват 308 929 души[ix]. Лошите 

условия на настаняване, които се различават от турската пропаганда, и липсата на 

възможност за реализация, трудната адаптация към ежедневието и езиковите различия 

подтикват хиляди да се върнат обратно в България [x]. Въпреки това други хиляди 

български турци с високо образование успяват да намерят реализация и да създадат 

своя нов дом в Турция [xi]. 

В резултат от решенията на БКП в обществото е създадено напрежение между 

българи и турци, обтегнати до краен предел са отношенията между България и Турция, 

а българската страна търпи сериозни критики в чужбина, ,,спечелвайки” си името на 

нетолерантна и репресивна държава [xii]. Тези проблеми стоят пред новите управляващи 

в България след свалянето от власт на Т. Живков. Въпросът за българските турци има 

вътрешнополитическо и външнополитическо измерение за българските управляващи. В 

настоящия доклад първо ще бъде разгледан вътрешнополитическият аспект, тъй като 

той стои в основата на конфликта с Турция и неговото разрешаване ще даде тласък за 

,,разтопяване на ледовете“ между двете страни. 
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След Т. Живков председател на Държавния съвет става Петър Младенов, а 

няколко месеца по-късно Георги Атанасов, министър-председател от 1986 до 1990 г., 

бива заменен от Андрей Луканов. Въпреки че и двамата не са ,,нови лица“ в 

политиката, тъй като и преди промените от 1989 г. са заемали министерски постове, в 

синхрон с процесите в останалите държави от Източния блок предприемат действия за 

демократизиране и либерализиране на държавата. Логична стъпка в този процес е 

промяната в отношението на властта към мюсюлманите на нейна територия. 

Ръководството на партията си дава сметка, че за да запази позициите си и държавата да 

излезе от външнополитическата изолация [xiii], досегашната политиката към 

българските турци трябва да бъде не само променена, но и осъдена. Въпросът е как 

БКП да извърши ,,завоя“ с най-малко щети за партията, така че тя да успее да запази 

своите позиции. 

Комунистите първоначално избират да действат по-предпазливо, опасявайки се 

от реакцията на обществото при нова рязка промяна по националния въпрос, тъй като 

настроенията в него са силно поляризирани [xiv]. Те създават партийна комисия, която 

да разследва ,,деформациите“ на управлението. Това обаче не отговаря на очакванията 

за промяна в голяма част от обществото. Същевременно набиращите бързо сила 

опозиционни сили също се ангажират с проблемите на българските турци и остро 

критикуват политиката на БКП по етническите въпроси. Лидерите на дисидентските 

организации Независимото дружество за защита правата на човека в България, 

Комитетът за защита на религиозните права, свободата на съвестта и религиозните 

ценности, Независимата федерация на труда ,,Подкрепа“ и Клубът за подкрепа на 

гласността и преустройството, са сред първите, които публично призовават за връщане 

на имената на българските турци и за спазване на културните и религиозните им права 

[xv]. В учредителната декларация на Съюз на демократичните сили (СДС)xvi пък е 

посочено искане за ,,нов подход към етническите и религиозните малцинства, 

съобразен с Хартата за правата на човека“ [xvii]. Междувременно българските турците 

започват да създават и свои собствени организации, които да изразяват техните 

интереси. 

Опозиционните сили изземат от БКП инициативата за промяна в държавната 

политика по етническите въпроси. През втората половина на декември 1989 г. 

Независимото дружество за защита правата на човека в България (НДЗПЧ) [xviii] 

организира митинг и приема резолюция до Народното събрание (НС) с искане за 

незабавно връщане на старите имена и възстановяване на всички разрушени джамии и 

минарета, достъп на мюсюлманите до средствата за масова информация и търсене на 

съдебна отговорност за ,,нарушителите на Конституцията на Народна република 

България през асимилационния период от 1970 г.“. Поставен е и ултиматум – 28 

декември, в противен случай участниците от митинга ще застанат пред сградата на 

парламента ,,на денонощна вахта“. На 28 декември сутринта около сградата на НС 

действително се събират около 500 000 български мюсюлмани [xix]. Под напора на 

улицата на пленума на ЦК на БКП от 29 декември за по-малко от два часа е 

формулирана новата линия на партията. Тя представлява пълно отричане на 

,,възродителния процес“. Партията приема необходимостта от възстановяване на 

имената и решава, че отговорността за ,,извращенията“ трябва да понесат Живков и 

неговото близко обкръжение. Решението е оповестено мигновено и бързо бива 

оформено като решение и на Държавния съвет и правителството.  

Българските турци приемат с одобрение действията на управляващите, като 

издигат и нови искания– в училищата в райони с преобладаващо турско население да 
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може да бъде изучаван турски език и Корана, религиозните празници Курбан и Шекер-

Байрям да бъдат обявени за официални и дори признаване на мюсюлманската общност 

за отделна народност [xx]. Тези искания обаче надхвърлят приемливите за 

опозиционните формации реформи и не получават тяхната подкрепа, поради което 

остават неосъществени. 

Не всички българи приемат позитивно промяната. В смесените района част от 

българското население, както и голяма част от служителите на МВР [xxi] се 

противопоставят на решението, притеснени от очаквания реваншизъм, според Искра 

Баева [xxii], или подбудени от партийни кадри, според Валери Стоянов [xxiii] и Ибрахим 

Ялъмов [xxiv]. Според Евгения Калинова в техните страхове се долавят посланията, 

насаждани от пропагандата по време на ,,възродителния процес“ [xxv]. Те обявяват 

гражданско неподчинение и се обединяват във формации, най-голямата от които е 

,,Общонародния комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ) [xxvi]. В 

началото на 1990 г. дори организират протести в София. 

Въпреки различните обществени реакции, промяната в политиката на БКП 

допринася за сближаване на позициите на комунистическата партия и опозиционния 

СДС по националния въпрос [xxvii]. На 3 януари 1990 г. СДС заявява подкрепата си за 

политиката на управляващите по етническите въпроси [xxviii]. Така на обсъжданията на 

Кръглата маса националният въпрос не е сред основните теми. През януари 1990 г. 

Народното събрание приема Декларация по националния въпрос. В нея 

,,възродителният процес“ е осъден и се иска гарантиране правото на всеки български 

гражданин на свободен избор на име, с което се удовлетворяват исканията на 

българските турци. Декларацията също така отговаря и на опасенията на някои групи в 

българското обществото, като посочва, че българският език е задължителен за всички 

учебни заведения, учреждения и организации, както и че издигането на чуждо знаме е 

недопустимо [xxix]. Като задача от първостепенна важност е определено националното 

помирение и единство [xxx]. 

 Следващата стъпка е направена от Министерския съвет през януари 1990 г. с 

постановление за защита на имуществените права на завръщащите се от Турция 

изселници. То създава проблем за българите, които са откупили тези имоти. На 5 март 

1990 г. НС приема закон за възстановяване на мюсюлманските имена на българските 

турци. През ноември 1990 г. VII ВНС приема поправки в него, с които улеснява 

процедурата, като разрешава възстановяване на имената по административен път без 

съдебна процедура [xxxi]. До пролетта на 1991 г. са удовлетворени молбите за 

възстановяване на имената на около 600 000 мюсюлмани. Малка част от общността 

предпочита да запази българските си имена [xxxii]. 

 Това са стъпките, чрез които българската държава разрешава проблема, породил 

изострянето на конфликта с Турция. В тях личи промяната в политиката на НРБ към 

българските турци. Във външнополитически аспект падането на режима на Живков и 

разпадането на Източния блок премахват зависимостта на отношенията между двете 

страни от междублоковото противопоставяне.  

Позицията на българската държава преди 10 ноември 1989 г., в спора с Турция, 

се изразява в отхвърляне на твърдението на турската страна, че в НРБ има ,,турско 

национално малцинство“ и в отказ от подписване на изселническа спогодба с турската 

държава. Причината за този отказ е, че според нея така се търси признаване на ,,турско 

национално малцинство”, което ще даде възможност на Турция постоянно да влияе на 

това население, представяйки се за негов защитник. Освен това приемането на турската 

позиция, ще означава, че това население е част от турската нация, а тя е създадена по-
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късно от българската, вследствие на реформите подети от Кемал Ататюрк, и селищата, 

населявани от български турци никога не са били част от Република Турция. България 

отказва обсъждането на имуществени, социални и други въпроси, отнасящи се за 

изселилите се, защото според нея те са решени чрез вътрешното ѝ законодателство, 

което е еднакво за всички нейни граждани. Сериозна пречка за развитие на 

отношенията тя вижда в провежданата от турската държава ,,подстрекателна кампания” 

[xxxiii] сред мюсюлманското население в НРБ. Тя е силно активизирана през втората 

половина на 80-те години на ХХ век и цели да дестабилизира България, вкл. и 

подкрепяйки екстремистки елементи на нейна територия. Друга пречка за 

възобновяване за разговорите между българската и турската държава е поставянето на 

предварителни условия за преговори от турска страна през есента на 1989 г.[xxxiv, xxxv].  

Турция от своя страна се обявява за възстановяване на отнетите от 

,,възродителния процес“ права на това население. След масовото изселване на 

български турци от лятото на 1989 г. турската държава започва да иска от България 

сключване на ,,всеобхватно споразумение за емиграцията”. Тя счита, че с отказа си да 

подпише спогодбата българската страна цели да елиминира проблема чрез ,,изгонването 

на тези хора от страната“ и асимилация [xxxvi]. Турция изоставя ултимативния характер 

на искането за постигане на такова споразумение още при управлението на Живков, 

поради което се стига до срещата по инициатива на емира на Кувейт между турския 

външен министър Месут Йълмаз и заместник-председателя на Министерски съвет 

Георги Йорданов. 

 За тази отстъпка новият министър на външните работи Бойко Димитров ще 

благодари на турския посланик Ялчън Орал при срещата им в края на ноември 1989 г. 

Показателно за значимостта на българо-турските отношения за новата власт е, че 

първият разговор на министъра с чуждестранен посланик е именно с турския 

представител в София. Димитров изразява надежда, че с промените в България ще 

започне ,,едно ново начало“ в отношенията между двете страни. По време на срещата 

българският дипломат се стреми да насочи разговора към областите от взаимен интерес, 

предлагайки различни идеи за сътрудничество. Турската страна, макар да е показала 

желание за възобновяване на контактите, не бърза с тяхното активизиране, понеже 

очаква от България да предприеме по-смели действия за възстановяване на правата на 

мюсюлманите и осъждането на асимилаторската политика на БКП. В края на ноември 

1989 г., когато се провеждат разговорите с турския посланик, новите управляващи все 

още не са извършили ,,завоят“ в държавната политика по етническите въпроси.  

 Въпреки свалянето на Т. Живков, българската държава продължава да счита, че 

Турция манипулира българските турци с цел дестабилизиране на България. Димитров 

дори споменава, че НРБ знае за случаи, в които турския президент Тургут Йозал е 

,,декларирал, че към България може да бъде приложен ,,кипърският вариант“ [xxxvii]. 

Това показва, че въпреки промените управляващите в България приемат схващането на 

Живков и обкръжението му, че Турция провежда пропагандна кампания на българска 

територия, която представлява заплаха за националната сигурност. За разлика от него 

обаче те отхвърлят репресивната политика срещу мюсюлманското население в страната. 

Това допринася за бързото затопляне на българо-турските отношения.  

В първите месеци след промените българската държава си поставя за цел 

подготвянето и подписването на основополагащ документ, съдържащ принципите на 

двустранните отношения и мерки за укрепване на доверието и сигурността в духа на 

Хелзинкския процес и европейските стандарти [xxxviii]. До такова мащабно споразумение 

не се стига, тъй като то изисква постигането на съгласие по спорните въпроси, които 
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първоначално и двете държави предпочитат да не повдигат, тъй като все още 

отношенията са твърде ,,крехки“.  

Доказателство за бързото ,,размразяване“ на отношенията е организирането на 

среща на високо ниво още през септември 1990 г. Като повод за нея е използвана 

проведената в Анталия Кръгла маса по линия на Програмата на ООН за развитие. 

Българската страна е представена от министър-председателя Андрей Луканов, който се 

среща с турския президент Тургут Йозал. На срещата двамата обсъждат широк кръг 

въпроси от взаимен интерес, като най-голямо внимание се обръща на развитието на 

икономическото сътрудничество. Ако в края на ноември 1989 г. Турция отказва да 

развива икономически контакти с НРБ, то през септември 1990 г. тя поема инициатива, 

представяйки идеята си за създаване на ,,Зона за икономическо сътрудничество на 

черноморските страни“ [xxxix]. По време на срещата е постигнато съгласие за 

организиране на двустранна среща на началниците на генералните щабове на двете 

държави и предоставяне от страна на Турция стоков кредит на България. Обсъдени са 

възможности за съвместни инфраструктурни и енергийни проекти, икономическо и 

дори културно сътрудничество [xl]. 

Важен знак за смекчаването на турската позиция по спорните въпроси с 

България е решението на турския президент да не споменава доскорошното 

ултимативно искане за признаване на ,,турско национално малцинство в България“ при 

разговорите с българския министър-председател [xli]. Той не поставя въпроси от 

хуманитарен характер или засягащи положението на българските мюсюлмани [xlii]. 

Причина за това са както предприетите стъпки към възстановяване на правата на 

мюсюлманите на българска територия и постепенно обръщане към Запада, така и 

ситуацията в Близкия изток, в частност войната в Персийския заливxliii, където Турция 

има стратегически интереси.  

От казаното до тук може да се заключи, че се наблюдава приемственост в 

позициите на българските управляващи в първите месеци след 10-ти ноември по 

отношение на Турция. Те продължават да смятат, че нейната пропаганда сред 

българските турци представлява заплаха за националната сигурност на България. 

Причината за ,,разтопяването на ледовете“ между двете държави може да се търси от 

една страна в международната обстановка, и по-конкретно в приключването на 

Студената война, а от друга страна в променената политика на управляващите в София 

по етническите въпроси. Те осъждат репресивната политика на режима на Живков, 

възстановяват имената на българските турци и отменят ограничителните мерки върху 

свободното изразяване на културните особености на мюсюлманите в България. Това ще 

даде тласък на отношенията между двете страни и те отново ще започнат да обсъждат 

възможности за сътрудничество на най-високо ниво. 
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дипломатически отношения (1913-2016)“, Захари Стоянов, София, 2017; Бужашка, Б. ,,Някои 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Трафикът на хора представлява набиране, контрол и злоупотреба с телата и/или с 

труда на мъже, жени и деца. Трафикът е съвременно робство, засягащо милиони хора по 

целия свят; което съществува и в България. Трафикът на хора е престъпление, което се 

разпространява най-бързо [3]. Това е престъпление, което нарушава основните човешки 

права, а също така е едно от най-доходоносните криминални деяния. Може да бъде 

сравнен с трафика на оръжия и наркотици. В световен мащаб трафикът на хора с цел 

сексуална експлоатация продължава да бъде най- разпространен, като се наблюдава и 

увеличаване на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Като една от причините, 

която може да посочим е задълбочаването на финансовата криза и политическите 

промени. България продължава да бъде страна източник на жертви на трафик на хора, 

като в последните години се превръща в транзитна и страна крайна дестинация. Това се 

наблюдава по граничните региони и туристическите курорти. Може да кажем за 

България, че жени и деца стават жертви на трафик на хора с цел сексуална 
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експлоатация, а мъжете – с цел трудова експлоатация. Наблюдава се принудителна 

продажба на новородени деца в чужбина. Децата са експлоатирани да просят или да 

извършват дребни кражби и джебчийство [3].  

Трафикът на хора може да бъде разделен условно на вътрешен и външен. За 

вътрешен трафик се говори предимно, когато е с цел сексуална експлоатация и е 

свързан с туристически дестинации и обекти на пътната инфраструктура. Жертвите 

често биват ретрафикирани към в чужбина. Това е когато вътрешният трафик се 

превръща във външен. Най- много жертви се набират от малките населени места, 

заради ниския жизнен стандарт и високата безработица. Жертви с цел сексуална 

експлоатация се набирани от по-малки населени места и експлоатирани в големи 

градове. Децата и мъжете - инвалиди са набирани и принуждавани да просят в големи 

градове. За България, факторите които оказват най-голямо влияние са бедност, 

безработица, липса на образование и неграмотност сред ромското население, липса на 

опит за безопасна миграция. Това, заради което се подлъгват жертвите са по-добри 

възможности за работа в страните крайна дестинация, високо търсене на евтина и 

неквалифицирана работна ръка в по-развитите икономически страни и високо търсене 

на секс услуги в страните или регионите на крайна дестинация. Заради безработица и 

липса на възможности в малките селища в България, младите хора са принудени да 

търсят по-добри възможности на друго място. Когато говорим за набиране на хора, 

непременно са замесени техни познати или роднини, на които жертвите имат доверие. 

Трафикантите се възползват от изградената доверителна връзка и се стремят да 

затвърдят това доверие, като обещават по-добри възможности за развитие, по-големи и 

постоянни доходи и подобряване на икономическото състояние в семейството на 

жертвата [4]. Основен метод за набира е ненасилственият метод или „мек“, защото 

основен фактор при набирането на жертви е обещанието за спечелване на много пари за 

кратко време.  

Когато се говори за външен трафик, се разбира, че крайната дестинация е трета 

страна, различна от държавата на произход. По данни на НКБТХ основните държави 

крайна дестинация за жертви на трафик на хора през 2020 г. остават Холандия, Белгия, 

Германия, Гърция, Испания, Австрия, Франция, Италия, Кипър, Полша [4]. Наблюдава 

се увеличение на броя на жертвите на трафик с цел трудова експлоатация.  

Трудовата експлоатация е вид трафик, при който хора биват продавани и 

купувани против волята им. Чрез насилие, измама и принуда тези хора са принудени да 

се подчиняват, трудят и са обвързани с дълг или сексуална експлоатация. Трудовата 

експлоатация е разпространено явление и повечето пъти е незабелязано. Експлоатация 

има в много сектори на икономиката като засяга всички групи работници. Все повече 

хора работят в чужбина, принудени от икономическото положение в страните си. Готови 

са да приемат всякакви условия на труд, за да избягат от бедността и безработицата.  

Трудовата експлоатация засяга граждани както на ЕС, така и на трети държави. 

Правото на справедливи и равни условия на труд съгласно член 31 от Хартата на 

основните права на ЕС се отнася до всички [5]. Понятието „трудова експлоатация“ се 

открива във всички форми на трудова експлоатация, които представляват престъпление. 

Когато се говори за трудова експлоатация не е задължително това да бъде свързано с 

трафика на хора - това са всички действия чрез незаконни средства с цел експлоатация. 

Всеки може да стане жертва на трудова експлоатация. Открояват се определени групи 

хора, които са по-уязвими поради своето състояние или позицията си в обществото 

емигранти, хора без гражданство и бежанци, лица с физически или интелектуални 

дефицити, лица, преживяващи безработица, финансова нестабилност или дълг, също 
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така и децата могат да бъдат жертви на всякакъв вид принудителен труд, поради тяхната 

уязвимост и зависимост от техните настойници. Трафикът на хора за трудова 

експлоатация следва да се разглежда и като трудова миграция.  

По данни от НКБТХ, подадените сигнали към тях за 2020г могат да се разделят в 

таблицата както следва [4]: 

 

Таблица 1. Брой сигнали, подадени в АНКБТХ за 2020 г. 
 

1. Общ брой получени сигнали, от тях: 53 

за трафик на хора 40 

2. Общо брой лица по всички сигнали за ТХ 60 

2.1. мъже 21 

2.2. жени 39 

3. Вътрешен трафик - брой сигнали 8 

3.1. брой лица по сигнали за вътрешен трафик 17 

4. Външен трафик - брой сигнали 32 

4.1. брой лица по сигнали за вънешен трафик 43 

Брой сигнали по форма на експлоатация 

7. сексуална експлоатация 23 

7.1. брой лица 27 

мъже, от тях: 1 

 жени, от тях: 26 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 3 

8. трудова експлоатация 11 

8.1. брой лица 26 

мъже, от тях: 18 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

 жени, от тях: 8 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

9. просия 6 

9.1. брой лица 7 

мъже, от тях: 2 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

 жени, от тях: 5 
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малолетни, 0-14 г. 1 

непълнолетни, 14-18 г. 1 

10. принудителен брак 0 

10.1. брой лица 0 

мъже, от тях: 0 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

 жени, от тях: 0 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

11. принудително задържане в подчинение 0 

11.1. брой лица 0 

мъже, от тях: 0 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

 жени, от тях: 0 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

12. отнемане на телесни органи, течности и клетки 0 

12.1. брой лица 0 

мъже, от тях: 0 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

 жени, от тях: 0 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

13. риск от трафик 0 

13.1. брой лица 0 

мъже, от тях: 0 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

 жени, от тях: 0 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

14. спрямо бременна жена с цел продажба на детето ѝ 0 
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жени, от тях: 0 

малолетни, 0-14 г. 0 

непълнолетни, 14-18 г. 0 

15. Брой пострадали лица от други престъпления 13 

от тях: каналджийство 0 

съмнителна обява за работа 0 

сексуални посегателства и злоупотреба 0 

домашно насилие 2 

жертви на трафик с увреждания 0 

нарушени трудови права 0 

дете в риск 2 

други 9 

 

Oт попадане в трафик на хора за най-уязвима категория можем да зачислим 

трудовата експлоатация. Основни фактори, влияещи на това са ниско образовани, лесно 

доверчиви, поради липса на информация и опит или неграмотни лица, заети в селското 

стопанство. От таблица 1 се вижда спад в подадените сигнали за трафик на хора към 

НКБТХ - 60 души (през 2019 г. – 100 души). Според Агенцията по заетостта (АЗ), в 

голяма част, случаите на трудова експлоатация са като модел, при който жертвите се 

набират и експлоатират без официални трудови договори в сектори като земеделие, 

строителство, почистване и грижи за възрастни хора [1]. Наблюдава се трафикантите да 

използват легални компании като прикритие на схемите за трафик. Основно влияние 

върху трафика на хора с цел трудова експлоатация имат икономическата криза и 

безработицата. Хората са подтиквани да предприемат по-големи рискове и с това се 

засилват възможностите да бъдат въвлечени в ситуация на експлоатация. Жертвите са 

предимно от селските райони, с основно или средно образование, които съзнателно 

поемат риска да бъдат измамени и в последствие отказват да участват в наказателното 

производство. В голяма част от случаите, в които има съмнение за трафик на хора с цел 

трудова експлоатация, всъщност се касае за „измама“. Обещават се високи и бързи 

доходи, като често още при напускането на страната се забелязват пропуски и съмнения 

в легитимността на договорите. 

С цел минимализиране на щетите, НКБТХ работи усилено по линия на 

предотвратяването на принудителните фактори - повишаването на осведомеността на 

уязвимите групи (ромската общност и хората в активна възраст, които са уязвими да 

станат жертви на трафик с цел трудова експлоатация). Превенцията не следва да бъде 

само информиране на обществото. Трябва да се помисли за единна политика или 

стратегия, която да подобри условията на труд. Трафикът на хора с цел трудова 

експлоатация е както вътрешен, така и външен, затова и способите и средствата следва 

да се разглеждат в два контекста. От съществено значение е сътрудничеството между 

отделните страни, за да може успешно да бъдат разкривани и опазвани жертвите. 

Стратегиите, насочени към предотвратяване на трафика, трябва да се насочат 

към търсенето като коренната причина за трафика. Държавите и междуведомствените 

организации трябва да се погрижат тяхната намеса да е насочена към факторите, които 

повишават уязвимостта спрямо трафика, включително неравенство, бедност и всички 
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форми на дискриминация. Държавите трябва да прилагат дължимата добросъвестност 

при идентифицирането и изкореняването на съучастничество или ангажираност на 

публичния сектор в трафика. Всички държавни служители, заподозрени, че са замесени 

в трафик, трябва бъдат разследвани, съдени и, ако бъдат осъдени, наказани по 

съответния начин. Подложените на трафик лица няма да бъдат задържани, да им се 

връчват обвинения или налага съдебно преследване за незаконността на тяхното 

влизане или пребиваване в транзитните страни или страните на местоназначението, или 

за тяхното включване в незаконосъобразни дейности, до степента, до която такова 

участие е пряка последица от тяхното положение на подложени на трафик лица.[2]. 

Държавите трябва да се погрижат подложените на трафик лица да бъдат защитени от 

по-нататъшна експлоатация и вреда и да имат достъп до подходящи физически и 

психологически грижи. Такава закрила и грижи няма да бъдат поставяни под условие 

вменяемостта или желанието на подложеното на трафик лице да съдейства в правно-

процесуалните действия. На подложените на трафик лица трябва да се осигурява 

правна и друга помощ за периода на каквито и да било наказателни, граждански или 

други действия срещу заподозрените трафиканти. Държавите трябва да осигурят 

закрила и разрешения за временно пребиваване на жертвите и свидетелите през време 

на процесуалните действия. 

Деца, които са жертви на трафик, трябва да бъдат идентифицирани като такива. 

Техният най-добър интерес ще бъде считан за най-важен по всяко време. На деца – 

жертви на трафик трябва да се предоставя подходяща помощ и закрила. Трябва да се 

отчетат напълно техните специфични уязвими места, права и потребности. Завръщане 

на подложените на трафик лица трябва да се гарантира както от приемащата Държава, 

така и от Държавата на произхода. На подложените на трафик лица трябва да се 

предлагат правни алтернативи на репатрирането в случаи, когато е разумно да се 

заключи, че такова репатриране ще причини сериозен риск за тяхната безопасност 

и/или безопасността на техните семейства. 

Нарушенията на човешките права са както причина, така и следствие от трафика 

на хора. В тази връзка е от съществено значение да се постави закрилата на всички 

човешки права в центъра на всички мерки, вземани за предотвратяване и слагане край 

на трафика на хора. Мерките против трафика не трябва да имат неблагоприятно 

отражение върху човешките права и достойнството на лицата и по-конкретно, правата 

на онези, които са били подложени на трафик, мигранти, вътрешно изселени лица, 

бежанци и търсещи убежище. 

Може да кажем, че традиционните медии, както и интернет изданията са сред 

основните средства, чрез които информацията, може да достигне до хората, най-вече до 

уязвимите групи. Ето защо е важно да се засилят партньорствата на това ниво, както и 

отново да бъде отделен ресурс за производството на различни по вид печатни и аудио и 

визуални материали, които да служат като инструмент, чрез който да бъдат достигнати 

възможно по-голям брой хора. От друга страна, комуникацията с журналистит 

отразяващи проблема, дава възможност те да изградят и доразвият собствена 

чувствителност към темата, като работят интензивно и ефективно в посока 

информицането на обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора. В тази 

връзка, провеждането на обучения за журналисти, които да бъдат водени от различни 

експерти в областта, ще засили информиранноста на гражданите по темата. Външната 

реклама дава резултат и би могла да се допълни чрез използването на по-

нетрадиционни методи за реклама. Би било добре вбъдеще да се осъществяват различни 

събития и активности, които по пряк и по-нетрадиционен начин да привличат 
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вниманието на хората върху проблема.  

Политиката на България за противодействие на трафика на хора се основава на 

мултидисциплинаред подход по линия на превенция, закрила, повишаване на 

квалификация и междуинституционалното и международно сътрудничество. Тясното 

сътрудничество с местната власт, с международните и неправителствени организации 

на национално и местно ниво са ключови за всеобхватно й изпълнение. [4] 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Живеем в глобален и динамичен свят, където за просперитета на дадено 

общество се съди по различни критерии. Един от многото е и развитието на 

икономиката, която се свързва с нивото на развитие на предприемачеството в 

съответната страна и чиито основен ефект се изразява чрез разкриването на работни 

места, намаляване на безработицата и увеличаване на жизнения уровен на населението. 

 Предприемачество има навсякъде и чрез него се решават все повече социални задачи  

изпълнявани от различни органи и институции. Много автори са давали различни 

определения за предприемачество и по своята същност най-общо може да се определи 

като популярна човешка активност към икономически дейности с цел подобряване на 

личното и общественото богатство и повишаване като цяло стандарта на живот на 

населението.  

 За съжаление от влизането на България в Европейския съюз през 2007 година до 

настоящия момент  страната ни е най-бедната в съюза. Все още у нас се говори за така- 
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наречените „работещи бедни”, чиито доход е под линията на бедността. Затова и целта 

на този труд е да изследваме основния ефект от предприемачество - създаване на 

работни места и нивото на възнаграждение в България през последната година и 

половина.  

Основната теза, която защитаваме е, че предприемачеството е нестихващ процес  

зависещ от много фактори и от размерите на неговото приложение се определя и 

икономическия просперитет на страната. Основните изводи са направени с помощта на 

статистическа информация и резултати от предходни научни изследвания от различни 

организации и автори - изследователи в тази област. 

 

2. СЪЩНОСТ И ОСНОВЕН ЕФЕКТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО -

РАЗКРИВАНЕТО НА РАБОТНИ МЕСТА УНАС 

 

2.1 Същност на предприемачеството 

От гледна точка на теорията и практиката съвременното предприемачество  

обхваща всяка една област на обществено развитие – производство, здравеопазване, 

образование, авиация и всички  видове предприятия и професионални организации. 

„Според Griffin (2017) по същество предприемачеството включва процесите по 

планиране, организиране, функциониране и поемане на риск от стартиране на 

предприятие или ново бизнес начинание. Shane и Venkataraman (2000) извеждат три 

взаимосвързани негови аспекта. Предприемаческият процес се осъществява от общност 

от индивиди. Той започва с проучване на източниците за бизнес възможности, чието 

откриване е съпроводено с оценка и последващото им използване. Тези аспекти 

повдигат въпросите за причините, времето и начините за създаване на възможностите и 

тяхното откриване от конкретните индивиди”[1] За П. Дракър „предприемачеството е 

разделителна линия както за отделната личност, така и за дадена институция. То не е 

персонална отличителна черта. Всеки който притежава способността да приема 

решения, може да се научи да бъде предприемач и да се държи като предприемач”.[2] 

В известен смисъл право на всеки индивид, ако той желае е да бъде предприемач, но не 

всеки може да бъде определен като успешен предприемач. Да се отговори на това 

определение от значение са и много качества в личен и професионален аспект и 

характеристики, които са селектирани в таблица 1. 

 

Таблица 1. 

Десет „D“ най-важни характеристики на успешния предприемач 
  

Dream    Мечта, идеал Предприемачът има ясна визия за това какво 

бъдеще предстои за него и неговия бизнес. И 

още по-важно – притежава способностите да 

реализира своята мечта. 

Decisiveness Решителност Той не отлага. Взема решенията бързо. 

Неговата бързина е ключов фактор за успеха 

му. 

Doers Деятели   Веднъж взел решение за посоката на 

действие, той го прилага възможно най-бързо. 

Determination Целенасоченост Реализира своите начинания с пълна 

ангажираност. Рядко се отказва, дори и при 

сблъсък с пречки, изглеждащи непреодолими. 
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Dedication Посветеност Изцяло посветен на бизнеса, даже и за сметка 

на взаимоотношенията си с приятели и 

семейство. Работи без умора – 12 часа в 

денонощието, 7 дни от седмицата, особено 

когато се стреми да развие бизнеса си. 

Devotion Преданост Обича това което прави. Тази любов го 

поддържа при борбата с трудностите. 

Любовта към продукта или услугата го прави 

ефективен при продажбата им. 

Details Детайлност „Дяволът” се крие в детайлите. Особено 

вярно за първите стъпки в бизнеса. 

Предприемачът трябва да познава до 

съвършенство най-важните детайли на 

начинанието си. 

Destiny Съдба Носи отговорност за собствената си съдба и 

не зависи от ничия друга воля  на 

работодателите. 

Dollars Долари Забогатяването е основният мотив. Парите са 

повече от мярка за успех. Успехът е 

възнаграждение. 

Distribute Дистрибуция Разпространяват чрез ключови служители, 

които имат решаващо значение за успеха на 

бизнеса. 
Източник: Христова, В. и др. Предприемачеството – теоретични основи и практически 

измерения. 2015. с. 239, изготвено по информация от Wadhwa, V., R. Aggarwal, Kr. Holly, A. Salkever. 

www.kauffman.org 

 

Към тези  характеристики можем да добавим и мнението на Льо Poĸyeл: „Имa 

xиляди пpичини, пopaди ĸoитo пpeдпpиeмaчecтвoтo нe би cлeдвaлo дa cъщecтвyвa, и 

caмo eднa дoбpa пpичинa, зa дa гo бъдe: тeзи xopa пpитeжaвaт изĸлючитeлнa пpeцeнĸa 

зa pиcĸa и пpи нeoбxoдимocт ca гoтoви дa cĸoчaт в нeизвecтнoтo, зa дa oпpoвepгaят 

твъpдeниятa, чe бъдeщeтo e нeизвecтнo. И вce пaĸ имeннo тoзи cĸoĸ в нeизвecтнoтo 

пoвишaвa нaшия cтaндapт нa живoт и пoдoбpявa живoтa нa милиoни и милиapди 

xopa.”[3] Основните пречки пред съвременните предприемачи е недобрата бизнес 

среда, корупционните практики, правната несигурност и достъпът до финансиране. Все 

още нямаме съвременни български предприемачи от величината на предприемачите ни 

от Възраждането, които по традиция са били и дарители в различни социални насоки за 

развитието на България. Примерът на предприемачи от стопанската ни история, като 

Добри Желязков Фабрикаджията от Сливен, Гюмюшгердан и хаджи Калчо Дренски от 

Пловдив, Иван Колчев Калпазанов от Габрово, Стефан Карагьозов от Търново, Тодор 

Бракалов от Калофер, Димитраки бей от Жеравна и Холевич от Котел, които през 

XVIII–XIX век са се наричали – „търговец предприемач“ оставили светла диря и до 

днес. А благодарение на предприемачите Евлоги и Христо Георгиеви и Димитър 

Апостолов Ценов наред с другите им дейности, имаме и водещите висши училища на 

България - Софийският университет и Стопанската академия в град Свищов.  

 

 

http://www.kauffman.org/
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2.2 Работни места и възнаграждение 

Известно е, че през 2020 г. бизнесът в света и в България пострада от пандемията 

на COVID-19 и това пряко се отрази върху пазара на труда. Много бизнеси намалиха 

броя на работните места, а някои от тях и окончателно затвориха работа. Тази 

тенденция у нас се усети много силно в областта на туризма, гражданската авиация  и 

образователната система, въпреки подкрепата от държавата по различни програми като 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура BG16RFOP002-

2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“.(Виж.таб.2) 

 

Таблица 2. Работни места в страната 

Заети работни места – брой  в IV 

месичие по години 

години  

  
2019 2020 

2021 

1во 

трим. 

Общо по  икономически дейности 

  

     2228470 2169174 2202383 

Източник:НСИ 

  

Намаляването на работните места през 2020 г. е вследствие на липсата на частно 

потребление и инвестиции, застой във външната търговия и липсата на доставки и 

компоненти от Азия, Европа и Америка и блокирането на производството и 

предлагането в резултат на което много предприятия официално прекратиха и 

дейността си, поради неефективност и неефикасност.(Виж.таб.3) 

 

Таблица 3.Предприятия прекратили дейност и новорегистрирани 

 
Прекратили дейност Новорегистрирани 

Област 2019 2020 Промяна 2019 2020 Промяна 

Благоевград 684 715 5% 2731 1857 -32% 

Бургас 981 886 -10% 3703 2575 -30% 

Варна 1315 894 -32% 3954 2944 -26% 

Велико Търново 293 260 -11% 1015 847 -17% 

Видин 98 103 5% 332 232 -30% 

Враца 215 172 -20% 651 522 -20% 

Габрово 167 233 40% 589 448 -24% 

Добрич 222 180 -19% 860 578 -33% 

Кърджали 105 103 -2% 594 483 -19% 

Кюстендил 158 148 -6% 840 589 -30% 

Ловеч 161 148 -8% 484 422 -13% 
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Прекратили дейност Новорегистрирани 

Монтана 152 115 -24% 467 404 -13% 

Пазарджик 271 239 -12% 1044 849 -19% 

Перник 153 141 -8% 682 561 -18% 

Плевен 255 193 -24% 999 924 -8% 

Пловдив 1132 963 -15% 4785 3595 -25% 

Разград 93 105 13% 464 408 -12% 

Русе 328 316 -4% 1388 1091 -21% 

Силистра 118 129 9% 399 315 -21% 

Сливен 207 153 -26% 675 537 -20% 

Смолян 240 219 -9% 466 379 -19% 

София 215 223 4% 1006 913 -9% 

София (столица) 3884 3574 -8% 16077 12197 -24% 

Стара Загора 486 463 -5% 1563 1234 -21% 

Търговище 131 101 -23% 459 388 -15% 

Хасково 313 285 -9% 1211 882 -27% 

Шумен 179 176 -2% 738 517 -30% 

Ямбол 177 161 -9% 556 433 -22% 

Общо 12733 11398 -10% 48732 37124 -24% 

Източник: Агенция по вписванията и 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2021/02/01/4170021_blizo_12_hil_po-

malko_kompanii_sa_registrirani_prez/ 
 

Общо 37 124 са новите компании, които са регистрирани през 2020 г., или с 24% по-

малко от предходната година. Градовете София, Пловдив, Варна и Бургас са 

привличащи най-много нов бизнес. „Най-висока средна работна заплата получават 

наетите в област София (столица) - 1989 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 949 

лв., Видин - 987 лв. и Кюстендил - 1000 лева.”[5] По  данни на Националния 

статистически институт средната заплата по месеци в страната е посочена на графика 

№1. 

https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2021/02/01/4170021_blizo_12_hil_po-malko_kompanii_sa_registrirani_prez/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2021/02/01/4170021_blizo_12_hil_po-malko_kompanii_sa_registrirani_prez/
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Графика 1. Средни заплати в България 

Източник: НСИ 

 

По отношение на приходите през 2020 година „данъчните приходи възлизат общо на 14 

млрд. лв. От тях над 2,6 млрд. лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 3,7 

млрд. лв. от данък върху доходите на физически лица. Постъпленията от данъка върху 

добавената стойност са 7,6 млрд. лв. при 6,8 млрд. лв. през 2019 [6] Очакванията за по-

висок икономически ръст през 2021 г. са реалистични, но не бива да се пренебрегва 

политическата нестабилност в страната, която отблъсква сериозните инвеститори и в 

съчетание с  увеличение на цената на енергията за година с около 53 %, корупцията  и   

увеличението на цените на почти всички стоки и услуги са сериозни стопиращи 

фактори за развитие. Оптимистичната икономическа новина в предприемачеството за 

България през разглеждания период се свързва с инвестицията за 140 милиона евро и 

очакванията да бъдат разкрити 1000 работни места с построяването на завод за 

електромобили в Ловеч. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Предприемачеството е рисков занаят, който се развива от хора и в зависимост от 

целите, които решава разграничаваме - социално, трансгранично, регионално, глобално, 

корпоративно, фамилно и други видове предприемачство. Но независимо от неговия 

вид то е нещото, което създава добавената стойност, стимулира конкуренцията и 

определя темпото на динамиката на бизнес средата! Във време на свръхконкуренция и 

научнотехнически прогрес инициативата, иновацията и идеята в съчетание с 

личностните качества на предприемача са определящи за успеха на дейността му, която 

управлява - предприятие или в участието му в съвременни форми на съвместен бизнес- 

съвместно предприятие, субконтракторна верига, аутсорсинг или клъстер. 

 



 

 

335 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Juliana Hadjitchoneva, Системно изследване на предприемачеството в 

България[online],  http:// systemic-research-of-entrepreneurship-in-

bulgaria_ContentFile-PDF-BG.pdf 

2. Исторически аспекти на бизнеспредприемачеството- https://www.bg-

ikonomika.com/2012/09/17_19.html 

3. Къде са новите български предприемачи?- https://money.bg/economics/kade-sa-

novite-balgarski-predpriemachi.html 

4. Евлоги и Христо Георгиеви – меценатите, които завещаха всичко на 

България- https://bulgarianhistory.org/evlogi-i-hristo-georgievi/ 

5. Какви заплати взимат у нас по райони- 

https://www.pariteni.bg/novini/osigurjavane/kakvi-zaplati-vzimat-u-nas-po-rajoni-

239322 

6. Рекордни постъпления от близо 25 млрд. лв. в НАП за 2020 г.- 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/rekordni-postypleniia-ot-blizo-25-

mlrd-lv-v-nap-za-2020-g-319188/ 

 

 

https://www.bg-ikonomika.com/2012/09/17_19.html
https://www.bg-ikonomika.com/2012/09/17_19.html
https://money.bg/economics/kade-sa-novite-balgarski-predpriemachi.html
https://money.bg/economics/kade-sa-novite-balgarski-predpriemachi.html
https://bulgarianhistory.org/evlogi-i-hristo-georgievi/
https://www.pariteni.bg/novini/osigurjavane/kakvi-zaplati-vzimat-u-nas-po-rajoni-239322
https://www.pariteni.bg/novini/osigurjavane/kakvi-zaplati-vzimat-u-nas-po-rajoni-239322
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/rekordni-postypleniia-ot-blizo-25-mlrd-lv-v-nap-za-2020-g-319188/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/rekordni-postypleniia-ot-blizo-25-mlrd-lv-v-nap-za-2020-g-319188/


 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

08 ОКТОМВРИ 2021 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

336 

 

 

 

ЗНАЧИМОСТ И ИЗМЕРЕНИЯ НА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА В 

СОЦИАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

 

Филип Иванов Филипов 

 

Катедра „Авиационен мениджмънт“, ВВВУ „Георги Бенковски“, Долна Митрополия, 

България 

 

 

SIGNIFICANCE AND DIMENSIONS OF PERSONNEL POLICY IN THE 

SOCIAL ORGANIZATION 

 

 

Filip Ivanov Filipov 

 

filip.iv.filipov@abv.bg, Aviation Management, Air Force Academy, Dolna Mitropolia, 

Bulgaria 

 

 

Abstract: Labor relations are one of the complex aspects of the organization's activities. 

Sometimes resolving interpersonal conflicts is much more complicated than dealing with a 

technological problem. The technical or economic problem will not be identified and even 

more - solved without taking into account the potential of the employees. In this sense, it is 

necessary and important to understand the essence of personnel policy in the organization, to 

deal with some concepts that describe its nature, purpose, tasks. Planning the necessary 

activities needs to be done precisely, but this can only happen once we know what kind of 

work awaits us and what we will face. Personnel policy has its peculiarities. Due to the 

existence of diverse activities, scale, geographical location, cultural, religious, etc. specifics, 

the manager must be prepared for ambiguous, different, and perhaps contradictory 

understanding of the essence of the concept of personnel policy and the elements that it form. 

 

Keywords: personnel policy, social organization, human factor, management, human capital, 

work efficiency 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ В КАДРОВАТА ПОЛИТИКА 

 

Трудовите отношения са един от сложните аспекти на дейността на 

организацията. Понякога разрешаването на междуличностни конфликти е много по-

сложно, отколкото справянето с някоя технологична проблемна ситуация. Техническият 

или икономическият проблем няма да бъде идентифициран и още повече разрешен, без 
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да вземем предвид ресурса на служителите. В този смисъл е необходимо и важно да се 

разбира същността на кадровата политика в организацията, да се борави с някои 

понятия, които описват нейния характер, цел, задачи. Планирането на кадрови 

мероприятия е необходимо да бъде прецизно извършено, но това може да стане едва 

след като знаем какъв вид работа ни очаква и с какво ще се сблъскаме.  

Кадровата политика има своите особености. Благодарение на съществуването на 

разнообразни по дейност, професионализъм, мащаб, географско местоположение, 

културни, религиозни и т. н. специфики, ръководителят трябва да е подготвен за 

нееднозначно, различно, а може би и противоречиво разбиране за същността на 

понятието кадрова политика и елементите, които го образуват. Терминологията, която 

се използва за прокламиране на схващанията на мениджърите как трябва да се 

управляват служителите и с какви намерения, е разнообразна, нееднозначна, а в много 

случаи и взаимозаменяема, затова е необходимо да се познава отблизо.  

    

2. ДЕФИНИРАНЕ НА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА 

 

Персоналът е обект на кадровата политика в предприятието, субект е системата 

за управление на служителите, състояща се от ръководителите на всички нива. Кадрите 

са решаващия фактор за начина, по който ще работи организацията. Съществуват 

редица доказателства, че от квалификацията на работниците и професионалната им 

подготовка зависи цялостната ефективност на трудовите процеси в организацията [1]. 

Други автори посочват, че някои характеристики на кадровата политика като строг 

контрол върху трудовата дейност или насърченото изграждане на привързаност към 

организацията, корелират с трудовото представяне и текучеството на служители [10]. 

Посочва се, че в много организации кадровата политика не е достатъчно гъвкава и не 

отчита редица значими за личността потенциални проблеми, което от своя страна е 

предпоставка за конфликти [13].  

Прилагането на кадровата политика е важна дейност от цялостното управление 

на организацията. В резултат, трудовите усилия на човешкия ресурс се поставят в 

съответствие с организационната стратегия и цели. В теорията съществува голям набор 

от термини, които описват твърде сходни процеси и дейности свързани с човешкия 

потенциал, затова нерядко може да се появи неяснота и разнопосочна трактовка на 

въпросите касаещи дейностите по управление на персонала и в частност кадровата 

политика. Съвременният смисъл на понятието кадрова политика може да се очертае в 

няколко насоки [6]: 

 Кадровата политика е логично следствие на организационната стратегия 

и е ориентирано към резултатите. От тук следват и повишените 

изисквания за гъвкавост, ефективност и целесъобразност на 

предприетите действия. Трябва да се отчита многостранната ѝ 

обвързаност с редица фактори на вътрешната и външната обкръжаваща 

среда. 

 Идеите на кадровата политика се формулират от висшето ръководство. 

 В реализацията на кадровата политика водеща роля имат отделите по 

управление на човешките ресурси. Те служат като консултанти, 

методисти, координатори, осъществяват мониторинг върху 

резултатността от действията и много често стават инициатори на 

промяна. В техните задачи влиза също така изработване на стратегия и 

сценарии за осъществяване на идеите на ръководството. 
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Според същия автор, определението за кадрова политика е формулираната 

писмено или устно визия за управление на човешкия потенциал в организацията, 

принципи, приоритети, правила за работа, които са задължителни за всички 

участници в процеса по управление и които са в синхрон с организационните цели и 

стратегии като вземат предвид изменящите се вътрешни условия и динамичните 

външни фактори. Подчертава се съществуването на друго сходно понятие, кадрова 

стратегия, която се описва като по-модерно и съвременно, което произлиза от 

актуалната дисциплина стратегически мениджмънт [11, 12]. Тя може да бъде 

дефинирана като единство на планове, ресурси и средства, с помощта на които могат 

да се осъществят конкретните цели по управление на персонала, произтичащи от 

политиката на човешките ресурси в определен етап на съществуване (развитие) на 

организацията. Разделението има теоретичен характер и за практикуващия консултант 

едва ли е от значение, но е важно да се знае какво съдържание се влага в двете понятия. 

Понятията силно се преплитат и взаимно допълват, поради това ще ги използвам като 

идентични и взаимозаменяеми в това изложение. Планиране на персонала е друг 

термин, който също много често се използва като синоним на кадровата политика. 

Съдържанието му наистина припокрива в някаква степен обекта на политиката, но 

считам че има някои разлики, които трябва да се отбележат. Основната е, че 

планирането е част от политиката, един от елементите, който подлежи на изпълнение. 

Самото наименование говори за по-ограниченото смислово приложение на термина. 

Като довод може да се посочи, че съдържанието и крайният резултат от планирането на 

човешките ресурси се предопределят от политиката и стратегията на организацията. 

Организацията трябва да е наясно какво иска да постигне и след това да пристъпи към 

планиране. В планирането много силно е застъпен прогностичният елемент. Взетите 

решения повлияват в дългосрочна перспектива фирмата. Планирането на персонала е 

задължително да се извършва дори когато организацията няма формулирана кадрова 

политика или принципи за работа с персонала. Може да имаме планиране на персонала 

от самото начало на дейността на предприятието, когато не можем да говорим за 

наличие на кадрова политика в пълния смисъл на думата. Планирането на работната 

сила е свързано с уточняване на бъдещи финансови разходи за служителите, също така 

подготвя организацията да се справи с оскъдността на ресурсите на трудовия пазар, 

където не са толкова много подходящите служители. Планирането е процес, който не е 

изолиран от влиянието на вътрешни и външни фактори. Представлява практическа 

дейност, която анализира състоянието на нещата, предоставя анализи свързани с 

работната сила и прилага изводите в планове за действие [15]. Включва дефиниране на 

организационната цел, определя стратегията за нейното достигане и разработва 

подробни планове за интегриране и координиране на действията [14].  

Кадровата политика е най-важният инструмент, чрез който се разпределя, 

реализира, защитава и контролира организационно-управленската власт. Чрез нея в 

решаваща степен се укрепват властовите лостове, което я превръща в стожер на 

фирменото съществуване и развитие [5]. Кадровата политика е прокламирано 

намерение за действие, съгласно чиито принципи се определят практиките за работа с 

персонала, формират се решения и се разработват интервенции. Това е процедура, която 

указва в детайли какви стъпки трябва да се предприемат и какво се очаква да се 

постигне. Най-общо представлява система от правила и норми за управление на 

персонала. Възприети политики, очертаващи насоката на управление на служителите 

[9]. 
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От различните определения за кадрова политика може да направим извода, че за 

нейното формиране значение имат редица фактори. Ще направя опит да ги 

систематизирам. Започвам с организационната стратегия, която задава 

необходимостта от конкретния вид политика. Икономическите цели няма как да бъдат 

постигнати без адекватен ресурс. В този случай говорим за човешки такъв. Жизненият 

цикъл на организацията също оказва влияние. Ако се съгласим, че той се състои от 

етапите: формиране, ръст, зрялост и криза, то тогава става ясно, че на всеки един стадий 

бихме имали нужда от персонал с по-специфични характеристики. Размерът на 

организацията определя броя на наетите служители и не само. Определя също така 

потенциала за развитие, начина на структуриране, позиционирането на пазара, 

отношенията с клиенти и конкуренти и редица други. Стилът на управление, 

практикуван в организацията, показва как висшите мениджъри разбират своята роля в 

направляване посоката на развитие. Кадровата политика може да бъде разработена от 

гледна точка на тези принципи, но също така може да предразполага към формиране на 

съответен стил на управление. Нещата са двупосочни и при диагностика е добре да се 

уточни, кое от кое произлиза. Нивото на технологична обезпеченост задава 

потребността от брой персонал не само количествено, но и качествено. Политиката по 

отношение на персонала би се различавала коренно в едно по-скоро традиционно и 

слабо технологично производство, в сравнение с автоматизирано и компютъризирано 

предприятие. Значението на организационната култура по отношение на работата с 

персонала не трябва да бъде пропускана. По принцип кадровата политика трябва да е 

както отражение, така и да съчетава в себе си характеристиките на организационната 

идентичност. В този смисъл трябва да се каже, че това е и една от ролите на политиката. 

Така става ясно, че в определена степен двете понятия се припокриват, а дали 

организационната култура трябва да се посочва като елемент на кадровата политика или 

обратно, е въпрос на теоретична трактовка. Особеностите на персонала, психологични 

и професионални, имат значение за следването и изпълнението на заложените цели. 

При подбор на нови служители или при работа с вече назначени, личностният профил 

се използва за подчертаване на правилността на изработените критерии, чрез 

осъществяване на задачите. Ако това не може да се достигне, следва и промяна в 

принципите на кадровата политика. Факторите на външната среда задават границите, 

в които е възможно хората отговорни за работата с персонала, да изпълнят 

определените цели. Например ситуацията на пазара на труда, особеностите на 

трудовото законодателство, конкуренцията и др. могат сериозно да ограничат или 

разбира се да насърчат, желаните действия по набиране на служители, по задържане на 

ценни кадри, по стимулиране на качествено изпълнение и т. н.              

За повишаване на резултатността от работата с персонала, голямо значение има 

идентифицирането на вида кадрова политика в организацията. Теоретично, кадровата 

политика може да бъде разглеждана от две страни. Първата е свързана с нивото на 

осъзнаване на правилата и нормите, които лежат в основата на кадровите мероприятия 

[3, 6]. Така се дефинират няколко типа политики [2]:  

Пасивна кадрова политика: свежда се до набиране на кадри и оставянето им 

да работят според възможностите си. Отсъстват важни елементи от системата за 

управление на персонала като планиране, процедура за подбор, обучение и 

квалификация, атестационна процедура, обмислен проект за мотивация и стимулиране. 

Успешността на такава политика е „хазарт“ – въпрос на шанс е да се попадне на 

съзнателни, квалифицирани и мотивирани служители, които да не се нуждаят от нищо 

друго, освен от работата си. Когато възникнат проблеми, се разчита те да се решат от 
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само-себе си. Очевидно такава политика е с нисък коефициент на полезно действие и е 

обречена на посредственост. 

Реактивна кадрова политика: характерна е за организациите, които изчакват 

появата на проблеми и реагират със защитни техники – повишаване заплащането, 

подмяна на мениджъри, освобождаване и назначаване на служители, допитвания, от 

които най-често не следва нищо, епизодични обучения и тим-билдинги. Понякога 

ползват някои от похватите на управлението на човешките ресурси, но по случаен и 

хаотичен начин. Този тип реактивна кадрова политика отговаря на „самодейния“, на 

интуитивния мениджмънт, който управлява така, както са го управлявали… 

Превантивна кадрова политика: при нея имаме значително по-компетентно и 

ориентирано навлизане в модерния подход на управление на човешките ресурси, както 

и по-ефективното му използване. Спецификата на превантивната кадрова политика е в 

това, че се опира на диагностики и прогнози за състоянието на персонала и на тази база 

изготвяне на комплексна стратегия от мерки за предотвратяване и преодоляване на 

евентуални проблеми. В завършения си вариант тя съдържа антикризисна кадрова 

стратегия, която включва различни сценарии за кадрово поведение при реализация на 

една или друга песимистична прогноза – например напускане на „незаменим” 

служител, дефицит на работна ръка на пазара на труда, конкуренция между отделите, 

тлеещи конфликти. 

Активна кадрова политика: като цяло тя представлява обоснована в цялостна 

организационна диагностика стратегия за управлението на човешките ресурси. Взимат 

се предвид потребностите и перспективите пред организацията, собствените кадри в 

момента и потребностите в бъдеще, състоянието на пазара на труда и пр. Компанията 

поема под свой активен контрол организацията на обучението и квалификацията, 

подбора и оценката на кадрите, мотивацията и кариерното израстване. Този тип кадрова 

политика съдържа всички лостове на „мекия подход” в управлението на човешките 

ресурси, които използва комплексно и активно. В този контекст включва в себе си и 

елементите на превантивната кадрова политика.  

Друга класификация на кадровата политика от тази гледна точка може да се 

постигне чрез определяне само на три вида практики [4]: пасивна, активна и 

трансформационна. Последната авторите я разделят на три подвида: 

трансформационна тип 1, където доминират параметрите на пасивната политика, но с 

присъствието на някои от активната; трансформационна тип 2, при която в равна 

степен се наблюдават характеристиките на пасивната и активната политика; 

трансформационна тип 3, с доминиращи признаци на активната политика, в 

присъствието на елементи от пасивната. 

Вторият поглед към кадровата политика е свързан с начина, по който 

организацията е насочена за търсене на необходимите служители. Наблюдаваме открита 

и затворена политика. При откритата политика, организацията е в състояние да набира 

необходими кадри на всяко едно ниво в йерархията, като те могат да бъдат както 

вътрешни, така и външни за организацията служители. Т. е. силно отворена политика, 

която е насочена към попълване на необходимостта от човешки потенциал, без да се 

поставят ограничения. При затворената такава, се разчита на вътрешно 

организационното израстване в кариерата. Новопостъпили служители се назначават 

единствено на низши длъжности, а необходимостта от висши кадри се попълва от 

собствени служители, доказали качествата си през времето на служба за организацията. 

Цел на кадровата политика е оптимизиране на работата с персонала за 

осъществяване на ефективна дейност и развитие на организацията. Създаването на 
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политики може да помогне на организацията да демонстрира, както вътрешно, така и 

външно, че тя отговаря на изискванията за разнообразие, етика и обучение, както и да 

покаже своите ангажименти по отношение на регулирането и корпоративното 

управление на своите служители.  

За постигането на целите е необходимо перманентно да се обръща внимание и да 

се решават следните задачи, които са свързани с: изработване на съвременни 

изисквания към персонала; максимално достоверно идентифициране на настоящите и 

прогнозиране на бъдещите потребности на персонала; определяне на приоритетите при 

професионалното развитие на служителите; усъвършенстване на методите за подбор; 

създаване на ефективен отдел за работа със служителите, който е в състояние да 

осигури правдива оценка и развитие на качествата на хората. Изпълнението на тези и 

други задачи е необходимо да се извършва при съблюдаване на принципите за 

законност, системност, икономическа и научна обоснованост, логическа 

последователност и др. 

Като съставни елементи на кадровата политика можем да посочим различни 

направления на работа с персонала в организацията, които стоят в основата на 

реализацията на икономическите цели [6]: 

 Планиране на персонала 

 Оценка на персонала 

 Кариерно развитие 

 Възнаграждение на персонала 

 Регулиране на трудовите отношения 

 Формиране на организационна култура 

 Комуникация с персонала 

 Здравословни и безопасни условия на труд 

 Социална ангажираност  

 

Към изброените може да  се прибави и психологическа работа с персонала. 

Считам, че това е едно от основните направления, които е задължително да присъстват 

в кадровата политика на организацията. Това е специфична дейност, която се изпълнява 

от трудово-организационен психолог. Анализите се извършват, за да се разбере 

взаимодействието между индивида и неговата работа, както отношенията между 

служителите в трудовата среда.  

Ако трябва да сме обективни, елементите на кадровата политика са в отворен 

списък и не е задължително всички елементи да присъстват, за да се твърди че има 

функционираща кадрова политика. В различните организации някои могат да отпаднат, 

други да се добавят. Посочването на такъв списък онагледява от какво е добре да се 

състои политиката, с оглед нещо важно да не бъде пропуснато. Направленията на 

действие на кадровата политика следват функциите на системата на управление на 

персонала в организацията и по този начин могат да бъдат третирани и като елементи.  

В практиката кадровата политика се реализира чрез система от организационни, 

икономически, административно-правни, социални и програмно-тематически планове, 

методики и правила за работа. За постигане на целите и желаното ниво на ефективност 

се осъществява мониторинг и обратна връзка. За да се подкрепи позитивното 

изпълнение и резултатност на политиката, силно е препоръчително да се спазват 

определени принципи на изготвяне и прилагане.  
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3. РАЗРАБОТВАНЕ НА КАДРОВА ПОЛИТИКА 
 

Необходимостта от ясно формулирана кадрова политика съществува при всички  

организации. Целта е да се възпрепятства внезапната появата на застрашаващи 

дейността ситуации, дължащи се на човешкия фактор. Ако такива все пак се появят, 

ръководителят е добре да има предварително набелязан план за действие, който ще 

съдържа необходимите стъпки за попълване на персонала, както и източника откъдето 

това ще стане.          

За средни и големи организации, наличието на кадрова политика е особено 

важно. В идеалния случай тя ще се изпълнява и контролира от съответни отдели с 

подготвени хора. В теорията има изведени някои примерни етапи, през които този 

процес може да премине [6]. Посочените етапи в същото време изпълняват ролята на 

принципи, които е необходимо да се спазват, когато се изработва кадровата политика.   

 

1. Определяне на мисията и стратегията на организацията. 

2. Анализ на вътрешната и външната среда на организацията. 

3. Предварителен анализ за съответствие между начертаната политика и 

очакваното вътрешно и външно развитие на организацията. 

4. Въз основа на извършения анализ идентифицираме характеристиките, които 

очакваме да са силни в нашата политика като вземаме предвид вече 

определените фактори на средата. Правим корекции на преценените като 

потенциално слаби страни. 

5. Разработване на планове, програми, сценарии и направления за реализиране на 

политиката. 

6. Прилагане на въздействията и осъществяване в практиката на изработените 

принципи. 

7. Мониторинг и обратна връзка за постигнатия ефект. При необходимост – 

корекция.     

 

При разработване на политики за човешкия капитал, трябва да има ясни и 

последователни знаци от страна на организацията по отношение на всички условия на 

работа и процедурите за равно и справедливо изпълнение. Кадровата политика може да 

бъде изработена въз основа на опита от взетите решения или предприетите действия за 

преодоляване на проблемни случаи от ежедневието. От тази гледна точка следва да се 

разработят подходящи политики за ключовите функции по управление на човешките 

ресурси. Процедурата може да се илюстрира от следните стъпки [9]: 

 

 Анализиране на особеностите на организационната култура. 

 Преглед на съществуващата политика или правила за работа с персонала. 

 Анализ на външната обкръжаваща среда, правни регулации, 

професионални институции. 

 Оценка на организационните области, които се нуждаят от нови или от 

поправка на старите принципи на действие. 

 Съгласуване с висшето ръководство, а впоследствие и със средните 

мениджъри, как те виждат кадровата политика и основните насоки, в 

които трябва да се работи. 
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 Съгласуване със служителите на съдържанието в политиката, което пряко 

ги касае като информираност за трудовите задачи, справедливо 

отношение и равнопоставеност и т. н. 

 Търсене на подкрепа от страна на синдикалните организации. 

 Събиране и обобщаване на информацията от преминатите етапи. 

 Предлагане на всички заинтересувани страни да одобрят изготвената 

кадрова политика. 

   

Подробен анализ върху процедурата за изработване на кадрова политика 

предлага Вл. Шкатула [8], който посочва че могат да бъдат изведени някои методически 

препоръки, чието спазване е силно препоръчително. Те не са с универсален характер и в 

практиката трябва да се съблюдават преди всичко реалните измерения на 

организационната ситуация. Така той твърди, че първо трябва да се започне с 

разбирането на понятието „управление на персонала“, което според автора включва два 

аспекта – функционален и организационен. Към функционалния влизат: определяне на 

общата стратегия, планиране на потребността от персонал като се отчита 

съществуващото ниво, привличане, подбор и оценка на нови кадри, квалификация, 

обучение и професионално развитие, стимулиране и мотивиране на персонала. 

Организационният обхваща всички професионалисти и структурни подразделения, 

които имат отношение и работят със служителите. Впоследствие се преминава към 

изготвяне на стратегия за персонала, където се определят целите по управление, 

формират се идеологическите принципи на работа, определят се условията при които 

ще има обезпечаване на баланс между икономическата ефективност и социалната 

справедливост при използване на ресурсите на предприятието. При етапа на планиране 

на потребността от персонал се дефинират различните фактори, които биха я 

повлияли. Определя се чрез анализ качествената и количествена нужда от персонал. 

Оттук следва начертаване на мероприятия за подбор на нови служители. Целта е да се 

оптимизира процеса, да се коригират критериите и др. Този етап е съпътстван от 

анализи за текучеството навън и движението на персонал вътре в организацията. 

Описание на условията, при които ще се извършва трудовата дейност има отношение 

към определянето на съдържанието на работата на всяко работно място, създаване на 

благоприятни условия за нейното упражняване, определяне на принципите за 

възнаграждаване и мотивиране. Квалификацията и професионалното развитие на 

служителите като мероприятие принадлежи към кадровата политика. На този етап се 

описва как организацията възнамерява да го провежда, как ще насърчава своите 

служители да развиват потенциала си, какви действия ще бъдат провеждани в тази 

връзка и какви ще са изискванията. Добре би било ако в документа за кадрова политика 

се опише системата за мотивиране и стимулиране, принципите на действие. 

Изготвянето на кадровата политика трябва да е съобразено с разполагаемия финансов 

ресурс. Целите следва да бъдат избирани според възможностите. При изработване на 

политиката е добре да се предвиди в какви случаи може да настъпят промени в нея, как 

ще се процедира при съответното събитие, кога ще се прилагат по-кардинални мерки и 

с каква цел.            

Формирането на кадрова политика е процес, който започва с обсъждане на 

основните насоки на развитие, продиктувани от разнообразните фактори и 

документалното оформяне на приетите фази, стъпки, мероприятия и т. н.  

По принцип прозрачната кадрова политика предпоставя намаляване на 

конфликтните ситуации, но дали ще се постигне това зависи и от вида и начина на 
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утвърждаване на принципите на работа със служителите.  

Твърде индивидуалистичната и специфична природа на кадровата политика в 

различните организации подсказва, че не е възможно да се посочи шаблон за нейното 

описание. От тук следва, че липсва общ принцип за нейното писмено оформяне. 

Съставя се по начин, който да обслужва целите на организацията. Ако трябва все пак да 

се изведат някои принципни точки, които винаги се включат като елементи, то те могат 

да бъдат: общи положения (цели, задачи и направления за работа с персонала), състав 

на персонала (количествена, качествена, професионална и психологическа картина), 

оценка на персонала (методите, принципите и начините за провеждане), обучение на 

персонала (честота, цел, категории служители), система за стимулиране и мотивиране 

(принцип на действие и въздействие върху персонала), роля на отдела по човешки 

ресурси (вменени задачи, изпълнение, ефективност), заключителна част (правила за 

прилагане, задължителност на документа, санкции и насърчителни мерки). 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

             

Кадровата политика не е статична и неизменна сплав от принципи и норми на 

поведение. Динамичната икономическа и социална среда поставя изисквания за 

приспособяване на човешките ресурси, което не само да се случва бързо, но и 

ефективно. В този смисъл кадровата политика е онзи приспособителен механизъм за 

справяне с промяната, от който организациите имат нужда. Ако в някоя организация се 

практикува принуждаване на служителите да следват архаични, предварително 

зададени и силово наложени норми на поведение, за които е преценено че са 

единствено правилни, считам че това е крайно остаряло и неадекватно разбиране за 

принципите на управление на човешкия потенциал. Следва да се отбележи, че 

съвременните изисквания на икономическата и социалната реалност отдавна са 

наложили нов тип отношения. Служителите в организацията от ролята си на следващи 

политиката, вече са в ролята на диктуващи нейното съдържание. Трябва да отчитаме, че 

както структурата има своите цели, така и всеки служител притежава индивидуални 

стремежи и очаквания. По този начин се променя целия принцип на изработване и 

действие на нейните правила. Необходими са задълбочен анализ, гъвкавост, визия, чрез 

които да стане възможно нагласите и очакванията на служителите към съответно 

отношение да бъде претворено на практика. В интерес на истината, тази комплексност е 

предпоставка за създаване на дисфункционалности в работата на политиката по 

отношение на служителите. В това няма нищо страшно, съвсем обичайно състояние, 

което трябва да се преодолява без излишни драми. При невъзможност от страна на 

ръководните кадри сами да идентифицират и преодолеят проблема, може да се 

използват услугите на външен консултант. За да сме в състояние като изследователи 

правилно да разберем същността на кадровата политика в организацията, е необходимо 

да диагностицираме кадровата ситуация в едно с параметричните характеристики на 

персонала и качеството на работата му. Така ще се разкрие и съпостави нивото на 

удовлетвореност от кадровата политика, което се цели от организацията и 

съществуващото индивидуалното очакване на служителите към нея [4].  

Икономическата ефективност  на организацията се характеризира с постигане на 

трудовите цели чрез използване на човешкия потенциал, с други думи, да се установи 

най-благоприятното съотношение между разходите за труд и производителността. 

Социалната ефективност показва в каква степен са удовлетворени очакванията на 

служителите за хуманно отношение, справедливо възнаграждение, възможностите за 
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личностно и кариерно развитие [7]. Когато обвързваме по този начин анализа на 

елементи с реални резултати, нашите изводи имат силна фактическа подкрепа, а не се 

базират само върху абстрактни умозаключения.       

Разработената кадрова политика трябва да съдържа в принципите си 

индивидуалния подход към своите служители, но преди това да стане, ръководителите 

трябва да са разбрали специфичните особености, ценности, потребности и т. н. на 

служителите, да са ги идентифицирали и да има общо съгласие да се следват. Добрата 

кадрова политика не може да бъде прилагана в друга организация. Тя трябва да показва 

ефективност само на мястото, където е била изработена. Универсалното приемане на 

чужди практики на кадрова политика не е напълно подходящо.  

В заключение мога да обобщя, че наличието на официална кадрова политика е в 

състояние да донесе значителни преимущества в икономически и социален аспект за 

организацията. Тя помага на мениджърите на различни нива за обосновано и 

адекватното вземане на решение за управление на служителите, което освен това е и 

нормативно подкрепено. Служителите са по-склонни да поемат отговорност и да 

проявяват инициативност, защото правилата на политиката показват какво се очаква от 

тях и те винаги могат да се позоват на тях за оправдаване на действията си. Също така 

се гарантира дългосрочното благосъстояние на служителите и се поставят основите на 

добри колегиални взаимоотношения. Утвърдената кадрова политика гарантира еднакво 

и равноправно третиране на всички работници и служители в цялата организация. 

Извежда на преден план насоките, преследвани в организацията и по този начин свежда 

до минимум личните пристрастия на мениджърите. Тя гарантира незабавни действия за 

вземане на решения, тъй като политиките служат като стандарти, които трябва да бъдат 

следвани. Така се предотвратява загубата на време и енергия за извършване на повторни 

и ненужни анализи при решаване на проблеми от сходно естество. Установява се 

последователността в прилагането на политики и модели на поведение, което вдъхва 

увереност и предвидимост. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Авиационният мениджмънт в Република България безспорно има своите 

постижения, като същевременно е изправен пред сериозни предизвикателства, които 

трябва да разрешава. Най-общо казано визираните проблеми могат да бъдат разделени 

на две големи групи – научни проблеми на авиационния мениджмънт и практически 

проблеми на авиационния мениджмънт. По-долу в доклада те са описани и 

интерпретирани един по един. Анализиран е и проблемът за авиационния мениджмънт 

в Република България като елемент на българската образователна система. Накрая се 

спираме върху въпроса за бъдещето на авиационния мениджмънт в Република България 

и неговите възможни сценарии за развитие във времето занапред.      

 

1. АВИАЦИОННИЯТ МЕНИДЖМЪНТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ   
 

 Споделяме виждането, че авиационният мениджмънт в България трябва да 

разрешава сериозни проблеми от чисто научно естество. Нека да посочим част от най-

важните, по наше мнение, които стоят като задачи за разрешаване. 
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 Първо, развитие на онтологията, епистемологията и аксиологията на 

авиационния мениджмънт. Онтологията се занимава (трябва да се занимава) със 

същността (битието) и най-съществените характеристики на авиационния мениджмънт. 

Епистемологията се съсредоточава (трябва да се съсредоточава) най-вече върху 

познанието и неговата методология и методика в сферата на авиационния мениджмънт. 

Аксиологията обръща внимание (трябва да обръща внимание) на ценностите, които се 

разполагат в полето на авиационния мениджмънт.   

 Второ, еманципиране, утвърждаване и развитие на авиационния мениджмънт 

като самостоятелна научна дисциплина, която се ситуира в руслото на мениджмънта. 

Видовото в авиационния мениджмънт е авиацията, а родовото – мениджмънтът. В 

случай, че авиационният мениджмънт не се развие в обсега на мениджмънта, а в 

рамките на друга наука, то той ще се окаже мъртвороден и на практика ще преустанови 

своето научно развитие.   

 Трето, необходимо е научно институционално развитие на авиационния 

мениджмънт. Това включва шест ключови елемента:  

 Изграждане на институционалната рамка на авиационния мениджмънт; 

 Намиране на инструменти и механизми за финансиране на теоретични 

изследвания и практически насочени разработки в областта на авиационния 

мениджмънт; 

 Подготвяне на специалисти, експерти и изследователи в обсега на 

авиационния мениджмънт; 

 Създаване на подобаващ научен резултат и разпознаваема научна 

публикационна продукция не само в границите на Република България, а и 

извън нейните предели;  

 Развиване на международно сътрудничество и коопериране на усилията на 

международни научни екипи за съвместни изследвания и разработки в 

сферата на авиационния мениджмънт; 

 Иновационна дейност в рамките на авиационния мениджмънт. 

      Както става ясно от природата на проблематиката, авиационният мениджмънт в 

Република България трябва да извърви дълъг и трънлив път в своето научно развитие. 

Още от сега може да се констатира, че част от проблемите ще бъдат разрешени 

сравнително по-лесно, други – по-трудно, а при трети – изобщо не е сигурно как ще 

потръгнат нещата. Без развитие на приведените шест ключови елемента обаче 

авиационният мениджмънт трудно ще осъществи своя научен подем, като даже е 

налице възможност за неговото маргинализиране. Не бива да крием, че авиационният 

мениджмънт има и своите научни противници – както явни, а така също и прикрити, 

които не са никак очаровани от неговото академично равноправие и постъпателен 

напредък, особено видим напоследък. Нямаме съмнение, че те ще положат усилия 

авиационният мениджмънт да не успее да вдигне глава в българското научно 

пространство, а и ще направят опити да го компрометират.  

      

2. АВИАЦИОННИЯТ МЕНИДЖМЪНТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ   

 

  Пред авиационният мениджмънт в България стоят многобройни практически 

проблеми за разрешаване. Нещо повече, авиационният мениджмънт, се явява една от 

малкото научни дисциплини, която може да бъде приложена и използвана на практика в 

цялата авиотранспортна система и то повсеместно, систематично и всеобхватно – 
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летища, авиокомпании, въздухоплавателни средства и аеронавигационни услуги. Това 

се предопределя от тоталната универсалност на управлението изобщо и неговото 

вездесъщо проникване във всяка една обществена сфера, вкл. сферата на авиацията [4]. 

Това че теоретично погледнато авиационният мениджмънт е приложим навсякъде в 

авиационния сектор не означава обаче, че на практика той се използва навсякъде. 

Уточняваме, че става дума за приложението на научния и научно-приложния 

авиационен мениджмънт, а не за нещо друго.  

Много важно е да се отбележи, че истински практически успехи посредством 

използването на авиационния мениджмънт в България могат да се постигнат само при 

обединяване на усилията на всички заинтересовани страни (стейкхолдери) – от 

публичния, от корпоративния и от нестопанския сектор. Както е известно теорията за 

заинтересованите страни (Stakeholder theory) е създадена през 70-те години на XX век 

от Южен Фама (носител на Нобелова награда по икономика) и Майкъл Дженсън. В 

съвременната теория за корпорацията с понятието „стейкхолдeри“ (stakeholders) се 

обозначават тези групи лица, без поддръжката на които (бизнес) организацията би 

прекратила своето съществуване. Прави впечатление, че в началото на ХХI век теорията 

за заинтересованите страни (лица) започва да се свързва с различни други теории, като 

тя има връзки и с теорията на мениджмънта, а оттук и с авиационния мениджмънт.  

Съществен принос в теорията за заинтересуваните страни е направен от Р. 

Едуард Фриймън [6]. Той смята, че като заинтересовани лица в корпорацията могат да 

се определят всички индивиди, групи или организации, които е възможно да бъдат 

засегнати от действията или без действията на бизнес организацията. Фриймън 

привежда следните заинтересовани страни (лица): 1. собственици/акционери; 2. 

държава; 3. борд на директорите; 4. топ-мениджъри (висши управленци); 5. служители; 

6. синдикати; 7. фондови борси; 8. потребители; 9. кредитори; 10. местни органи на 

управление; 11. неправителствени организации. Р. Едуард Фриймън твърди, че 

корпоративният ХХI век ще се доминира от стейкхолдерите.  

Практическите приложения на авиационния мениджмънт могат да бъдат 

свързани и с т.нар. концептуален модел за корпоративна производителност (corporate 

performance). Моделът е създаден през 1979 г. от Арчи Керъл [5, pp. 497-505]. В този 

концептуален модел отговорностите на корпорациите са обособени в четири категории:  

1. Икономически отговорности, т.е. корпорациите да осъществяват стопанска 

дейност и да реализират печалби;  

2. Правни отговорности, т.е. корпорациите да функционират в съответствие със 

законовите разпоредби;  

3. Морални отговорности, т.е. корпорациите да спазват моралните правила и 

норми приети в обществото;  

4. Филантропични отговорности, т.е. корпорациите да подкрепят обществото и 

неговите нужди, доколкото това им е по силите.  

Привеждаме концептуалният модел за корпоративна производителност, тъй като 

сме убедени, че именно авиационният мениджмънт е свързващото звено между 

икономическите, правните, моралните и филантропичните отговорности на основните 

агенти действащи в обсега на авиационната транспортна система – летищни комплекси, 

авиационни компании и доставчици на аеронавигационни услуги.      

В крайна сметка авиационният мениджмънт в България може да бъде наистина 

незаменим при разрешаването на следните пет практически въпроси: 

1. Укрепване и развитие на пазарните позиции на българските авиационни 

превозвачи; 
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 2. Повишаване резултативността на българските летищни оператори; 

 3. Усъвършенстване на връзките между доставчиците, посредниците и клиентите 

в сферата на авиационната индустрия; 

4. Участие чрез експерти по авиационен мениджмънт, които да изказват 

становища и да дават предложения при подготовката на законодателни промени в 

сферата на авиацията, както и да правят оценки за качеството на авиационните 

нормативни актове от управленска и икономическа гледна точка;  

5. Подобряване на управленските връзки и механизми между българския 

авиационен бранш и международната авиационна общност.         

 За да се превърне в действен и ефективен фактор за развитието на българския 

авиационен сектор авиационният мениджмънт трябва да се впише органично и видимо 

в образователната система на Република България. Това, естествено, не е лесна задача 

за разрешаване, но по наше мнение тя е напълно изпълнима ако се действа решително, 

последователно и систематично. Авиационният мениджмънт не е и не може да бъде 

масова специалност в сферата на българското висше образование, той няма огромният 

потенциал на стопанското управление, например, но може да привлече достатъчен брой 

студенти и специализанти, за да осъществи своето просто възпроизводство, а още по-

добре е възпроизводството да бъде разширено. Налице е възможност авиационният 

мениджмънт да бъде успешно инкорпориран в различни български висши учебни 

заведения, но неговата най-естествена среда за развитие е Висшето военновъздушно 

училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия.  

 Не на последно място авиационният мениджмънт, несъмнено, има силна връзка 

и с жизнено важните национални интереси на Република България [1], както и с 

нейните отбранителни  способности [2].       

 

3. БЪДЕЩЕ НА АВИАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ   

 

Всеки, който приема предизвикателството да пише за бъдещото на авиационния 

мениджмънт в Република България, поема огромен риск [3]. Този риск е свързан с 

много измерения, като две са особено изразени – от една страна, силната турбуленция 

на авиационния сектор като цяло и неговата трудна прогнозируемост не само относно 

България, а и за света изобщо, и, от друга страна, слабата развитост на авиационния 

мениджмънт в България (най-вече като научна дисциплина), което не създава добра 

основа за бъдещи прогнози. Все пак ще поемем риска и ще направим опит да 

прогнозираме как ще се развие авиационният мениджмънт в близкото бъдеще в 

България, като времевият хоризонт на прогнозата е 15-20 години занапред.  

Защитаваме тезата, че в перспектива развитието на авиационния мениджмънт 

може да тръгне по три възможни сценария, наречени от нас донякъде условно и не 

съвсем прецизно: оптимистичен, песимистичен и реалистичен. Нека да ги разгледаме 

поотделно един след друг.    

 

Оптимистичен сценарий  

 

В научен ракурс авиационният мениджмънт претърпява бурно развитие. 

Създават се една-две научни школи, появяват се на български език голям брой научни 

монографии, учебници, учебни помагала, статии, доклади, сборници и научно-

популярни четива. Започват регулярно да се провеждат научни форуми, конференции, 
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семинари и обсъждания по проблематиката на авиационния мениджмънт. Съществен 

напредък в областта на методологията и методологичния инструментариум на 

авиационния мениджмънт във връзка с въвеждането в авиационния сектор на нови 

перспективни технологии (подобрена аеродинамика на самолетите, използване на 

метално-матрични композитни материали, нови комуникационни средства, изкуствен 

интелект, виртуална реалност) и най-съвременни техники за управление на хора и 

екипи (самоорганизиращи се екипи, мрежово нейерархично управление, разпределено 

лидерство). Хабилитиране на определен брой преподаватели в Професионално 

направление 3.7. „Администрация и управление“ (авиационен мениджмънт) и защити 

на докторски дисертации в същото професионално направление (авиационен 

мениджмънт), вкл. една-две за доктор на науките (т.нар. голям докторат).  

В практически план също така се очаква значителен растеж. Служителите в 

авиационния сектор се запознават с научните постижения на авиационния мениджмънт 

и започват да използват една немалка част от тях в ежедневната си рутинна дейност.      

 

Песимистичен сценарий  

 

 От научна (теоретична) гледна точка авиационният мениджмънт не успява да 

се развие и еманципира. Той остава инкорпориран в сферата на техническите 

(инженерните) науки и не може да се оформи като управленска научна дисциплина, а е 

придатък в корпуса на други науки. Не се публикува научна продукция по авиационен 

мениджмънт и не се провеждат научни форуми с основна тематика по същата научна 

дисциплина. Авиационният мениджмънт не среща институционална подкрепа и се 

развива, доколкото изобщо това е възможно, като дейност на научни ентусиасти, които 

са изтласкани от академичния основен поток (mainstream) и придобиват ореол на 

чудаци. Не се реализират хабилитации на преподаватели в Професионално направление 

3.7. „Администрация и управление“ (авиационен мениджмънт) и не се осъществяват 

защити на докторски дисертации в същото професионално направление (авиационен 

мениджмънт).  

В практически аспект постиженията на авиационния мениджмънт не достигат 

до потребителите от авиационната индустрия, които имат нужда от тях. Специалистите 

от авиационния бранш продължават да работят въз основа на принципа „проба – 

грешка“ и собствения придобит професионален опит, без да са запознати с модерния 

научен инструментариум на авиационния мениджмънт и неговите авангардни 

механизми и напредничави управленски технологии.        

 

 

Реалистичен сценарий 

 

 В научно (теоретично) измерение авиационният мениджмънт се развива, но 

плахо, несигурно и несистематично. Академичната публикационна активност е 

спорадична, като тук-там все пак се появяват произведения в обсега на авиационния 

мениджмънт. Авиационният мениджмънт е с неустановен научен статут. Някои го 

смятат за техническа научна дисциплина, други – за управленска (мениджърска), трети 

– за еклектична, четвърти – отричат самостоятелното му съществуване и го прикачват 

там където им е удобно. Организират се научни прояви по авиационен мениджмънт, но 

те са слабо посетени, като само малка част от представените доклади са в обсега на 

обявената тематика, а се вместват в някаква подобна или по-отдалечена научна 
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проблематика. Посредством научна и преподавателска дейност изключително в сферата 

на авиационния мениджмънт не може да се направи академична кариера и поради тази 

причина кандидати да работят в тази област на практика липсват. Дисертации по 

авиационен мениджмънт се защитават, но те са по-скоро изключение и даже екзотика. 

Научната експертиза в обсега на авиационния мениджмънт не е на много високо 

равнище.  

В практически план малка част от научните постижения в обсега на 

авиационния мениджмънт са усвоени и прилагани от работещите авиационни 

служители на терен, но за повечето специалисти визираните постижения остават 

напълно непознати.             

 

* * * 

 

За в бъдеще, по наше мнение, е най-вероятно да се осъществи реалистичният 

сценарий за развитието на авиационния мениджмънт на територията на Република 

България. Смятаме, че най-малко вероятен за реализация е оптимистичният сценарий.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Посветихме настоящия доклад на актуалната ситуация свързана с управлението 

на авиацията като научен и практически проблем в Република България. Стигнахме до 

заключението, че авиационният мениджмънт у нас като научна дисциплина е в процеса 

на своето формиране и му предстои още дълъг път в неговото еманципиране и развой. 

Анализирахме и авиационният мениджмънт като елемент на българската образователна 

система и изказахме твърдението, че неговата най-естествена институционална среда е 

ВВВУ „Георги Бенковски“. Позволихме си да прогнозираме бъдещето на авиационния 

мениджмънт в Република България, като лансирахме три възможни сценария за 

неговото по-нататъшно развитие. Бъдещето през авиационния мениджмънт в Република 

България е отворено и по какъв път ще поеме то зависи от множество фактори – както 

управляеми, а така също и напълно случайни и хаотични.        
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Abstract: In Charmides, one of Plato’s dialogues, we will trace the main character suffering 

from some kind of a disease which causes him feel a weight in his head. Looking for a cure for 

his head and using the most accurate verbal means, Plato talks about the existence of herbs 

and remedies and the nature of powwow. The examples given here will support the statement 

that the task of a doctor is to protect the health of the whole community, to prevent diseases, 

and by treating each illness individually, to help to cure each person thoroughly and thus to 

heal the whole society, and also that a close interrelation there exists between mental and 

bodily health, which in Charmides is represented by powwow precisely. 

 

Keywords: Charmides, disease, herbs, remedies, powwow, doctor, health 

 

В  диалога на Платон „Хармид“ ще  проследим  как  героят  (младежът,  на  

когото  е наречен диалогът) страда от някаква болест, при която изпитва тежест в 

главата. Търсейки лек за глава и използвайки най-точните словесни средства, Платон 

говори чрез Сократ за съществуването на билки и лекарства и за същността на баенето. 

С примери ще се опитаме да подкрепим твърденията, че задачата на един лекар е да 

пази здравето на цялата общност, да предвардя от болести и, лекувайки всяка болест 

поотделно, да помогне да се излекува всеки един човек цялостно и по този начин да се 

оздрави цялото общество и че съществува връзка между душевно и телесно здраве, 

която в „Хармид“ е представена именно чрез баенето1. 

Диалогът „Хармид“ се отнася към ранното творчество на Платон и в него 

разказвачът Сократ предава пред неизвестен слушател своя беседа, която се е състояла 

преди време. Хармид е вуйчо на Платон, брат на майка му Периктиона, a баща му 

Главкон и бащата на Критий са братя. А Критий е по-възрастен от своя братовчед и е 

негов настойник. Платон свързва Сократ в беседа с Хармид и Критий поради 

роднинството (вж. Богданов в: Хармид 1979: 451). Сократ е възхитен от Хармид, който в 

диалога е представен като младеж, и иска да узнае дали той притежава също и красива 

                                                 
1 За връзката душевно-телесно здраве е ставало дума и в школата на Хипократ, както свидетелства този 

афоризъм: „Хората, при които някоя част от тялото е заболяла, а те почти не усещат болка, са с нарушено 

душевно здраве.― (II, 6 в: Николова 1986: 67). 
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душа. Хармид страда от главоболие и Критий му представя Сократ като лекар, за да 

може той по-лесно да завърже разговор с младежа, който се е срещал с тракийски лекар, 

последовател на мъдрия Залмоксис. Поради главоболието на Хармид Сократ му излага 

учението на Залмоксис и как болестите на тялото са свързани неразривно с душата. 

Хармид е представен като много добре изглеждащ младеж, удивителен по 

красота, когато пристига някъде, всички са възхитени и втренчват погледи в него. 

Според Критий младежът се отличава и с доста високи качества и затова Сократ решава 

да провери именно тези му притежания. Хармид става обект на едно изследване или 

поне дава повод за разглеждане на разумността. Критий потвърждава, че той е способен 

да разговаря и допълва, че освен това обича философията и притежава поетическа 

дарба. (вж. Панова, 2005: 202). 

Поради споделеното от Хармид, че страда от някаква болест, при която при 

ставане изпитва тежест в главата, решават да го свържат с лекар, който може да му 

помогне. Уверенията на Критий, че Хармид може да води разговор, не са достатъчни и 

затова Сократ използва малка хитрина и влиза в ролята на лекар, който знае лек за 

болките в главата, от които се оплаква момчето. Така Хармид си мисли, че го викат 

точно за това. Сократ намира най-точните словесни средства, с които ще изпита 

младежа. 

Лекарството, което спира главоболието, е вид билка, но само то не е достатъчно 

за пълното излекуване на болестта. Освен това на болния трябва да се бае, защото, ако 

се припява заедно с вземането на билката, лечителното ѝ действие е пълно. Без баене 

няма никаква полза от билката, защото нито едното, нито другото могат да подействат 

самостоятелно. 

„Баенето се състояло в изказване на разумните принципи“  

“τὰς δ᾽ ἐπῳδὰς ταύτας τοὺς λόγους εἶναι τοὺς καλούς.” (Chаrm. 157a). 

Сократ научава този метод от тракийския лекар във войската. С това е 

представена гражданската дейност на Сократ през неговото ежедневие, която е 

представена в рамката на диалога като участие в битката при Потидея. Баенето лекува 

душата преди тялото и по този начин доставя разумност, след това вече може да се 

приложи лек и за тялото. Сократ се е заклел пред тракиеца, че няма да дава на никого 

билката, преди да му побае на душата и с това обещание се е обвързал религиозно (вж. 

Панова, 2005: 205). Ако се вгледаме езиково в думата, с която се говори за баене: ἐπῳδή, 

ще видим, че това е всяко магичеко слово, което обикновено се пее и припява, оттук и 

думата означава „баене, заклинание“: „Баенето представлява словесна формула, с 

твърдо установен и устойчив текст, който се произнася обикновено тихо от посветеното 

лице, с цел да се извърши заклинание, да се прогони или умилостиви болестта и да бъде 

излекуван обектът.“ (срв. Стойнев 2006: 56). 

За Сократ не е лесна задача да убеди Хармид във вълшебното въздействие на 

баенето. Той му казва, че: 

„То, Хармиде, се изразява в един вид невъзможност да се излекува само 

главата.“  

“ἔστι γάρ, ὦ Χαρμίδη, τοιαύτη οἵα μὴ δύνασθαι τὴν κεφαλὴν μόνον ὑγιᾶ ποιεῖν…” 

(Chаrm. 156b). 

Добрите лекари също са на мнение, че не е възможно да се излекува главата 
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само с баене. Ако един човек с болни очи отиде на лекар, не е възможно да се лекуват 

само очите, а е нужно заедно да се лекуват и главата, и очите, за да оздравеят и двете 

напълно. Или, ако човек мисли, че може да излекува само главата си, отделно от тялото, 

то това не може да се случи. Затова лекарите прибягват до лечителни режими и когато 

трябва да се лекува един болен орган, се лекува цялото тяло. По този начин 

посредством цялото се лекува и оздравява всяка една отделна част.  

За Залмоксис разбираме от следните думи на Сократ: 

„От подобно естество, Хармиде, е и въздействието на баенето. Научих го там 

във войската от един тракийски лекар от учениците на Залмоксис.“  

“τοιοῦτον τοίνυν ἐστίν, ὦ Χαρμίδη, καὶ τὸ ταύτης τῆς ἐπῳδῆς. ἔμαθον δ᾽ αὐτὴν ἐγὼ 

ἐκεῖ ἐπὶ στρατιᾶς παρά τινος τῶν Θρᾳκῶν τῶν Ζαλμόξιδος ἰατρῶν.” (Chаrm. 156d). 

В „Хармид“ Залмоксис е  с преобладаващи функции на бог на здравето. В 

действителност около Залмоксис се формира един мистичен кръг от хора, които вярват 

в него и на които той обещава безсмъртие. Другаде пък хората от неговия кръг смятат, 

че получават дарбата да лекуват, както казва Сократ, чрез билки и чрез някакви 

припявания. Върху болния се упражнява въздействие по два пътя. От една страна, чрез 

лекарство, което е някаква билка, върху физиката му, от друга страна, чрез припяване, 

т.е. чрез някакви песни, които въздействат върху психиката му. 

По думите на Сократ в „Хармид“ причината повечето лекари да не успяват да 

се справят с болестите е, че нямат знание за цялото, за това, че ако една част от тялото е 

болна и се нуждае от лекуване, е невъзможно да бъде излекувана отделната част: 

“αἴτιον εἴη τοῦ διαφεύγειν τοὺς παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἰατροὺς τὰ πολλὰ νοσήματα, ὅτι 

τοῦ ὅλου ἀμελοῖεν οὗ δέοι τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, οὗ μὴ καλῶς ἔχοντος ἀδύνατον εἴη τὸ 

μέρος εὖ ἔχειν.” (Chаrm. 156e). 

Злото и доброто за тялото на всеки човек произлизат от душата, тя извор на зло 

и добро, както в случая на Хармид главата е извор за очите. Затова, ако искаме да са 

здрави главата и останалата част от тялото, то най-напред трябва да излекуваме душата. 

Според думите на трака:  

„А душата се лекува, щастливецо, с определено баене.“  

“θεραπεύεσθαι δὲ τὴν ψυχὴν ἔφη, ὦ μακάριε, ἐπῳδαῖς τισιν.” (Chаrm. 157a). 

Баенето се състои в изказване на разумни принципи, които пораждат разумност 

в човешката душа. Веднага щом се породи тази разумност, здравето настъпва лесно и за 

главата, и за останалите части на тялото. Първо трябва да се излекува душата 

посредством баене и след това да се лекува с лекарство.  

Сократ ще даде лек за глава на Хармид, само ако първо той предостави душата 

си да ѝ побае, както се прави според поръките на трака. Главоболието на младежа е 

щастлив случай, защото, за да бъде излекувано, той бива накаран да усъвършенства 

мисълта си. Но от думите на Критий става ясно, че Хармид изпъква сред своите 

връстници не само по красота, но и по това качество, за което Сократ твърди, че знае 

баене, а именно разумността. Критий твърди, че Хармид е: 

„най-разумният измежду всички останали младежи и че за възрастта си и във 

всички останали качества не стои по-долу от никого.“  

“εὖ τοίνυν ἴσθι, ἔφη, ὅτι πάνυ πολὺ δοκεῖ σωφρονέστατος εἶναι τῶν νυνί, καὶ τἆλλα 
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πάντα, εἰς ὅσον ἡλικίας ἥκει, οὐδενὸς χείρων ὤν.” (Chаrm. 157d). 

Хармид се оказва не само най-разумен и най-красив, но и има предци с добро 

име, отличаващи се с красота, добродетел и благополучие и щом произлиза от такова 

потекло, подобаващо е да е пръв във всичко. Надарен достатъчно с разумност и 

добродетели, Хармид не се нуждае от баенето на Залмоксис, нито от баенето на 

хиперборееца Абарис2. Сократ направо може да даде самия лек за глава. Но ако се 

окаже, че на Хармид му липсва някое качество, ще трябва да му се побае, преди да му 

се даде лекът. 

Хармид сам трябва да реши дали разполага с достатъчно разумност или не. 

Въпреки своята срамежливост той отговаря доста нескромно. Отричайки разумността 

си, той нарича Критий и останалите, които го смятат за разумен, лъжци; 

потвърждавайки разумността си, той оставя у събеседниците си тягостно впечатление. 

По този начин започва изследването, с което ще се разбере има ли нужда Хармид от 

баене или не, дали наистина разполага с разумност и каква представа има за нея. 

По време на разговора Хармид показва незнание и Критий заема за известно 

време мястото му (Харм. 163а). Сократ му задава въпрос, свързан с лекаря и лекарското 

изкуство: 

„Кажи обаче смяташ ли, че когато един лекар лекува някого, прави нещо 

полезно и за себе си, и за тоя, когото лекува?“ 

“ἀλλὰ λέγε εἰ δοκεῖ τίς σοι ἰατρός, ὑγιᾶ τινα ποιῶν, ὠφέλιμα καὶ ἑαυτῷ ποιεῖν καὶ 

ἐκείνῳ ὃν ἰῷτο;” (Chrm. 164b). 

Критий отговаря утвърдително на този въпрос. Това определено е така, защото 

първо, за да стане един човек лекар, трябва да иска това, трябва да има желание да 

помага на другите хора. Когато лекарят лекува, полезното за този, който лекува, е, че се 

преодолява съответното болестно състояние, а самият той изпитва удовлетворение и 

гордост, че помага и е полезен за останалите хора в труден момент за тях. По този начин 

той хем помага, хем усъвършенства своите познания и опит. Практикувайки 

благородната си професия, един лекар е полезен както за цялото общество, така и за 

самия себе си. 

В друг въпрос, който Сократ задава на Критий, лекарят е сравнен със занаятчия 

(Харм. 164b). Както всеки един занаятчия знае, дали ще е полезно за него изделието, 

което изработва, така и лекарят трябва да знае кога има полза от лекуването и кога няма. 

Съществуват много болести, които са нелечими и лекарят знае, че няма кой знае каква 

полза от лекуването, но въпреки това назначава лечение, което няма да помогне 

напълно, но поне малко ще облекчи състоянието на болния. Но въпреки всичко дори в 

такива ситуации, когато не знае, как да постъпи, защото дадената болест е нелечима, 

той винаги постъпва разумно, защото върши нещо, което е полезно. 

Накрая Хармид сам решава: 

„Смятам, Сократе, че доста се нуждая от баене. И ако питаш мен, нищо не пречи 

да ме подложиш на баене толкова дни, колкото кажеш, че ще бъде достатъчно.“  

 

                                                 
2 За елините хиперборейците са щастливо и мъдро племе, което обитава Скития. Абарис е жрец на 

Аполон ( Херодот, IV, 36), комуто богът дава една от своите златни стрели.  
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„καὶ ἐμαυτόν, ὦ Σώκρατες, πάνυ οἶμαι δεῖσθαι τῆς ἐπῳδῆς, καὶ τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν 

κωλύει ἐπᾴδεσθαι ὑπὸ σοῦ ὅσαι ἡμέραι, ἕως ἂν φῇς σὺ ἱκανῶς ἔχειν.“ (Chrm. 176b). 

Той остава несигурен, разполага ли или не с разумност, обаче решава да послуша 

Сократ. Баенето представлява един вид връзка между душа и тяло. Състоейки се в 

изказване на разумните принципи, то лекува душата и цялото тяло. Оставяйки се на 

баенето, Хармид  доказва, че е разумен. 
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Abstract: The COVID-19 pandemic, which began in 2019, and related circumstances have led to a 

shift to distance learning at all levels in the education system in Bulgaria alone. Classical training 

conducted through lectures, seminars and other types of exercises can be conducted successfully in an 

electronic environment. The professional training of students future teachers is one of the important 

elements in the complex of knowledge, skills and competencies. The report presents the results of a 

survey that examines the opinion of students about the problems in vocational training in the context 

of e-learning. 

 
Keywords:  professional training, students future teacher, earning in an electronic environment 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Пандемията от COVID-19, започнала през 2019 г., и свързаните с нея 

обстоятелства доведоха до преминаване към дистанционно обучение на всички нива в 

системата на образование не само в България, но и в много други държави. Подобни 

кризи досега са се случвали само при възникване на локални епидемии и затова в 

нормални условия никой не е провеждал толкова масови драстични  промени.  

В системата на висшето образование се наложи много бързо да се организира 

учебен процес в нова електронна среда и в други  неприсъствени форми на обучение. 

Макар и с трудности класическото обучение, провеждано чрез лекции,  семинари и 

други видове упражнения, стартира. Но системата на университетското образование 
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притежава широк спектър от различни средства, които осигуряват усвояване на знания 

и развитие на умения и един от важните елементи в този спектър е осъществяването на 

професионалната подготовка  на студентите бъдещи учители. 

Професионалната подготовка най-общо представлява готовност за изпълнение 

на конкретна работа. Тя се осъществява в процес, по време на който обучаваните 

изпълняват задачи, свързани с определен кръг знания и умения, с помощта на които се 

извършва дейността. 

 

2. ПРОБЛЕМИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА 

СТУДЕНТИТЕ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

 

Когато става дума за професионалната подготовка на студентите бъдещи 

учители, следва да подчертаем, че тя се осъществява чрез система от организационни и 

педагогически мероприятия, осигуряващи формиране у студентите на професионална 

насоченост на знанията, уменията и компетентностите и професионална готовност за 

педагогическа дейност. 

В тази връзка висшите училища, подготвящи педагогически кадри, включват в 

учебните планове учебни дисциплини, които предоставят на студентите 

широкопрофилни теоретични знания, практически умения и нагласи от областта на 

педагогическите, психологическите, частнонаучните и специализиращите дисциплини.  

Подготовката се осъществява чрез задължителни, избираеми, факултативни 

дисциплини, практическо обучение (хоспитиране, учебни педагогически практики – 

текуща и стажантска). 

В резултат на обучението студентите бъдещи учители  придобиват набор от 

компетентности, отнасящи се до: преподаване, взаимоотношения с учениците, 

взаимоотношения с другите педагогически специалисти, лидерство, работа с 

родителите и семейната общност, възпитателна работа, работа в мултикултурна и 

приобщаваща училищна среда. 

И докато в електронна среда теоретичната подготовка може да бъде успешно 

осъществена, то при практическото обучение, откъснато от реалната среда, естествено 

възникват проблеми. 

С цел да проучим мнението на студентите за проблемите в тяхната 

професионално-практическа подготовка, през месец април 2021 година проведохме 

анкета със студенти на Филиала на Пловдивския университет в Кърджали от 

специалности в професионални направления  1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на 

обучението по… .  

Анкетната карта е разработена чрез Гугъл формуляри и съдържа 14 въпроси, 

структурирани в определена последователност. Въпросите са няколко вида: „затворени“ 

с избор на един отговор от няколко посочените варианти; ‚затворени“ с множествен 

избор; „затворени скалирани“ с възможност за избор на положителна или отрицателна 

степен на изразеност; „отворени“, при които респондентите попълват своето лично 

гледище по проблемите.  

 

3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Като респонденти в анкетирането участваха общо 138 студенти от II, III и IV 

курс. Анкетата не е предлагана на студенти от I курс тъй като те са в началния етап на 

своето обучение и компоненти на професионалната подготовка не са включени в 



 

 

360 

 

програмата им, поради което те не биха могли да изразят мнение.  Най-активно в 

анкетирането се включиха студенти от II и III курсове, което е съвсем логично, тъй като 

именно те през последната година и половина изцяло преминаха практическото си 

обучение в електронна среда. Студентите от IV курс по време на провеждане на 

анкетата вече реализираха своята преддипломна практика. 

Отговорите на въвеждащите въпроси, свързани с техническата обезпеченост, 

показват, че анкетираните използват в обучението в електронна среда основно лаптоп 

(84.10%) и мобилен телефон (62.30%), но само 53% от студентите нямат проблеми с 

Интернет-връзката. Останалите споделят за проблеми с връзката (38%) или бавен 

Интернет (9%). Ситуацията се обяснява с факта, че по време на дистанционното 

обучение голяма част от студентите са в семействата по родните си места. Много често 

това са малки селища, в които мобилните оператори и интернет доставчиците не могат 

да осигурят постоянна и качествена връзка. Това е сериозен проблем, тъй като се 

отразява на пълноценното включване почти на 50% от анкетираните в учебния процес. 

А от друга страна,  проектирането на подобна ситуация при провеждане на изпитните 

процедури в електронна среда може да създаде административен казус. 

Съгласно учебните планове на специалностите от професионално направление 

1.2. Педагогика през 2-ия семестър, а за направление 1.3. Педагогика на обучението 

по… в 3-ия са предвидени часове за дисциплината „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална среда“. С други думи, още в началото на 

своето обучение студентите придобиват дигитална грамотност, за което свидетелстват и 

отговорите на самите анкетирани, а именно 62% от тях смятат, че имат дигитални 

умения, а 28% - посочват отговор „по-скоро да“. 

При преминаване към дистанционна форма на обучение още в началото на 2020 

год. в цялата образователна система бяха задействани онлайн формати различни видове 

– месинджър, вайбър, образователни платформи и др. 

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и неговите филиали също 

бяха осигурени нужните ресурси за провеждане на дистанционно обучение.  Затова и 

следващият въпрос е свързан с инструментите на дистанционното обучение. От 

отговорите на студентите се вижда, че в обучението са използвани ресурсите на 

видеоконферентната връзка (92.80%) и класната стая (82,50%), а при 65% е 

осъществявано възлагане на задачи и други самостоятелни работи чрез електронната 

поща.  

При стартиране на дистанционното обучение Пловдивският университет 

„Паисий Хилендарски“ реагира възможно най-бързо и адекватно на ситуацията, в 

резултат на което в университета и неговите филиали бяха осигурени нужните ресурси 

за провеждане на дистанционно обучение. В сайта на висшето училище бяха 

представени указания за използване на Гугъл класна стая и примерни видео материали, 

a на преподавателите – служебна електронна поща към GSuite с неограничен лимит. За 

университета и филиалите бяха осигурени разнообразни приложения в GSuite. 

Естествено, имаше затруднения от организационен, технически и др. характер, 

отразяващи се на оценката, която студентите дават за дистанционното обучение. Но 

като цяло преобладават положителните мнения, а именно 36% смятат, че организацията 

е била много добра, а 50% я определят като добра. Само 14% смятат, че организацията е 

била задоволителна. 

 И тъй като три семестъра преминаха във формата на обучението в електронна 

среда, то студентите вече могат много по-точно и конкретно да посочат проблемите 

съобразно спецификата на специалността, в която се обучават. Показателни са 
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отговорите на въпроса за ефективността на дистанционното обучение (Фиг. 1). Прави 

впечатление, че студентите от II, III и IV курс са почти единодушни относно 

ефективността на дистанционното обучение на лекциите, съответно 100% и 80%. Под 

40% от анкетираните смятат, че този формат е ефективен при семинарите. За другите 

форми (текущ контрол, допълваща форма и изпити) процентите на одобрение започват 

да се понижават от 40% до 10%. Почти нулева е ефективността при провеждане на 

педагогическата практика категорични са студентите от II и III курс. За студентите 

стажанти има малък ръст, около 5%, което се обяснява с факта, че те реализираха част 

от стажантската си практика в дистанционен формат и бяха принудени да планират и 

организират учебния процес на учениците в електронна среда. Като субекти на процеса 

в тази среда те придобиха преки впечатления, констатираха проблеми и трудности и 

приложиха усилия за тяхното преодоляване и постигане на поставените учебни цели. 

 

 
 

Фиг. 1.  

 

Тенденцията, отразена в отговорите на предходния въпрос се наблюдава още по-

категорично при констатиране на негативното влияние на дистанционното обучение 

върху различни елементи на подготовката на студентите бъдещи учители (Фиг.2). 

Според 81,20% от анкетираните най-негативно е влиянието върху придобиването на 

начален опит за осъществяване на педагогическо взаимодействие. Следва да 

отбележим, че педагогическото взаимодействие е процес, разгръщаш се между 

възпитател и възпитаван, обучаващ и обучаван в хода на учебно възпитателната работа, 

необходима за развитието на личността на ученика.  
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Фиг. 2. 

 

Големият процент, който събира опитът за осъществяване на педагогическото 

взаимодействие, се обяснява със сложността на този процес, състоящ се от множество 

компоненти - дидактическо, възпитателно и социално-педагогическо взаимодействие, и 

неговата обусловеност от учебно-възпитателната дейност, целите на обучение и 

възпитание. Реалната училищна среда, в която протича педагогическото 

взаимодействие, е невъзможно да бъде симулирана и оттам да бъде индиректно 

придобит начален опит за подобен тип взаимодействие. 

Формирането на умения за планиране на учебния процес (31,90%) и усвояването 

на знания за структурата на училищните дисциплини се отразяват по-малко негативно 

на подготовката на бъдещите учители според анкетираните. И това е логично, тъй като 

задаването на модел за планиране и неговото практическо разработване с помощта на 

разнообразни илюстративни примери дори и в електронна среда създава основа, която 

студентите в бъдещата си практическа дейност ще усъвършенстват и развиват. 

Очертана картина се проектира в трудностите, които бъдещите учители срещат в 

практическата подготовка, реализирана в електронна среда (Фиг.3). Наблюдението и 

анализът на уроци (42%), организирането на педагогическо общуване (39,10%) и 

планирането на уроците (24,60%) създават най-големи затруднения за студентите.  

Наблюдението и анализът на уроци в електронна среда представят на студентите 

„стерилна“ картина на учебния процес. По този начин те са лишени от възможността да 

възприемат уникалния характер на всеки един урок, да формират умения за решаване на 

проблеми от различно естество, които възниква в реална учебна обстановка.   
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Фиг. 3. 

 

Централна фигура в образователния процес е ученикът, а учителят изпълнява 

ролята на човека, организиращ и благоприятстващ  процеса на възприемане и учене. 

Учителят създава атмосфера на взаимно доверие и общуване, която помага за развитие 

личността на ученика и креативността ѝ. Креативността е способност на човек да гледа 

на предметите и обектите от действителността по нов нетипичен начин и да намира 

уникални решения на проблеми. В електронна среда много по-трудно се изгражда 

взаимното доверие между ученика и учителя, а още по-трудно се развива способността 

да се възприемат нетрадиционно обектите от действителността и да  се предлагат 

оригинални решения. 

Представената проблематика на професионалната подготовка на студентите 

бъдещи учители се потвърждава от мненията, които споделят респондентите за 

слабостите на обучението в електронна среда, а им:  

„Най-голямата слабост е това, че не можем да видим какво е в реална среда, 

понеже нямаме възможност да наблюдаваме в детски градини училища и т.н.“; 

„Няма практика лице в лице“; 

 „Ограничения на скоростта на връзката, липса на жив контакт.“; 

„Това е процес и през целия жизнен път трябва да повишаваме ефективността 

на дистанционната форма на обучение и комуникиране, това е бъдещето според мен, 

но не и във всички обучения.“ 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В професионалната подготовка на студентите бъдещи учители, реализирана в 

електронна среда, очаквано от  резултатите на анкетата се очертават проблеми. Поради 

динамичността и дори непредвидимостта на ситуацията компонентите на 

професионалната подготовка - знания, умения и професионални компетентности - може 

да бъдат по различен начин нарушени. В тази връзка една от най-сложните задачи пред 

университета е в извънредни обстоятелства организацията на  професионалната 

подготовка на бъдещите учители да осигурява баланс на обучението в електронна и в 

реална среда.  
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Началният опит за педагогическо взаимодействие, който изпитва най-

негативното влияние на обучението в електронна среда, предполага наличие на високо 

ниво на развитие на комуникативните умения. Тези умения се формират и 

усъвършенстват в процеса на реално общуване със учениците.  А в условията на 

дистанционно обучение обратната връзка е затруднена и се наблюдава деформация на 

професионално-педагогическото общуване.  

Въпреки проблемите тази форма не трябва тотално да се отрича, а да се 

осъществи  задълбочен всеобхватен анализ, да се предвиди допълнителна подготовка 

на студентите за овладяване на съвременните технологии и платформи на работа. По 

този начин може да се реализира педагогическо взаимодействие, което да отчита 

индивидуален темп обучение и компенсиране  на реалното педагогическо общуване. 
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Abstract 

Introduction: Tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-2 (TIMP-2) suppresses naturally the 

activity of matrix metalloproteinase-2 (MMP-2), which is an important regulator of vascular collagen 

type IV (CIV) remodeling in healthy and complicated pregnancy.  

Aim: Having in mind, the impaired CIV turnover in preeclampisa (PE), the aim of the present study 

was to determine levels of MMP-2 and TIMP-2 in sera of women with preeclampsia and to investigate 

an existence of association between their levels and preeclampsia severity.    

Materials and methods: Fifty-five women with preeclampsia were examined in the present study. The 

mean age of the patients was 24.9±6 years. Patients with PE were divided on two subgroups: mild PE 

(n=29) and severe PE (n=26). The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used to 

determine serum levels of MMP-2 and TIMP-2. 

Results: There was not statistically significant difference between serum MMP-2 levels in Severe PE 

vs. Mild PE 11.8 (9.1÷15.5) vs. 11.1 ng/ml (9.1÷15.2) (p>0.05). Serum TIMP-2 levels in Mild PE were 

statistically significantly higher than in Severe PE 1.06 ng/ml (0.71÷1.63) vs. 0.53 (0.32÷1.05) 

(KW=6.103; p=0.013). Logistic regression model for evaluation the relationship between TIMP-2 and 

severity of preeclampsia was statistically significant: OR=0.582, (95% CI=0.313÷1.081); (p=0.032).  

Conclusion: TIMP-2 is involved in the abnormal collagen type IV remodelling of uterine arteries in 

preeclampsia. Further studies are needed to clarify whether diminished serum TIMP-2 levels could be 

used as biomarker for the severity of preeclampsia. 

 

Keywords: collagen type IV, tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-2, preeclampsia 

 

 
INTRODUCTION 
 

Matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitors of matrix metalloproteinases 

(TIMPs) are important regulators of uterine and vascular extracellular matrix (ECM) 
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remodeling. It is well known that dysregulation of the MMP/TIMP complex 

expression/activity leads to damage of collagen structure of uterine spiral arteries [1,2]. These 

mechanisms are associated with abnormal vasodilation, placentation and favor the 

development of generalized vascular damage [3,4]. 

Collagen type IV (CIV) is the main structural component of vascular basement membrane [5]. 

MMP-2 is an enzyme from the gelatinases matrix metalloproteinases’ family, which are 

associated mainly with collagen type IV degradation. TIMP-2 plays role as natural inhibitor of 

MMP-2. Therefore, control of expression and regulation of MMP-2 by TIMP-2 plays an 

important role in healthy and complicated pregnancy. 

Having in mind, the impaired CIV turnover in preeclampisa (PE), the aim of the present study 

was to determine levels of MMP-2 and TIMP-2 in sera of women with preeclampsia and to 

investigate an existence of association between their levels and preeclampsia severity.    

 

MATERIAL AND METHODS 

-Study design  

The current research was a cross-sectional study. 

-Study setting 

The study was approved by the Ethics Committee of Medical University- Pleven. All 

participants signed informed consent. Study procedures followed all guidelines for ethical 

standards of the responsible committee on human experimentation as well as the Helsinki 

Declaration of 1975, as revised in 2000.  

-Study population 

All patients were residing in Clinic of Obstetrics and Gynecology, University Hospital "G. 

Stranski" Pleven. Sera of subjects were taken from October 2019 to March 2021. Fifty-five 

women with preeclampsia were examined in the present study. The mean age of the patients 

was 24.9±6 years. Patients with PE were divided on two subgroups: mild PE (n=29) and 

severe PE (n=26). 

-Inclusion and exclusion criteria  

Criteria for inclusion in the study were as follows: Pregnant women with clinical symptoms 

and laboratory criteria for preeclampsia  by The 2018 European Society of Cardiology 

Guideline for the management of cardiovascular diseases during pregnancy was used for the 

diagnostic criteria of preeclampsia: gestational hypertension with significant proteinuria 

(>300mg/24h urine collection or the extrapolated amount from a timed collection); 

maintaining a current diet and exercise during the study; signed informed consent to 

participate in the study; dysfunction of mother's organ such as: HELLP syndrome, renal 

failure, neurological involvement, hepatic involvement and fetal growth retardation. Criteria 

for exclusion from the study were as follows: diabetes mellitus, kidney and heart disease, 

signs of chorioamnionitis, presence of a fetus with a chromosomal abnormality. 

-Outcome measures and methods 

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

ELISA was used for determination of MMP-2 and TIMP-2 levels. The following ELISA kits 

(Total MMP-2 Quantikine ELISA Kit; Human TIMP-2 Quantikine ELISA kit- R&D Systems) 

were applied according to the manufacturer’s instructions.  

-Methods of statistical analysis 

The following computer programs were used to analyze the research data: Excel (Microsoft 

Corporation, Redmond, WA), SPSS and Statgraphics Plus (Manugistics, Rockville, MD) for 

Windows. Tables, graphs, numerical values (share indicators and correlations) were used to 

describe all results. The level of significance was determined as (p<0.05). The tests used to 

check the normality of distribution and equality of variances were Stnd. Skewness and Stnd. 
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Kurtosis. To find significant differences between groups Student's t-test and ANOVA with 

mean±SD was used in cases with normal distribution (LSD, Tukey HSD, Scheffe, Bonferroni, 

Newman-Keuls, Duncan). 2 and K-W H-test with median (M) value was used in cases with 

different from normal distribution, together with first and third quartile Q1 and Q3; (twenty-

fifth and seventy-fifth percentile P25 and 75P). Pearson type of correlation was used. To 

confirm the existence of significant relationship between the variables linear regression 

analysis was carried out. All the linear regression assumptions were checked. Logistic 

regression model was used to evaluate the relationship between TIMP-2 and severity of 

preeclampsia. 

 

RESULTS 

Clinical data of women with preeclampsia and healthy pregnant women are presented in 

Table 1. There was not statistically significant difference between Serum MMP-2 levels in 

Severe PE vs. Mild PE 11.8 (9.1÷15. 5) vs. 11.1 ng/ml (9.1÷15.2) (p>0.05) (Fig. 1). Serum 

TIMP-2 levels in Mild PE were statistically significantly higher than in Severe PE 1.06 ng/ml 

(0.71÷1.63) vs. 0.53 (0.32÷1.05) (KW=6.103; p=0.013) (Fig.2). Logistic regression model for 

evaluation the relationship between TIMP-2 and severity of preeclampsia was statistically 

significant: OR=0.582, (95% CI=0.313÷1.081); (p=0.032) (Table 2). 

 
Table 1. Clinical data of women with preeclampsia and healthy pregnant women 

 

 Normal pregnant 

women 

Preeclampsia P 

Maternal age 24.7±5.4 24.9±6 p>0.05 

BMI 26.7±4.2 34±7.3* P=0.001* 

Gravida 2(2) ** 2(2)**  

Parity 1(2) ** 1(2) **  

SBP (mmHg) 116.1±9.55 157.8±22* P=0.001* 

DBP (mmHg) 75.3±7.76 100.5±10* P=0.001* 

Past history ofPE 0/35 23/55  

Family history of AH 1/35 26/55  

AH before pregnancy 0/35 15/55  

PP 40.8±7.32 57.3±16.1* P=0.001* 

MAP 88.8±7.69 119.7±13.1* P=0.001* 

Urea 2.96±0.78 3.75±1.63* p=0.01* 

Creatinine 75.78±14.45 73.33±15.33 p>0.05 

Uric acid 205.6±40.2 326.8±105.93* P=0.001* 

Total protein 68.89±3.16 58.71±8.78* p<0.01* 

Albumin 37.31±2.78 31.67±4.98* p<0.01* 

ASAT 8.43±2.33 20.67±7.82* p<0.01* 

ALAT 9.83±2.50 27.76±8.25* p<0.01* 

LDH 369±70.78 435.25±80.74* P=0.04* 

PLT 237.26±61.12 228.74±88.53 p>0.05 

Podocalyxin 2.40±0.33 2.66±0.67* P=0.03* 
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CPK 83.1±23.77 130.5±46.8* P<0.05* 

CK-MB 15.3±3.3 24.3±7.9* P<0.05* 

Number (n=35) (n=55)  

 

Abbreviations: BMI- body mass index; SBP- systolic blood pressure; DBP- diastolic blood 

pressure; PE-preeclampsia; AH-arterial hypertension; PI- pulsatility index; PP- pulse 

pressure; MAP- mean arterial pressure; ASAT- aspartate aminotransferase; ALAT- alanine 

aminotransferase; LDH- lactate dehydrogenase; PLT- platelets; CPK- creatine phosphokinase; 

CK-MB- creatine phosphokinase isoenzyme MB. Data are shown as the mean±SD; *p<0.05; 

**Data are expressed as median (interquartile range) 
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Figure 1. Serum MMP-2 levels in severe vs. mild preeclampsia 

 

There was not statistically significant difference between Serum MMP-2 levels in Severe PE 

vs. Mild PE 11.8 (9.1÷15. 5) vs. 11.1 ng/ml (9.1÷15.2) (p>0.05). 
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Figure 2. Serum TIMP-2 levels in severe vs. mild preeclampsia 



 

 

 369 

Serum TIMP-2 levels in Mild PE were statistically significantly higher than in Severe PE 1.06 

ng/ml (0.71÷1.63) vs. 0.53 (0.32÷1.05) (KW=6.103; p=0.013). 

 
Table 2. Logistic regression model for evaluation the relationship between TIMP-2 and severity of 

preeclampsia 
 

Variable β SE df Sig. Exp 

(β) 

95% CI forExp 

(β) 

p 

TIMP-2 1.171 0.309 1 0.035 0.582 0.313÷1.081 p=0.032* 

*p<0.05 

 

DISCUSSION 
Gelatinase MMP-2 is responsible for the breakdown of collagen type IV. MMP-2 is an 

important regulator of vascular remodeling during pregnancy. Dysregulation of MMP-2 is 

associated with abnormal vasodilation, palcentation, and uterine dilation in preeclampsia. The 

following studies suggest that MMP-2 and TIMP-2 may be abnormally activated by various 

factors involved in the pathophysiology of preeclampsia.  

Tayebjee MH et al., 2005, investigated circulating MMP-9 and TIMP-1 and -2 levels in 

women with gestational hypertension, normotensive women with normal pregnancies and 

healthy nonpregnant control subjects. Plasma MMP-9, TIMP-1, and TIMP-2 were measured 

by ELISA. Levels of circulating MMP-9, TIMP-1 and TIMP-2, and the MMP-9/TIMP-1 and 

MMP-9/TIMP-2 ratios were significantly different among the three groups. Authors 

concluded that “altered MMP/TIMP ratios in maternal blood during gestational hypertension. 

These observations suggest pregnancy-related changes in ECM breakdown and turnover. 

Given the importance of changes in ECM composition to vascular and cardiac structure in 

hypertension, investigators suggest that these observations may be related to the 

pathophysiology of human gestational hypertension” [6]. 

In a cross-sectional study, Palei et al., 2008, compared circulating levels of Pro-MMP-2, Pro-

MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, and the Pro-MMP-9/TIMP-1 and Pro-MMP-2/TIMP-2 ratios in 

women with preeclampsia, gestational hypertension, normotensive pregnancies and healthy 

nonpregnant women. Pro-MMP and TIMP concentrations were measured in plasma samples 

by gelatin zymography and ELISA. Higher TIMP-1 levels were found in PE compared with 

gestational hypertension (GH) and normotensive pregnant women. Nonpregnant women had 

lower TIMP-2 levels than those found in normotensive pregnant controls, gestational 

hypertension and preeclampsia [7]. 

Palei et al., 2012, examined whether two functional polymorphisms (g.-1306C> T and g.-735 

C > T) in MMP-2 gene are associated with preeclampsia or gestational hypertension, and 

whether they modify MMP-2 or TIMP-2 plasma concentrations in these hypertensive 

disorders of pregnancy. Plasma MMP-2 and TIMP-2 concentrations were measured by 

ELISA. “The main findings were that pregnant women with preeclampsia had higher plasma 

MMP-2 and TIMP-2 concentrations than healthy pregnant (p<0.05), although the MMP-

2/TIMP-2 ratios were similar (p>0.05). Moreover, pregnant women with gestational 

hypertension had elevated plasma MMP-2 levels and MMP-2/TIMP-2 ratios compared to 

healthy pregnant (p<0.05)” [8]. 

In a case-control study, Ab Hamid et al., 2012, examined the total levels of MMP-9 and 

TIMP-1 and 2 in women with gestational hypertension and normotensive pregnant women. 

ELISA was used for evaluation of these biomarkers. TIMP-1 and TIMP-2 levels showed low 

levels of expression in the gestational hypertension group. Weak positive correlations were 

found on correlation analysis between maternal age and TIMP-1 in the gestational 

hypertension group and between gestational age and TIMP-2 in the control group [9]. 
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Montagnana, M. et al., 2009, evaluated MMP-2 and -9, along with their inhibitors TIMP-1 

and -2 in preeclamptic compared with normotensive pregnant and non-pregnant women. A 

sandwich enzyme-linked immunosorbent assay was used to measure MMPs and TIMPs. The 

serum levels of TIMP-1 were significantly higher in preeclamptic compared with both non-

pregnant and normotensive pregnant women. TIMP-2 values were higher in normotensive 

pregnant and preeclamptic women compared with non-pregnant women. Results of the 

present investigation confirm that MMP-2 and TIMP-1 values are significantly higher in 

preeclampsia [10].  

In summary, the present study gives arguments that diminished serum TIMP-2 levels are 

associated with severe preeclampsia. These data were confirmed by a logistic regression 

model for evaluation the relationship between TIMP-2 and severity of preeclampsia. The 

impaired regulation of the MMP-2/TIMP-2 complex plays a major role in remodeling the 

spiral arteries during pregnancy, thus controlling cytotrophoblast invasion. What is the exact 

mechanism by which diminished serum TIMP-2 levels could contribute to the development of 

severe preeclampsia is a question of a great importance. Larger studies with more specific 

methods are needed to clarify whether evaluation of TIMP-2 could provide better 

discrimination of severe PE from mild PE patients.  

 

Conclusion 

TIMP-2 is involved in the abnormal collagen type IV remodelling of uterine arteries in 

preeclampsia. Further studies are needed to clarify whether diminished serum TIMP-2 levels 

could be used as biomarker for the severity of preeclampsia. 
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1. THE AIM OF THE PAPER 

 

The primary aim of this paper is to introduce slang terms which can help cadets, pilots-to-be 

and people interested in aviation communicate with native English professionals in informal 

situations. Using authentic language creates a sense of belonging to a certain group- people 

identify themselves as members of a group. It also ‘allows people to escape the dullness of 

neutral conventional style and to avoid the monotony of ordinary language’. [10]. For better 

understanding of the given slang terms the authors give definitions and try to track when and 

how the terms appeared in the English language. The authors believe this will help learners 

understand and respect the English language, culture and history. The authors did research on 

whether there are corresponding slang terms used by Bulgarian military pilots, thus expanding 

students’ knowledge of the lingo pilots use.  

 

2. THE DATA USED IN THE PAPER 

 

The data was collected using dictionaries, visiting online dictionaries and websites- the 

full list is given in the References. Certain words and phrases are only understood within a 

subgroup such as a particular airline or military squadron. For that reason there are not many 

sources (both online and reference books) that can confirm or expand on the use of certain 

slang. It is difficult to trace the origin of some of the phrases since there is not enough reliable 

information. As Partridge  notes ‘… if the origin in not nailed down at the time, it is rarely 

recoverable.’ [12]. The origin of the phrases has been discussed with aviators and looked 

through consulting dictionaries of etymology on the Internet. The corresponding Bulgarian 

slang phrases were provided by Lt-Col Slavov, a military pilot who works at Graf Ignatievo 

Air Base. The Bulgarian translation of the term ‘coffin corner’ has been discussed with 

professionals in the field of aerodynamics and professional translators. 
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3. INTRODUCTION 

 

The English language and languages in general change all the time. Social, cultural, 

technological and political factors have always influenced language development. Social 

factors relate to region, age, gender, education level, social status and so on. Cultural factors 

cover television, radio, music, and media in general. Technological factors relate to the rapid 

advances in technology which require the appearance of new words. Political factors include 

human migration and invasion. Wars have contributed to the development of the English 

language – new words have been adopted, or some words have changed their meaning. 

Although wars are related to a lot of negative things, they have undoubtedly enriched the 

English language in every sphere of life. The language pilots use is not an exception. When 

we think of pilots and the English language they speak, however, there are certain rules which 

pilots have to follow. English has been the international language of aviation since the 1950s 

and pilots are required to use Standard Aviation Phraseology to avoid misunderstanding and to 

ensure safety in the skies. Yet pilots do use a lot of slang terms when they communicate with 

each other.  

 

4. WHAT IS SLANG? 

 

There is not a universally accepted definition of slang. P. J. Mitchell says: “Slang is 

considered to be informal speech with evaluative, expressive and emotional connotations 

standing apart from literary language.” [11]. Mohamad Falleh Hanaqtah cites Leech and 

Svartvik who say: “Slang is the language which is very familiar in style, and is usually 

restricted to the members of a particular social group, for example ‘teenage slang’, ‘army 

slang’, ‘theatre slang’. Slang is not usually fully understood by people outside a particular 

social group, and so has a value of showing the intimacy and solidarity of its member.” [6] 

David Burke states that slang is ‘Nonstandard vocabulary of a given culture or               

subculture.’ [2] 

The definition given in the Oxford Learner’s dictionary is ‘very informal words   and 

expressions that are more common in spoken language, especially used by a particular group 

of people, for example, children, criminals, soldiers, etc” 

Slang differs from jargon, cant and colloquialisms. According to Mattiello jargon is ‘a widely 

used term referring to the specialized vocabulary and phraseology of a set of people sharing 

trade or profession, although slang may be a choice within jargon. ….soldiers use such slang 

expressions …in their  military life.[10].  

Cant is ‘special words used by particular group of people such as thieves, lawyers, or priests, 

often in order to keep things secret. [30].  

Colloquialisms are ‘familiar words and idioms used in informal speech. ….  Unlike slang, 

however, colloquialisms are used and understood by nearly everyone in the United States. The 

use of slang conveys the suggestion that the speaker and the listener enjoy a special 

‘fraternity’, but the use of colloquialisms emphasizes only the informality and familiarity of a 

general social situation.’ [4]. 

 

5. ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND SLANG IN THE BULGARIAN 

AIR FORCE CLASSROOM 

 

English language teaching in the Bulgarian Air Force classroom focuses on teaching listening, 

reading, writing and speaking. Cadets and pilots- to- be study general English and English for 

Specific Purposes. Cadets study English for maintenance engineers while pilots-to-be study 
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aviation English. Vocabulary is taught systematically and in context. Special attention is paid 

to slang terms. Slang and culture are intertwined with each other. As Korolyova, Voyakina and 

Melekhova state: “Foreign language teaching involves active interaction with the target 

language culture, without which a person is not able to fully master the language and achieve 

mutual understanding with the native speaker.  …. “… language learning by considering only 

formal linguistic resources without regard to its cultural component will make the learning 

process unproductive.” [7]. Teaching slang  undoubtedly broadens students’ knowledge of the 

English language and culture. It also motivates students to achieve better results in their 

studies and boost their confidence as English learners. 

 

6. RESEARCH 

 

The study includes 25 slang terms used by pilots. Most of the slang terms were provided by 

an American pilot and others were taken from dictionaries. Each term is presented with a 

definition, a short explanation of the origin (if it exists) and the Bulgarian corresponding 

phrase.  The words and the phrases are presented in alphabetical order. These slang terms can 

be useful for English teachers to integrate slang into the English classroom since if a 

‘language is studied holistically .. any language variety is considered to be equally 

important’[13]. The following research can be beneficial to cadets and pilots-to-be who will 

be able to communicate effectively in the future workplace; the vocabulary they will use will 

be more interesting and original and they will be more confident. Using slang terms will 

undoubtedly enhance their speaking skills.  

1. Bag 

This means a flight suit. The first concept of a flight suit appeared during the First World War. 

Pilots wore heavy clothing (especially leather jackets) to protect themselves from the cold. In 

1934 the American pilot Wiley Post decided to explore the limits of high-altitude long-

distance flight. He used an airtight pressurized suit. The suit had three layers: long underwear, 

an inner black rubber air pressure bladder, and an outer layer made of rubberized parachute 

fabric. During the Second World War and 1960s, experts developed flight suits which are 

similar to the ones pilots wear today. The flight suit is a one-piece suit, with a zipper up the 

front. Some people believe that pilots call the flight suit a bag because of its saggy fit. The 

fabric was not stretchy, and the form had to be comfortable when sitting in the cockpit. It 

made the suit look saggy and baggy. Bulgarian pilots do not use a slang term for a flight suit. 

They use ‘Летателен костюм’ or ‘Гащеризон’. 

2. Bingo fuel/Joker fuel 

These two terms are used by military pilots to indicate the fuel status of the aircraft. Bingo 

means the minimum fuel for a safe return to base. The term originated with aircraft carrier 

operations, and means ‘to divert’. There is a theory that it comes from the call of ‘bingo’ when 

a game of bingo is over. It can be related to the meaning of ‘game over’. 

Joker is the slang term pilots use to indicate a pre-briefed fuel state above bingo. There is not 

enough reliable information about its origin, but it may be regarded as a wildcard option to get 

to a landing site.  

Bulgarian pilots use the same terms to indicate the fuel state of the aircraft. Bingo translates as 

‘Минимално ниво на горивото, което е достатъчно, за да може самолетът да се върне в 

базата’. 

3. Bird 

It is no surprise that this slang term means plane. The shape of birds was an inspiration to 

model planes. Birds and aircraft have streamlined shapes to avoid air resistance. When birds 

want to take off, they flap their wings to swipe the air below thus creating a low pressure and 
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the body goes up through the process of ‘lift’. A similar kind of thing occurs in an aircraft. 

Both birds and aircraft can glide in the air. They use their motion controllers during the 

landing process. Birds generate resistance by flapping their wings and planes move the 

ailerons, elevator and apply brakes. In Bulgarian this plane translates as ‘самолет’ and 

Bulgarian pilots use the term ‘птичка’ . 

4. Bitching Betty 

This slang terms refers to the voice warning system. American pilots use the term ‘Bitching 

Betty’ while British pilots use ‘Nagging Nora’. The Soviet MiG-29 and Su-27 Flanker pilots 

use the term ‘Rita’. ‘Barking Bob’ is used if it is a male voice. In the beginning, women’s 

voices were used because they were likely to attract pilots’ attention since only men flew; 

there wouldn’t be a woman’s voice on the radio either. The first plane to use such a system 

was the B-58 Hustler bomber. There were 20 short messages recorded by the actress Joan 

Elms. In the 1960s Hustler pilots called Elms ‘Sexy Sally’. The system warned the pilots 

about subsystem malfunctions, ice build-up in the engines, and weapon release. Everything 

was recorded on tapes. The McDonnell Douglas F-15 Eagle introduced the first audio 

warning system aboard a fighter aircraft in 1977. There were four phrases recorded by Kim 

Crow – ‘warning’, ‘engine fire’, ‘overheat’, and ‘weapon armed’. Kim Crow is known as the 

original ‘Bitching Betty’. By the 1990s, ‘Bitching Betty’ had a wide range of recorded 

messages. In Bulgarian,  the voice warning system is known as ‘Речеви информатор’ and the 

Bulgarian slang term is ‘Наташка’. 

5. Buy the farm 

This means ‘to die’ or ‘to be killed in action’. In the book War Slang: American Fighting 

Words & Phrases Since the Civil War, Paul Dickson cites Frank A. Haley who says this slang 

term was used during the Korean war with the meaning of ‘buy it’, which was borrowed from 

the Royal Air Force during the Second World War. The addition of the word ‘farm’ was 

American. There are several theories about the origin of this phrase. The first is that when a 

plane crashed on a farm, the farm owner was known to sue the government for compensation. 

This meant the farm owner would receive a large amount of money which, for example, 

would be enough to pay off the mortgage. According to the second theory, military pilots 

might dream of settling down to a quiet and peaceful place. The third theory is that when a 

pilot was killed in action, his family would receive an insurance payout. In Bulgarian, this 

term can be translated as ‘Загинал, при изпълнение на служебния си дълг’. Bulgarian 

pilots do not have or use a corresponding slang term. 

6. Chop and drop 

The origin of this phrase is unknown, but its meaning is clear. You chop something and then 

you drop it on the ground. Thinking about aviation, it is the combination of chopping power 

and dropping altitude. ‘Chop’ means ‘cut’, with ‘cutting’ referring to ‘cutting power’, 

therefore reducing power to zero. Dropping altitude is easily understood, meaning ‘to quickly 

reduce altitude’. It can be a noun or a verb. The Bulgarian translation is ‘Намаляване на 

скоростта и бързо снижаване на самолета’. The Bulgarian slang term for this is ‘Да 

дръпнеш ръчките’. 

7. Coffin corner  

Coffin corner (or Q corner) is “a situation in flight at high speed and high altitude where the 

stall speed of the aircraft in Mach number equals the Maximum operating speed (Mach) of the 

aircraft. If the pilots slow the aircraft they will stall the aircraft; if they speed up they will 

exceed the maximum operating speed.ˮ [5] The word ‘corner’ stands for the triangular shape 

at the top of the flight envelope where the stall speed and the Maximum operating speed 

(Mach) are equal. ‘Coffin’ refers to the possible deadly consequences. There is no 

corresponding Bulgarian phrase, and it is difficult to translate. However, there are some 
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suggestions. The first is ‘Полет на статически таван’, some call it ‘Скорост на сваляне при 

Критично число на Мах’, or ‘Крайно опасен режим на полет’. There is another suggestion 

which is rather colloquial – ‘Ъгъл на мъртвеца’. 

8. Conga line 

This slang term is used to denote a long queue of aircraft usually taxiing to the runway or on a 

busy arrival. It may originate from the Cuban carnival dance of the same name. This dance 

became popular in the USA in the 1930s and 1950s. The dancers form a long, proceeding line. 

In Bulgarian this phrase means ‘Наредени в редица самолети’, and pilots use the slang term 

‘На верижка’. 

9. Copy shot 

This phrase means ‘acknowledged’, and it is used either in pilot’s communication with an Air 

Traffic Controller or when talking to another pilot. The origin is unknown but there is 

speculation that it may come from a multi-aircraft flight during combat. ‘Lined up for a shot’ 

(missile lock), then ‘missiles away’ (launch missile) and the flight wingman might respond 

‘copy shot’, acknowledging the other plane has launched a missile. It may also refer to a 

carrier catapult launch when the plane is shot. Bulgarian pilots do not have a slang term for 

this and use only one phrase – ‘Потвърждавам’. 

10. Deadstick landing 

Pilots use this phrase when the landing lacks any propulsion control. It is not known why 

‘deadstick’ was included in the phrase as when there is a problem with the engine and it does 

not work, the control stick is still effective. The phrase originates from the First World War 

and was used by the Royal Air Force. Pilots were taught to land within a 150-foot-diameter 

circle with the engine off. Today, although the technology is advanced and engines are 

reliable, pilots are still taught the procedure. Bulgarian pilots use the term ‘Целно кацане’, 

which means ‘Приземяване на самолет след отказ на двигателя’. 

11. Dirty up 

This phrase means ‘extension of gear, hook, flaps, etc., for slow speed flight or landing’. 

There are clean and dirty configurations. A clean configuration is when every part of the 

aircraft is retracted, which allows the aircraft to have only the necessary aerodynamic drag. 

The less drag, the faster and more efficient the plane. The opposite of clean is dirty 

configuration. This means that items like landing gear, flaps, slats, tailhook, etc., are 

deployed. There is a theory this phrase was used during the Vietnam War by pilots of small 

reconnaissance planes while flying slow and low searching for downed pilots. In Bulgarian 

there is only one term: ‘Конфигурация за излитане или кацане’. 

12. Doolie 

This slang term is used for a first-year student at the American Air Force Academy. It comes 

from the Greek word ‘δούλος’ which means ‘slave’ or ‘servant’. In Bulgarian the term is 

‘първокурсник’ and the slang terms used by Bulgarian pilots are ‘ряпа’ or ‘новобранец’. 

13. Wet/dry feet 

These phrases are used when a pilot informs an Air Traffic Controller that the plane is flying 

over water (wet feet) or it has crossed the shore and the plane is flying over land (dry feet). 

These terms were used during the Korean and Vietnam Wars. In Bulgarian, these phrases are 

translated as ‘Полет над водна повърхност’ and ‘Полет над суша’. Bulgarian pilots use the 

same phrases. 

14. Firewall 

This means ‘to go to full power’ or ‘to advance the throttle to the maximum power setting’. 

The theory about the origin is that the term originates from single engine aircraft that have a 

bulkhead (called a firewall), which is designed to limit the passage of engine fire into the 

cabin. The engine controls are on the cabin side of the firewall and, when more power is 
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needed, the throttle is pushed forward. Bulgarian pilots use ‘Включвам пълен форсаж’ or 

‘Пълна мощ’. 

15. Flight level nosebleed 

This slang term refers to flying at a very high altitude. The flight level is called ‘nosebleed’ 

because nosebleeds can be caused by a very high altitude. When you climb higher, the oxygen 

level decreases, and this can cause bleeding. ‘Flight level nosebleed’ can be translated as 

‘Полет на по-голяма надморска височина’. There is no corresponding Bulgarian slang term. 

16. Fly west 

This phrase is used when a pilot has died. The origin of the phrase is related to the sunset. 

When the sun sets, the day ends and so does a pilot – she/he flies into the sunset of their days. 

There is a theory that this phrase means a dead pilot will always be flying west, keeping up 

with the sun. ‘Fly west’ translates into Bulgarian as ‘Починал летец’; there is no 

corresponding slang term. 

17. George 

This means ‘autopilot’. The etymology of this word is unknown but there are two theories 

about its origin. The first is that this term appeared during the Second World War, and was 

used by the Royal Air Force pilots referring to King George VI, who owned the aircraft. The 

second theory is related to George De Beeson who patented automatic plane control in 1931. 

Bulgarian pilots use ‘Автопилот’ or they just call it ‘АП’. 

18. Good stick/good stick and rudder 

This phrase refers to a pilot who has excellent flying skills. The pilot ‘feels’ the plane and 

does not need to use the technology and aircraft flight instruments in the cockpit. Years ago, 

pilots had to use the stick and rudder to control the plane without the help of any technology. 

They had to rely on their senses and abilities. The phrase translates into Bulgarian as 

‘Отличен пилот; с вродени качества да бъде пилот’. The corresponding slang term used by 

Bulgarian pilots is ‘Някой, който има ръка’. 

19. In the soup 

This phrase refers to being in IMC (Instrument Meteorological Conditions). When this 

happens, pilots have to rely on the instruments in the cockpit because they cannot see outside 

due to clouds or fog. There is an idiom ‘in the soup’ which means ‘an unfortunate 

predicament’, so maybe we can conclude that pilots have adopted it with the meaning of ‘a 

difficult situation’ – the weather is not good, there is dense fog, and they cannot use VFR 

(Visual Flight Rules). There are two theories about the origin. The first one is related to the 

actual process of cooking – all products used in the soup ‘were in trouble’ because they were 

being cooked, so being in the soup was a problem. According to the second theory, the phrase 

dates back to the 19th  century. It is related to Ireland and a difficult period when there were no 

potatoes because of blight. Famine spread among Irish people and the British set up soup 

kitchens in some Irish towns. However, those who wanted to eat there had to reject the 

Catholic religion and change their surname to an English sounding one. Starving people were 

‘in the soup’, i.e., they were in a difficult situation. Today, if a person is experiencing a 

difficult situation or is in trouble, we use the phrase ‘in the soup’. In Bulgarian aviation 

language, this phrase translates as ‘Полетът се осъществява по прибори’ and pilots use the 

slang term ‘в облака’. 

20. Kick the tires, light the fires 

This phrase is particularly known as having been said by the actor Harry Connick Jr. who 

played Capt. Jimmy Wilder in Independence Day. However, this slang term is used with the 

meaning of ‘to take off’. ‘Kick the tires’ originates from the early 20th century. People kicked 

the tires to check if they were good enough to be used. ‘Light the fires’ refers to the ignition 

of afterburners. In Bulgarian this phrase translates as ‘излитане’ and as a slang term 
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Bulgarian pilots use ‘бутам ръчките’ or ‘включвам форсажа’. 

21. No joy 

Military pilots use this phrase to indicate that there is no visual confirmation of another 

aircraft. The opposite of ‘no joy’ is ‘tally-ho’. These phrases are in common use, and they can 

even be used as a SOP (Standard Operating Procedure). They were first used during the 

Second World War by British pilots. In the 1930s, countries like the United States, Great 

Britain, Germany, France, the Soviet Union, Italy, the Netherlands, and Japan began to put 

efforts into using radio echoes for aircraft detection. By 1938 Great Britain had radio stations 

along the east and south coast to detect enemy aircraft. Controllers directed the fighter 

squadrons to intercept enemy aircraft formations. These two terms were taken from fox 

hunting with the meaning ‘I have not sighted the quarry’ and ‘I have sighted my quarry and 

am pursuing’. Bulgarian pilots use the following phrases: ‘Не се наблюдава нищо’ for ‘no 

joy and ‘Виждат се всички противникови самолети’ for ‘tally-ho’. 

22. Pour the coal 

The phrase means ‘to speed up’. It was used in the 1930s and made reference to the coal-

burning engines of trains and ships, although aircraft were never powered that way. In 

Bulgarian, this phrase translates as ‘ускорявам’ and the Bulgarian slang term is ‘бутам 

ръчките напред’. 

23. Running on fumes 

This is used when a plane is near the point of fuel exhaustion. It has a reference to cars low on 

fuel but still running. Running on fumes originates from the mid-20th century. There is a 

theory that this term came into use because the free area in a fuel tank was filled with 

vaporous fuel and people could use their cars for some time. In Bulgarian this term translates 

as ‘Самолет с почти свършващо гориво’ and the slang term is ‘Летя на изпарения’. 

24. Fly by the seat of one’s pants 

This phrase is used to indicate that pilots make decisions using their own perceptions rather 

than navigation appliances. It dates back to the first days of aviation when pilots had to fly 

using their own judgement. ‘Seat of one’s pants flying’ was first used in the 1930s in reports 

of Douglas Corrigan’s flight from the USA to Ireland. First, Corrigan submitted a trans-

Atlantic flight plan, but it was rejected. His new flight plan was from Brooklyn to California. 

However, he landed his plane, which was called the ‘Spirit of $69.90’, in Dublin, Ireland. 

Although he claimed that his compasses had failed, many people believed that he deliberately 

ignored the rejection of his flight plan. The original phrase contained the word ‘trousers’ 

which means that it was originally British, and Americans have changed it using ‘pants’. The 

corresponding Bulgarian slang term is ‘да летиш със задните си части’. 

25. Scud running 

This phrase means ‘to dodge low level clouds while flying VFR (Visual Flight Rules). Pilots 

lower their altitude to avoid clouds or IMC (Instrument Meteorological Conditions). The goal 

is to fly with visual rather than instrument references. Scud running is not recommended since 

it can be dangerous and life threatening as pilots can fly into terrain or obstacles. The word 

‘scud’ means ‘to move quickly’; it is also used to describe low cloud fragments which are 

seen with or behind a cold front. Bulgarian pilots do not use a slang term and the only phrase 

used is ‘заобикаляне на облаци при визуални полети’ 

 

7. CONCLUSION 

 

These 25 slang terms are just a small piece of the great richness of the English language. If we 

compare these terms with the Bulgarian ones (where there are corresponding phrases), we can 

note that the American slang terms are more figurative, idiomatic, and expressive. Some of 
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the given terms do not have equivalent Bulgarian slang terms, maybe due to the fact that 

Bulgaria has not participated in so many war conflicts as Americans have. Yet it cannot be 

concluded that Bulgarian aviation slang is not as rich as American aviation slang. We have to 

keep in mind that language is related to culture; each language has its peculiarities and rich 

vocabulary which is worth researching. 
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