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БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС В УСВОЯВАНЕТО НА КОСМОСА 
                                                  Петър Ст. Гецов 
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Petar St. Getsov 
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Abstract: The paper present the activities of the Space Research and Technology 

Institute -BAS. There are considered structure and subject of the research in institute. There 

are shown the projects and perspective directions for work and their applications. 
Key words: space exploration, environmental monitoring, technology transfer 

    Българското участие в космическите изследвания стартира със 

създаването на научна група по Космическа Физика от академиците 

Кръстанов и Серафимов (сн.1) на 01.11.1969 г. към президиума на БАН и 

нашата страна 12 години след изтрелването на първия изкуствен 

спътник на Земята се включи активно в овладяването на космическото 

пространство. 

През 1972г. е изведен на космическа орбита първия български прибор 

наречен тогава П-1 и са проведени първите български експерименти в 

Космоса. Той е предназначен за изследвания в областта на космическата 

физика-измерване на температурата и концентрацията на космическата 

плазма (Сн.1). С П-1 България става 18-та Космическа държава в света и 

като се има в предвид, че в списъка на ООН фигурират над 190 държави 

може да се отчете реално значението на тази класация за нашата страна. 

     Не може да не отбележим заслугите на основателите на тогавашната 

Централна лаборатория за космически изследвания (ЦЛКИ) 

академиците  Любомир Кръстанов и Кирил Серафимов (Сн.2), 

правоприемник на която се явява сегашния Институт за космически 

изследвания и технологии към БАН (ИКИТ). Трябва да отдадем 

дължимото и създателите на П-1, Таня Иванова, Стефан Чапкънов, 

Мария Петрунова и Георги Карамишев, които са показани на Сн.3. 
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                       Сн.1                                 Сн.2                              Сн.3 
 Като гордост на Българската космическа наука са и двата национални 

спътника- Интеркосмос България-1300 I,II (сн.4,5). Участието ни в 

проекти като Активен и Апекс поставиха нашите учени в редиците на 

най-активно изучаващите процесите в земната магнитосфера. 

 

                
                          Сн.4                                                         Сн.5 

 

 

Двата пилотируеми полета на български космонавти Георги Иванов 

(1979 г.) и Александър Александров ( 1988 г. )  са едни от най-значимите 

постижения в участието на Българската Академия на Науките в 

Космическите изследвания (сн.6). Колективите от ИКИТ имаха 

решаваща роля в подготовката и координацията на научните програми за 

тези полети(сн.7). Българската апаратура беше много високо оценена и 

това се потвърди от факта, че тя с много от екипажи след нашите 

космонавти. С полета на нашия космонавт Георги Иванов България става 
6-та страна която има космонавт и е 3-та, която произвежда космически 
храни заедно със САЩ и тогавашния СССР. Като връх в нашите 
космически изследвания може да се отбележи полета на нашия космонавт 
Александър Александров по време на който се реализира сериозна научна 
програма включваща разработването на 11 научни апаратури и системи и 
повече от 40 експерименти проведени на борда на Орбиталната космическа 
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станция „Мир”. 

        
                     Сн.6                                                         Сн.7 

  През  първия период  на Космическите изследвания в България 

нашите учени са участвали и в най-амбициозните проекти на 

Международната програма Интеркосмос– Венера-Халей, Фобос, Гранат 

(най-голямата рентгенова обсерватория ) – тоест изследвани са комети и 

планети от слънчевата система (Марс), неутроните звезди и черните 

дупки (Сн.8). 
 

    
                                                           Сн.8. 
 
Успешно в ИКИТ се развива направлението „Космическа медицина и 

биология”.Продължават изследванията свързани с усъвършенстването на 
космическата оранжерия, която се явява българско ноу-хау и е летяла 
повече от 10 години на Орбиталната космическа станция „Мир”. По проект 
с ФНИ (Project DMU 02/2– 2009-2013) експериментално беше измерен 
водния капилярен потенциал в порьозния материал на почвата в условията 
на микрогравитация, която е създадена с малък акробатичен самолет (фиг 
9.).  
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Фиг.9. 

        И сега космическите изследвания са от изключително значение за 

България. Това дава на нашата нация не само самочувствие, но и шанс да 

сме сред народите на тази планета, проправили пътя към мечтата на 

човечеството – безкрайния Космос. За изминалите години години 

създадохме и развиваме наука, с която малко народи могат да се 

похвалят. България, като страна и като народ, трябва да се гордее с това, 

което е направила българската космическа наука и българската наука 

като цяло. Нашите учени и сега участват във високотехнологични 

проекти  по Физика на Космоса, Дистанционно изследване на Земята за 

Глобален мониторинг на околната среда и сигурността, за създаването 

на нови материали и нанотехнологии и разработка на аерокосмическа 

техника по програми на ЕС и НАТО.  
            

 
През всичките тези години независимо от големите исторически и 

икономически преобразувания ИКИТ успява да е флагмана на българските 
космически изследвания и да защити високото място на България като 
космическа държава.Създадени са повече от 100 прибори, апаратури и 
системи летяли на космическа орбита с които са проведени около 500 
космически експерименти.  

Последните години космическите изследвания са белязани с 
промяната на начина на финансиране на дейността, т.е. с преминаването 
към проектно финансиране и засилване на научно-приложната дейност и 
трансфера на технологиите. За периода от 2010-2017 г. в ИКИТ са 
разработени повече от 50 проекта, като много от тях са с външно не 
бюджетно финансиране табл.10. 
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                              Табл.10                                           фиг.11      
 
Основните направления в които работи института са Космическата 

физика, Дистанционното изследване на Земята от Космоса и Трансфер на 
космически технологии (фиг.11). 

По първото направление основните проекти са свързани с изследвания 
на космическата плазма и радиация . Много сериозно е българското 
участие на борда на Международната космическа станция (МКС) и 
спътници и самолети на САЩ,Русия,Индия,страните от ЕС. Български 
прибори измерат радиацията на астронавтите и модулите на станцията като 
се започне от 2001 г. и ще продължи до 2020 г.(Фиг.12). От началото на 
2012 г.започна разработка на подобна апаратура и в момента тя лети около 
Марс и през 2020 г.подобна ще е на марсохода „Екзо-Марс-2020”.В 
момента института работи по 4 проекта с Европейската космическа 
агенция и други три ще стартират до края на годината. 

   
  
                                            Фиг.12 
 
От 2013 година на Международната космическа станция работи наша 

апаратура разработена по проекта „Обстановка”  (в него участват-
Русия,Англия,Украйна,Швеция,България,Полша,Унгария) включваща 
нашата-сонда на „Ленгмюр” за изследване на плазмата около МКС  и 
система за измерване на електрическия потенциал на модулите на 
станцията, който може да достигне до 200V и да предизвика протичане на 
уравнителни токове при доближаване на космическите кораби до 
станцията при което да се наруши нормалната работа на системите за 
автоматично скачване(фиг.13). 



12 
 

   
                                                      Фиг.13             
Сериозно място в института заемат изследванията свързани със слънчево-
земните връзки и краткосрочната и дългосрочнита прогнози на Слънчевите 
въздействия на хората и климата.Създаден е център за прогнозране на 
слънчевата активност и на базата на разработените модели ежедневно на 
сайта на института се публикува актуалната информация в това 
направление. Наши учени са инициатори на създадената най-голяма 
международна инициатива в областта на космическото време (фиг.14). 
 

 
                                               Фиг.14 
Успешна е и дейността на института по рамковите програми на 
Европейската комисия свързани с проблемно ориентиран процесинг и 
създаване на база от данни за изследване на йоносферата (POPDAT), 
оценка на замърсяването при Bi- конична полетна струя (“AEROcepture for 
Future spAce tranSporTation” FP7 project AEROFAST GA No 218797 и 
проект за създаване на уебсайт „Космос” по 7-ма рамкова програма 
(Website “COSMOS” FP7 project GA No 218813). 

В последните години космическите технологии заемат все по широко 
място в живота на хората. Особено голямо приложение имат 
дистанционните методи за изследване на Земята от Космоса. 

Като пример в това направление можем да посочим проекта на 
института  „PROBA-V” за оценка на вегетацията и състоянието на 
земеделските култури с помоща на изображения от спътниците „Spot” и 
„PROBA-V”(фиг.15). 
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                                               Фиг.15 
След спечелени конкурси по оперативна програма „Конкурентно-

способност” продължава работата на създаденият към института офис за 
трансфер на технологии. Той се явявя част от мрежата на такива офиси в 
Европа (Фиг.16). 

 

O F F I C E  O F  T E C H N O L O G Y  T R A N S F E 

R

TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Офиси за технологичен трансфер

   
 

 
Фиг.16. 

БЛА и изследванията на функционалната ефективност на човека- 
оператор при екстремални условия е силно застъпено в работата на 
института. По проект с ФНИ на МОМН (Project 02/59-2009-2013) е 
разработена апаратура за изследване на психофизиологичното състояние на 
оператори на сложни технически системи и подвижни обекти. В 
изследователския комплекс са включени неустойчива платформа, система 
създаваща виртуална реалност и система за моделиране и изследване на 
оператори  на БЛА (фиг.17). 

SRTI 15

Study of Man’s Dynamic Effectiveness whilst Working under Extreme 
Conditions - Project 02/59-2009-2013

   
Фиг.17. 

Голямо внимание в ИКИТ обръщаме на подмладяването на научния 
състав. Успешно завърши проект по оперативната програма „Човешки 
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ресурси”(ВG051РО001/07/3.3-02/63/170608 SRF) за повишаване на 
квалификацията и съхраняване на екип от млади учени в областта на 
аерокосмическите технологии, което се предпоставка за устойчиво 
развитие на направлението свързано с мониторинга на околната среда и 
превенцията при техногенни и природни бедствия.(фиг.18). Много се 
работи с подрастващото поколение и създаването на «Космическо 
училище». 

   
Фиг.18 

Институтът издава научното списание „Aerospace Research in 
Bulgaria”.Наши водещи учени са автори на много публикации, монографии 
и патенти.Стана хубава традиция ежегодно института да провежда 
международна научна конференция „Космос, Екология, 
Сигурност”.(Фиг.19). 

Space Ecology Nanotechnology Safety

SES, Varna, Bulgaria  
Фиг.7 

Бъдещите активности на Института за космически изследвания и 
технологии са в следните направления: 

-Създаване на национален потенциал базиран на Европейската 
интегрираната информационна система за Глобален Мониторинг на 
Околната среда и сигурността „Коперник“ и осъществяване на In-situ 
наблюдение с безпилотни летателни апарати (UAV); 

-Осъществяване на бърз трансфер на космическите методи, 
разработки, данни, резултати и технологии към индустрията и бизнеса, 
включително и SMEs, базирани на създадения Офис за Трансфер на 
Технологии; 

-Внедряване на резултатите от изследванията на човека-оператор при 
работа в екстремални условия; 

-Създаване и внедряване на Система за мониторинг здравето на 
населението и телемедицински методи в здравеопазването. 
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Abstract: The report presents a comparative analysis of different policies and approaches for 

management of centers of excellence (CoE) and centers of competence (CoC) in the context of the 

convergence of science and technology policy. The potential challenges to its successful 

implementation in Bulgaria are outlined. Best practices and management models in the USA, UK, 

Denmark and Finland are discussed. Among the main problems in Bulgaria are the short horizon of 

integration between the efforts of universities and research organizations on the one hand, and 

business and public sector on the other, the lack of private investments for the development of 

research, the need for reforms in higher education aimed at improving the quality of education.  

 
Keywords: Centers of excellence (CoE), Centers of competence (CoC), convergence of scientific and 

technological policy 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
През последните години темата за конвергенцията в научната и технологичната 

политика става все по-актуална и значима за развитието на икономика и дори на 
общество, базирани на знанието. Интегрирането на усилията на университетите и 
изследователските организации от една страна, и на бизнеса и публичния сектор, от 
друга страна, става ключово условие за изграждане на капацитет за иновации. Според 
някои оценки това е третата икономическа революция в човешката история, която се 
очаква да промени коренно начините за правене на бизнес, качествата на средата за 
живеене и обществото като цяло.   

В тази сложна, динамична среда, висшите училища и изследователските 
организации придобиват все по-голяма роля на двигател и инициатор на развитието. Те 
са част от  „тройната спирала” (triple helix), обхващаща системата „университет – 
бизнес - правителство”. Те изпълняват т.нар. „трета мисия”, насочена към насърчаване 
на връзките с потребителите на знания и улесняване на трансфера на технологии. Тази 
нова социална роля на висшите училища ги изправя пред поредица от 
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предизвикателства, които могат да бъдат преодолени чрез иновативни подходи и 
използване на всички възможни инструменти за улесняване трансфера на знания и 
технологии.  

Сред най-актуалните възможности за интервенция към настоящия момент, са 
центровете за върхови постижения (Centers of Excellence) и центровете за кометентност 
(Center of Competence), които предстои да бъдат изграждани в България през 
следващите години.  

Настоящият доклад е да представи сравнителен анализ на различни политики и 
подходи за управление на центрове за върхови постижения и за компетентност в 
контекста на конвергенцията на научната и технологичната политика, и да очертае 
потенциални проблеми и предизвикателства пред нейното успешно реализиране в 
България. 

Темата за центровете за върхови постижения (ЦВП) и центровете за 
компетентност (ЦК) е може би най-актуалната и значима за висшите училища у нас към 
настоящия момент. Тя е в дневния ред на Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и на много висши училища, които разработват 
проектна документация и се подготвят за управлението на мултидисциплинарни, 
изследователски центрове, с висок потенциал за научни резултати по приоритетни за 
страната тематични области.  

Ето защо вълнението на научната общност и очакванията на всички 
заинтересовани страни за резултатите и въздействието на този тип инициативи са 
големи. Освен планираните преки резултати, като брой публикации и наети 
изследователи, в по-далечен план се очаква да се измени цялостната картина на 
научната инфраструктура, да се създадат условия за успешна кариера на млади 
изследователи и да се промени значението на висшите училища и изследователските 
институции за развитието на икономика, базирана на знанието. 

 
2. ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА 

КОМПЕТЕНТНОСТ – СТРАТЕГИЧЕСКА И ФИНАНСОВА РАМКА НА 
ИНТЕРВЕНЦИЯТА 

 
Центровете за върхови постижения и центровете за компетентност в България се 

финансират по Инвестиционен приоритет: №1а. Укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и иновационната дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване на центровете на компетентност, по-специално 
центровете, които са от интерес за Европа, Специфична цел 1: „Развитие на върхови и 
пазарно-ориентирани научни изследвания“ на Оперативна програма ,,Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  

Основната цел на интервенцията е подпомагане повишаването на нивото и 
пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите научни 
организации в България, както и подобряване капацитета за реализиране на върхови 
постижения в областта на научните изследвания (за ЦВП), респективно откриване 
възможности за нови партньорства с бизнеса и за създаването на нови предприятия (за 
ЦК). 

 Предоставената помощ е за подкрепа за изграждане, развитие и/или 
модернизиране на центрове за върхови постижения и на центрове за компетентност, с 
оглед преодоляване на недостига на конкурентни и международно признати научно-
изследователски комплекси, и осигуряване на високо ниво на научните изследвания в 
областите на интерес за българската икономика, формулирани в Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). 

До 2023 г. се очаква в резултат на интервенцията, да бъдат изградени и да 
функционират ефективно минимум четири ЦВП и осем ЦК в четирите компонента, 
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съответстващи на тематичните области на ИСИС. Компонентите и максималният 
размер на финансиране са посочени в Таблица 1, а индикаторите за продукт, резултати 
и въздействие са представени в Таблица 2 [5,6,7,8]. 
 

Таблица 1. Компоненти и максимален размер на финансиране, млн. лв. 
 

Компоненти/тематични области на ИСИС 
Максимален бюджет, млн. лв. 

ЦВП ЦК 
Мехатроника и чисти технологии 70 24 
Информатика и информационни и 

комуникационни технологии 
30 13,5 

Индустрия за здравословен живот и 
биотехнологии 

70 24 

Нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии 

30 13,5 

Общо: 200 150 
 

Таблица 2. Индикатори за продукт, резултати и въздействие на ЦВП и ЦК 
 

Центрове за върхови постижения Центрове за компетентност 
Индикатори за изпълнение (продукт): 

а) 70 нови изследователи в подпомогнатите 
субекти (ЦВП); 
б) 100 изследователи, работещи в подобрени 
инфраструктурни обекти за научни 
изследвания; 
в) 4 новопостроени инфраструктурни 
комплекси в ЦВП; 
г) 40 съвместни научноизследователски 
проекти, разработени между ЦВП и бизнеса. 

а) 180 нови изследователи в подпомогнатите 
субекти (ЦК); 
б) 250 изследователи, работещи в подобрени 
инфраструктурни обекти за научни 
изследвания; 
в) 8 новопостроени инфраструктурни 
комплекси в ЦК; 
г) 110 съвместни научноизследователски 
проекти, разработени между ЦК и бизнеса. 

Индикатори за резултат: 
а) Дял на научните публикации сред първите 
10% от най-цитирани по приоритетните 
области на ИСИС – 4%; 
б) Публични разходи в размер на 0,03% от 
БВП за научноизследователска и развойна 
дейност (GOVERD плюс HERD), 
финансирани от предприятията. 

Публични разходи в размер на 0,03% от БВП 
за научноизследователска и развойна дейност 
(GOVERD плюс HERD), финансирани от 
предприятията. 
 

Допълнителни индикатори 
 брой млади учени до 34 г., които участват в научноизследователските и развойните 
дейности; 

 брой водещи национални и чуждестранни изследователи; 

 брой докторанти, постдокторанти и специализанти в тематичните области на ИСИС; 

 брой привлечени учени от други държави и/или български учени, които са били на 
работа в чуждестранни научни организации; 

 брой обучени учени чрез транснационална мобилност и международно 
сътрудничество; 

 разработени и придобити права по интелектуална собственост. 

Целеви групи 
изследователи; предприемачи; иноватори; преподаватели; докторанти; постдокторанти; млади 
учени; специализанти; участници в научни изследвания; студенти; ученици 
Очаквано въздействие 
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Ползи за предприемачеството: 
 създаване на spin-off и стартиращи предприятия; 

 разработване на нови/подобрени продукти и процеси; 

 трансфер на знания. 

Ползи за останалите целеви групи и за обществеността: 
 генериране на нови изследвания, 

 формиране на човешки капитал, 

 развитие на социалния капитал. 

 

Центровете за върхови постижения и центровете за компетентност са най-
мащабната за България интервенция в областта на науката през последните години. Те 
се разработват като опит да се преодолеят проблеми, като нисък дял на инвестиции в 
научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) и развитие на иновациите, 
недостатъчно пазарно ориентиране на научните изследвания, изостанала 
инфраструктура и оборудване. 

ЦВП и ЦК са крупни схеми за финансиране със силен регулативен характер. С 
тях се прави опит за ускоряване на процеси, които в други държави се развиват от 
години, и да се навакса изоставане от финансирането с публични средства на разходи за 
наука. Поради недостига на средства за нормално развитие на процеса обаче, 
финансирането се прави само в няколко ключови области, избрани след продължителен 
анализ на статуквото към определен момент.  

Както и останалите инструменти с регулативен характер, ЦВП и ЦК са форма на 
интервенция, при чието планиране и реализиране могат да възникнат всички присъщи 
рискове на подобен тип намеса, свързани със субективен характер на управленските 
решения по отношение на приоритетните области на развитие, оценката на проектните 
предложения, и не на последно място по отношение неадекватно разпределение на 
публичните средства за неефективни или неустойчиви изследователски 
центрове[1,2,3,4]. 

Опитът на другите страни 
Създаването на ЦВП и ЦК в България е в изпълнение на мерките по  

конвергенция на научната и технологичната политика, която се провежда в много други 
страни, главно в ОИСР. За целите на конвергенцията се прилага често имитиране 
постигнатото от други страни и организации чрез трансфер на кодирано и некодирано 
знание и опит в разработването на политики, организационни форми, процедури и 
мерки. По тази причина в настоящия доклад ще бъдат представени добри практики и 
модели на поведение, които могат да бъдат модифицирани с оглед адаптирането им 
към конкретните условия в България. 

 
САЩ 
В най-популярния им смисъл центровете за върхови постижения (Centers of 

Excellence) в САЩ са популярен механизъм и модел за организация на различни типове 
дейности в много организации от бизнес сектора. В САЩ съществуват множество 
центрове от този вид, в голяма част от които университетите не участват директно. 
ЦВП в бизнес организациите са ориентирани по-скоро към ефикасно и ефективно 
управление на процесите в съответната организация, т.е. те са свързани с 
корпоративния мениджмънт, включително чрез проектно управление, подобряване на 
качеството, бизнес анализ, управление на процеси и т.н. Акцентът е върху обучението и 
сертифицирането на умения, управление на знанието, разработване на стандарти и 
методологии.  
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В определен смисъл ЦВП са по-скоро бизнес модел за управление на дейността 
на фирмите, акцентът в който е насочен към оптимизиране на дейността и ясно 
фокусиране върху постигането на бизнес целите.  

Моделът на Хюлет Пакард за център за върхови постижения например е насочен 
към цели, като: редуциране на разходите, подобряване на ефикасността, редуциране на 
риска, внедряване на добри практики, синхронизиране на IT структурата с 
организационната структура на фирмата и на бизнес целите със стратегическите 
приоритети. ЦВП, според авторите на модела, е практически възможно да се въведе във 
всякакви компании, независимо от тяхната големина. Той дава възможност за 
привличане и кариерно развитие на талантливи експерти и не на последно място – 
въвежда стандарти, с което се гарантира качество на продуктите и услугите на 
компанията, независимо дали са произведени от вътрешни подразделения или външни 
(аутсорсинг) доставчици на компоненти или услуги.  

Моделите на ЦВП в организационен аспект могат да са най-различни – с много 
или с малко налични ресурси, с персонал, зает на пълен работен ден или почасово, 
който в същото време изпълнява и други задачи – извън тези в ЦВП. В една 
организация могат да се създадат дори няколко ЦВП, насочени към подобряване 
работата в различни направления. 

Въпреки различията обаче, могат да бъдат изведени следните общи черти на 
ЦВП: 

Дефинират се добри практики и работни стандарти (work standards); 
Оценява се доколко профилът на зрелост на организацията/ компанията отговаря 

на тези добри практики и стандарти; 
Осигурява се директно (т.е. персонално) и/или индиректно (т.е. 

институционално – чрез инструменти, шаблони на документи и др.) ръководство и 
съдействие при оценката на това до каква степен организацията е постигнала напредък 
в процеса на прилагане на добрите практики и стандарти. 

Тези принципни постановки предопределят и философията на ЦВП. На практика 
те са системен и последователен подход за подобряване качеството на работа на 
съответната организация. 

В този аспект се развиват и центровете за върхови постижения и за 
компетентност и в университетите в САЩ. В университета на Южна Калифорния ЦВП 
е вътрешна инициатива на университета и цели да осигури известност и цитируемост 
на научните изследвания. Създаден е съвместен комитет с участие на академични 
преподаватели и представители на администрацията. Експерти в центъра действат като 
лидери, съветници, ментори и подпомагат за създаване на култура на върхови 
постижения в научните изследвания („Excellence in research”). Основните дейности на 
центъра са провеждане на изследователски изложения, тренинги и уъркшоп срещи.  

По същество ЦВП на университета на Южна Калифорния е по-скоро свързан със 
системата за кариерно развитие на учените и целта му е осигуряване на условия за тези 
от тях, които са силно мотивирани да провеждат изследванията си. Ето защо в ЦВП 
основните акценти са два: 1) източници на финансиране, но за индивидуални 
изследователски проекти и 2) менторство на млади учени, които разработват 
докторантски или постдокторантски изследвания. Но също така се обръща сериозно 
внимание и на комуникациите с медиите, с оглед постигане на добра репутация и 
улеснение при финансирането на бъдещи проекти. 

Европа 
Разнообразието от изследователски центрове за върхови постижения и за 

компетентност в Европа е огромно. В някои страни те функционират от няколко 
десетилетия, в други са новосъздадени и тепърва стартират.  

Практиката на ЦВП показва, че те имат три различни групи цели: 1) чисто 
научни (по-скоро свързани с фундаментални изследвания); 2) приложни изследвания и 
иновации; 3) социални цели.  
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Научните цели на ЦВП обикновено са насочени към постигане на международна 
известност и атрактивност на центъра, концентрация на ресурси, набиране на водещи 
изследователи, създаване на критична маса от учени, преструктуриране на 
управлението и организацията на университетската система за научни изследвания, 
създаване на адекватна среда за научни изследвания и др.  

При центровете за компетентност картината е още по-пъстра. По правило те са 
микс от обучителни и изследователски цели и мерки, като балансът между тях силно 
варира.  

Има и изключения. Някои ЦВП целят постигане на върхови постижения в 
обучението, като този в университета в Брайтън.  

Наблюдават се различия в начините за конкурентен подбор на проекти, в 
източниците за финансиране на ЦВП и ЦК и др. В страни, като Швеция, доминират 
т.нар. частни източници на средства, подобно на американския модел. В други държави 
се прилага смесено финансиране чрез комбинация от бюджетни  и публични средства.  
В Дания и Финландия националните средства са акумулирани главно от 
приватизацията на държавните компании през 90-те години.  

В повечето ЦВП и ЦК финансирането с публични средства се осъществява за 
период от 6 до 10 годишен период, което позволява да се разработват средносрочни 
планове и програми и дори да се предприемат рискови проекти, тъй като има 
достатъчно време за овладяване и реакция на рисковете преди програмното 
финансиране да бъде прекъсвано поради лоши текущи резултати. 

Всички центрове подлежат на междинни и крайни оценки по предварително 
уточнени критерии. 

Великобритания  
 Във Великобритания решението за финансиране се взема от седем 
изследователски съвета, създадени през 60-те години. Всеки от съветите разпределя 
средства в определена научна област на база на стратегически приоритети и годишни 
планове за реализацията им. Отделните съвети предоставят информация за източници 
на финансиране, публикации със свободен достъп, стипендии за докторанти, награди на 
учени, публикувани резултати от проучвания, възможности за участие в публични 
събития, политики и стандарти в отделните направления на финансиране и др.  
Съветът по икономически и социални изследвания, например, действа от 1965 г., като 
първоначално икономическите науки са били изключени. Освен съдействие при 
проектно финансиране на изследователски програми, той разработва също и насоки за 
обучение в ОНС доктор и подпомага основаването и финансирането на 21 центъра за 
обучение в ОНС доктор, включително и чрез предоставяне на стипендии.  

Дания 
В Дания се прилага подобен на българския модел за центрове за върхови 

постижения и центрове за компетентност – от 1993 г. Учредена е национална програма 
за финансиране на ЦВП, която предоставя грантове за всички научни области . 

За целия период на съществуване (от 1993 до 2016 г.) по национална програма са 
финансирани общо 100 ЦВП, от които към момента функционират 37. Останалите са 
били закрити след приключване на изследователските им програми. 

ЦВП са със срок на действие 10 години. Финансират се само топ изследователи 
с амбициозни идеи. Процедурата за кандидатстване е на две фази, като по време на 
първата фаза се подава само кратко писмо за намерения – до 5 стр. Само част от 
кандидатите биват помолени да разпишат подробно проектно предложение във втората 
фаза, което се оценява от международни експерти. Преди окончателното решение, 
бордът на програмата за финансиране се среща с представители на всеки кандидат.  

От всички подадени проектни предложения се финансират средно 6%. Около 13-
20% са поканени да разпишат цялостно проектно предложение, от които 30-40% се 
одобряват. Оценяването е напълно прозрачно. Съставът на екипите и на оценителите е 
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известен и дори кандисващият екип има възможност да прегледа оценките още преди 
окончателното решение на борда на програмата.   

Всеки кандидат може да посочи трима експерта, единият от които бива избиран 
да участва в оценката на проектното предложение. Останалите двама се избират от 
комисията по оценката на база на препоръки от вътрешни и външни експерти. Всеки 
експерт оценява само по едно проектно предложение.  

По време на интервюто преди окончателното решение на борда на програмата, 
лидерът на екипа презентира изследователската идея и стратегията за нейната 
реализация. Финалното решение се базира на пълното проектно предложение; три 
оценки (рецензии) за всяко предложение; отговорите на кандидата на въпросите на 
рецензентите; интервюто с лидера на кандидата. 

След окончателното решение на борда на програмата, Фондацията (донор на 
средствата) и ръководителят на центъра водят преговори с институцията, където ще 
бъде ситуиран центъра. Обект на преговорите са кофинансирането от страна на 
висшето училище, условията за предоставяне на офис и лабораторни пространства и 
планове за продължаване работата на центъра след приключване на финансирането.   

Екипът на центъра разработва годишни, междинна и финална оценка. 
Междинната оценка се прави след петата година на база на доклад за самооценка на 
центъра, след което екипът кандидатства за втория период на финансиране. Оценката 
се преглежда от международни експерти, които могат да посетят центъра и да 
наблюдават работата му на място. Финалната оценка се прави след 9-тата година [10].  

Финландия 
Процесите на разработване на ЦВП във Финландия стартират през втората 

половина на 90-те години, като страната следва опита на други скандинавски страни – 
главно Швеция и Дания. Но цялостната политика на конвергенция между науката и 
технологиите, т.е. между изследователските организации и университетите, от една 
страна, и бизнеса, от друга страна, започва още от 60-те години и преминава през 
няколко етапа.  

В първия етап (60-те – 80-те години на 20 век) се формират базовите структури в 
няколко направления:  

Разработване на програми и на нови планови механизми, първият от които е 
Финландски план за подобряване финансирането на научно-изследователската и 
развойна дейност (НИРД); 

Създаване на политически съвет на високо ниво за формулиране на насоки в 
научно-технологичната политика и за координиране между отделните министерства на 
дейностите по развитие на науката и технологиите (моделът на координация е 
заимстван от Швеция, която от своя страна го е заимствала от САЩ); 

Реорганизация на администрацията, когато биват създадени нови механизми за 
планиране, координация и финансиране на университетските изследвания; част от 
реформата е създаването на фонд за нови изследователски грантове; 

Въвеждане на мерки за подобряване условията за индустриалната 
научноизследователска и развойна дейност, създаване на нов фонд за стимулиране на 
фирмени изследвания; 

Развитие на висшето образование като ресурс за захранване на 
изследователските центрове с квалифицирани учени.  

Вторият етап е свързан със засилване на технологичната ориентация (80-90-те 
години на 20 век). Разработват се схеми и се създават организации за технологичен 
трансфер, дифузия и комерсиализация, т.е. възниква потребността от т.нар. посредници 
в трансфера на знание и технологии, които са ключов елемент на националната 
иновационна система. Създава се национална мрежа от технологични паркове и 
центрове, в които се разработват спин офф проекти и инкубатори. Нарастват 
възможностите за финансиране на иновационни проекти с публични и частни средства 
както на национално, така и на регионално ниво.  
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Третият етап стартира през 90-те години и усилията са насочени вече към 
създаване на общество, базирано на знанието. Постигат се видими резултати по целите, 
заложени още през първия и втория етап на трансформиране на финландската система 
за висше образование и научни изследвания – добре работеща система от университети 
и правителствени изследователски институти, нови и реновирани механизми за 
планиране и финансиране с публични и частни средства на НИРД, добри резултати при 
индустриалните иновации. Финландия се нарежда сред лидерите в света по иновации и 
развитие на технологиите. Концепцията за общество на знанието се реализира чрез и се 
допълва от все по-добре структурирана национална иновационна система (НИС), в 
която участват всички субекти и играчи на пазара на науката и технологиите. Страната 
залага на растеж, базиран на знанието, като за целта се реализират мерки в няколко 
посоки: НИРД, образование, условия за конкуренция, закони и регулации за 
интелектуалната собственост, национални и международни мрежи за коопериране и за 
технологичен трансфер.  

Политиката за растеж, базиран на знанието се оказва печеливша. През 90-те 
години, когато страната навлиза в рецесия, именно мерките, свързани с развитие на 
науката и технологиите, съдействат за бързото излизане от кризата. От 1995 г. когато 
страната става пълноправен член на ЕС, Финландия участва активно във всички 
рамкови програми на ЕС, като особено се увеличават средствата за подкрепа на науката 
и технологиите в отдалечените региони на страната.  

Към настоящия момент  функциониращите центрове за върхови постижения 
образуват мрежа с ясно обособени цели, управлявана съвместно от Финландската 
академия, университетите и изследователските институции, които участват в 
центровете.  

Един от важните фактори за успеха на Финландия е пълната политическа 
подкрепа от страна на правителството, което разработва и реализира план за обучение и 
изследвания, в който се включват мерки за осигуряване на ресурси и задържане на 
таланти, необходими за създаване и засилване на центровете за върхови постижения. 
Увеличава се и бюджета за НИРД – от 2,5 на 2,9% от БВП. Част от мерките са свързани 
със създаването на национална иновационна система, като разходите за нейното 
стартиране биват покрити от приватизацията на държавните компании. 

По този начин мерките за реализиране на политиката за стимулиране на 
научните изследвания във Финландия биват интегрирани помежду си. Създават се 
политически, икономически и културни условия, благоприятстващи развитието не само 
на центрове за върхови постижения и за компетентност, но и на общество, базирано на 
знанието. 

Приложимост на добрите практики – някои изводи за България  
Прегледът на практиките и подходите за управление на ЦВП и ЦК в различни 

страни дава основание да се направят някои изводи и по-общи коментари за 
приложимостта им за България [9,10,11].  

Брой тематични области, допустими за интервенция по схемите за ЦВП и 
ЦК 

Важна особеност на българския модел е изключително концентрирания 
характер на тематичните области, формулирани в Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация (ИСИС) – общо четири на брой за страната, в които ще 
бъдат развивани ЦВП и ЦК. Прегледът на приоритетните области на останалите страни 
членки показва, че средно те са около 8, като в страни като Португалия достигат 17. 
Дори и малки икономики, като тези на Латвия или Естония са с 5, респективно 6 
области на приоритетно въздействие. 

Четирите тематични области за България, освен, че са приоритетни в ИСИС, са 
водещи и в проекта на Националната стратегия за развитие на научните изследвания до 
2025 г., тъй като двата документа следва да са интегрирани по съдържание. Без да 
коментираме методиката за избор на допустими области на интервенция, бихме могли 
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да направим извода за твърде стеснения характер на специализацията в България, и 
пропуснатите ползи за други области на науката и други сектори на икономиката, 
които неизменно остават встрани от вниманието на правителството и ще се развиват с 
много по-бавни темпове през следващите години.  

Среден размер на годишното финансиране 
Предварителният анализ показва, че разходите за ЦВП и ЦК в България са 

планирани с много голям резерв, тъй като средният размер на годишното финансиране 
с публични средства за ЦВП и ЦК в нашата страна превишава значително този на 
центровете в развити страни (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Среден годишен бюджет за финансиране с публични средства за ЦВП и ЦК 

в България, млн. EUR 
 

Компоненти/тематични области на ИСИС 
Макс. бюджет на 

един център 
Годишен бюджет 

(6 години) 
ЦВП ЦК ЦВП ЦК 

Мехатроника и чисти технологии 35 12 5,83 2 
Информатика и информационни и 
комуникационни технологии 

15 6,75 
2,5 1,125 

Индустрия за здравословен живот и 
биотехнологии 

35 12 
5,83 2 

Нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии 

15 6,75 
2,5 1,125 

Средно:   4,17 1,56 
 

 

Ако във Финландия годишното финансиране с публични средства за един 
център е средно 0,5 милиона, а в Норвегия достига до 1,4 млн. евро, то в България 
публичните разходи достигат средно 4,17 млн. евро за ЦВП и 1,56 млн. евро – за ЦК, 
т.е. годишните бюджети на двата вида центрове надхвърлят стойностите за Финландия 
и Норвегия дори и номинално. Когато се вземе предвид и разликата в паритета на 
покупателната способност в България и в посочените две страни, реалната покупателна 
способност на годишните бюджети в нашата страна е много по-висока.  

Разбира се, тези изчисления са правени при условие, че се финансират само 4 
ЦВП и 8 ЦК, каквито са минималните индикатори за продукт по двете схеми. Ако се 
увеличи броят на центровете, общият и годишният бюджет се редуцират и вероятно ще 
достигнат границите на центровете в скандинавските страни.  

Това обаче означава, че средствата за ЦВП и ЦК са планирани при много голям 
процент резерв и, сравнено с ниските индикатори, това показва по-скоро силно 
песимистична нагласа за резултатите от тях, и презастраховане с един доста раздут 
бюджет в сравнение с този на други ЦВП в европейски страни.  

Все пак следва да се подчертае, че много от центровете в Западна Европа 
разчитат и на средства от частни източници, които надхвърлят многократно 
публичните средства. Общото финансиране варира от 27 млн. евро за година в Швеция 
до 43 млн. евро за датските ЦВП. 

Обединяване на няколко висши училища в един център 
Един от най-важните акценти по отношение на ЦВП и ЦК в нашата страна е 

необходимостта от обединение и участие на няколко висши училища в един 
център. Причините за това са свързани главно с недостатъчния научен капацитет на 
по-голямата част от ВУ (измерен чрез наукометрични показатели), така и в 
управлението на научни изследвания. Подобен тип обединения в другите страни са по-
скоро изключение. Дори нерядко в един университет са създавани по няколко центъра 
за върхови постижения, в зависимост от научните области във висшето училище (33 
центъра в University of Helsinki, 25 – в University of Copenhagen, 21 центъра в Lund 
University - Швеция). 
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Потенциалните обединения на ВУ за участие в съвместен център на практика е 
много важна крачка в българските висши училища и първа стъпка към концентриране 
на усилията в полза на върхови резултати. Традиционните отношения между 
университетите в България, основно като конкуренти за ограничени ресурси и 
ограничен брой кандидатстуденти, вече преминават в нова фаза, когато отношенията на 
сътрудничество стават достатъчно важни и партнирането се осъществява на далеч по-
широка основа, отколкото до момента. Научните изследвания в същото време стават 
все по-важен източник на средства, който в някои случаи дори може да доминира над 
разходите за обучение. Това променя условията за стратегическия и финансовия 
мениджмънт и води до нови изисквания към управлението на висшите училища и 
изследователските институции. 

Възможен ефект от това е промяна на компетенциите в самите университети. 
Тук се имат предвид не само и не толкова компетенциите, свързани с научно-
изследователски проекти и изпълнението на конкретни задачи в тях, а и чисто 
предприемачески и административни компетенции по комерсиализацията на научните 
изследвания и трансфера на знания и технологии. Според едно изследване на британски 
учени [6], през следващите години ще нарастват все повече времето и усилията по 
такъв тип дейности за сметка на „чистото” преподаване и научни изследвания.  

Мрежовото сътрудничество, разпределената инфраструктура, общата 
отговорност за резултатите са сериозно предизвикателство и в същото време дават 
възможност за висока добавена стойност, когато са управлявани адекватно и 
компетентно. Те обаче изискват култура на сътрудничество, каквато тепърва предстои 
да бъде изградена в България.  

Доминиращ характер на публичните средства за финансиране 
Друга характерна черта на българските ЦВП и ЦК е доминиращият характер 

на публичните средства за финансиране, съответно отсъствието на частни средства, 
предоставени от бизнеса. Основната причина за това е, че бизнесът не разпознава 
дългосрочната полза от участие в ЦВП и ЦК и не е готов да инвестира в тях, а търси 
само краткосрочна такава. Той иска по-скоро да бъде нетен бенефициент на публичната 
подкрепа, и то в относително кратки срокове. Това е много важна особеност, която 
силно дебалансира интересите в ЦВП и ЦК и създава сериозни проблеми и опасения по 
отношение на устойчивостта на техните потенциални резултати.  

Кратък хоризонт на конвергенция на научната и технологична политика 
Докато в развитите страни общественият консенсус за концентриране на 

публични и частни ресурси с оглед постигане на върхови постижения е нараствал 
постепенно и по естествен начин, в България тези процеси протичат за далеч по-кратък 
срок.  За няколко години е необходимо да се реализират всички мерки – от 
разработването на политиките, през създаването на институциите и организацията на 
процеса до самото стартиране на ЦВП и ЦК. В резултат на това нагласите на всички 
заинтересовани страни не са така синхронизирани и еднопосочни, както в Дания или 
във Финландия, например.  

Причините за тези кратки срокове, разбира се, са известни. Това е закъснението 
в нашата страна при създаване на организационната среда за развитие на икономика, 
базирана на знанието, и в същото време политическата воля да се реализират бързо 
необходимите промени. Тези кратки срокове обаче носят риска да не се осъществи 
планираната конвергенция на политики и мерки и да не настъпи интегриране на 
усилията на университети и бизнес за растеж, базиран на знанието. И ако публичният 
сектор прави необходимите стъпки за наваксване на пропуснатото, бизнесът до голяма 
степен не осъзнава сериозността на направените интервенции, които в крайна сметка 
следва да подпомогнат именно индустрията в предварително договорените 
направления.  

ЦВП и ЦК – повече финансов инструмент, отколкото стратегически подход 
за промяна 
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Един от важните изводи, който следва да бъде направен е, че на ЦВП и ЦК не 
бива да се гледа само като на източник на няколко милиона лева, а като на средство за 
реформиране на модела за управление, стратегията и структурата на институциите, в 
които ще бъдат създадени такива центрове (host institutions). 

Както бе посочено, философията на ЦВП е свързана с дефинирането на 
стандарти за работа, оценка на това доколко организацията или екипът на центъра има 
капацитет да прилага тези стандарти, а също и ръководство и подкрепа на постигането 
на върхови резултати при прилагането на добрите практики и стандарти [12,13].  

В документите по двете схеми за финансиране стандартите за отлични 
постижения са само загатнати Те дори не са дефинирани като такива, а като 
предварителни условия, за да бъде кандидатства екипът. Тук се включват наличие на 
центрове/офиси за трансфер на технологии във висшите училища, стратегия за върхови 
постижения в научните изследвания, политика и правилник за интелектуалната 
собственост; политика и правилник за експлоатация и комерсиализация на резултатите 
от научните изследвания, вкл. структура за трансфер на знание и технологии; 
правилници за институционално прилагане на Европейската харта на учените (The 
European Charter for Researchers) и на Кодекса за назначаване на изследователи (The 
Code of Conduct for Recruitment) на ЕК и др. Тези документи обаче оформят само част 
от стандартите за работа. Те са рамката, която в повечето висши училища в България се 
разработва тепърва и за чието успешно прилагане са необходими сериозни 
интервенции в управлението на вътрешно университетско ниво.  

Това се очаква да бъде едно от трудните предизвикателства пред устойчивостта 
на ЦВП и ЦК, и респективно пред висшите училища, в които са разположени 
центровете (host institutions). Въвеждането на тези стандарти и добри практики в случая 
е инспирирано отвън, а не от осъзнатата необходимост да се подобрява работата на 
организацията в някакво направление – в случая научните изследвания в университета. 
В такива случаи необходимостта от промяна не се разпознава, няма „собственик” на 
процеса, който да управлява ефективно и ефикасно промените на организационно ниво, 
поради което голяма част от тях остават недовършени, формални, безсмислени. Такъв 
тип промени са по-скоро в ущърб на организацията, тъй като засилват съпротивата 
вътре в нея. Мениджърите на средните и на по-ниски нива са силно скептични и 
възприемат промените като ненужни, досадни и неразумни, поискани от безумни 
бюрократи.  

Изходът е в разработване и прилагане на ефикасна и задълбочена 
комуникационна стратегия и предприемане на действия, с които да се обясни процеса, 
да се привлекат и ангажират изследователите и да станат съмишленици на идеята, така 
че да продължат да я развиват и активно да участват в нейното реализиране на 
организационно ниво.   

По правилата на корпоративния мениджмънт ефективната промяна изисква в 
организацията да съществува ядро от ръководители на достатъчно високо ниво, които 
да припознаят необходимостта от промяна и да действат координирано като екип в 
процеса на подобряване. 

Стремежът към върхови постижения е начин на работа, а не инструмент за 
печелене на безвъзмездно финансиране. Той има изключителен потенциал за 
устойчивост, когато се прилага адекватно. В противен случай води след себе си само 
краткотрайни, неустойчиви резултати. Лошите примери в това отношение са много.  

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП 
„НОИР“) 2014-2020 г. има две основни задачи: 

Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от 
Република България (РБ) в рамките на Стратегията „Европа 2020” (постигане на 1,5% 
от БВП, инвестирани в научноизследователска и развойна дейност (НИРД); дял 36 % от 
населението на възраст между 30 и 34 г. с висше образование (ВО); намаляване на дела 
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на преждевременно напусналите училище до 11%; намаляване на броя на живеещите в 
бедност с 260 000; и увеличаване на заетостта до 76%); 

Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, 
съгласно дневния ред на национално и общностно равнище. 

Посочените задачи определят като отправна точка в процеса на планиране 
Стратегията “Европа 2020” и нейните водещи инициативи: Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа; Съюз за иновации; Младежта в движение; Европа за 
ефективно използване на ресурсите; Индустриална политика за ерата на 
глобализацията; Програма за нови умения и работни места; Европейска платформа 
срещу бедността. 

Финансова интервенция по линия на оперативната програма кореспондира с 
целите на стратегията „Европа 2020“ като предлага решения чрез определените 
приоритетни оси (ПО) за: 

Осигуряване на достъп до качествено образование: условие за пълноценно 
участие на гражданите в приобщаващата икономика /ПО 2 – качествено образование, 
ПО 3 – достъпно образование/. 

Изграждане на научен, изследователски и иновационен потенциал в РБ: условие 
за развитие на интелигентна икономика /ПО 1 – развитие на научно-изследователския 
потенциал/; ПО2 – качество на ВО, достъп до и качество на ученето през целия живот, 
професионалното образование и обучение, всички те са основни дейности, за 
преодоляване пропастта между научноизследователската и образователната системи, от 
една страна, и нуждите на бизнеса и пазара на труда, от друга страна/. Силната 
синергия между тези допълнителни мерки е аргумент в полза на използването на 
подхода на два фонда в тази оперативна програма – финансиране от ЕФРР за ПО1 
финансиране и от ЕСФ за ПО2 и ПО3. 

Финансовата интервенция по линия на ОП „НОИР“ кореспондира с целите на 
Националната програма за развитие: България 2020 и предвижда решения за постигане 
на целите, заложени в стратегически приоритети 1. „Образование, квалификация и 
заетост за приобщаващ растеж“ /Мерки по ПО2, ПО3/ и 2. „Научни изследвания, 
иновации и инвестиции за интелигентен растеж“ /Мерки по ПО1/. 

Изводите за необходимите бъдещи действие са направени на базата на обощения 
SWOT анализ (Таблица 1). 

Макроикономически и структурни политики е необходимо да използват 
възможностите и да подготвят възможността за посрещане на заплахите или да се 
намалят последствията ако те настъпят. В този смисъл е необходимо политиките:  

Да експлоатират силните страни чрез фокусиране върху информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ) и културно-историческото наследство, както и да 
дадат възможност на добре образованите да останат в страната;  

 Да се насочат към преодоляване на слабостите чрез фокусиране върху 
чиста енергия и ресурсоефективност, като се подобряват възможностите на работната 
сила;  

 Чрез подкрепа на конкурентоспособността (чрез иновациите намаляват  
разходите за труд, но не винаги осигуряват по-добро качеството на живот) да се 
експлоатира глобалните възможности на пазара и привличане атрактивните  преки 
чуждестранни инвестиции;  

 Да се подготвят за потенциално по-висока и глобална конкуренцията чрез 
подкрепа конкурентоспособността в области, където българската икономика е силна. 
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Таблица 4. SWOT анализ на иновационния и научноизследователски потенциал 
 

Силни страни 
Наличие на предприятия с висок 

растеж 
Натрупан опит и инвестиции в 

мехатроника и свързаните с нея икономически 
дейности 

Висок дял на висшистите 
Традиция във  фундаменталните 

научни изследвания, включително 
биотехнологиите 

Високо квалифицирани изследователи 
в областта на физиката, химията, 
компютърните технологии и биотехнологиите 

Висок темп на растеж на културните и 
творческите индустрии 

Слаби страни 
Ограничена динамика на иновациите, 

демонстрирана от глобалното патентоване и 
високотехнологичния износ 

Неефективна образователна система и 
недостиг на квалифицирана работна сила 
(въпреки високия дял на завършилите висше 
образование) 

Нисък дял на GERD/GDP1 
Нисък дял на BERD/GDP 2 
Ниска склонност на МСП за включване 

в мрежата за иновационни дейности 
Ограничено сътрудничество между 

бизнеса и академичната общност 
"изтичане на мозъци" 
Ниска предприемаческа и иновационна 

култура 

Възможности 
Развитието на силните страни може да 

направи атрактивни  инвестициите във водещи 
високотехнологични сектори 

Подобряване на иновациите чрез 
използване на конкурентните фондове на ЕС и 
предоставените резерви 

Широко внедряване на иновациите и 
подобряване на предприемаческата култура на 
младото поколение 

Активно използване на българската 
диаспора учени – потенциал за движение на 
мозъци 

Повишаване на изследователското 
сътрудничество в световните тенденции 

Заплахи 
Стареене на висококвалифицирани 

преподаватели и изследователи 
Възможности за квалифицирани 

изследователи да работят в чужбина при по-
добри условия  Бързо променящата се среда 

 

Политиките трябва да:  
 се базират на силните страни, следователно да инвестират в 

мехатроника и биобазираните и свързаните с тях сектори и да насърчат 
фундаментални изследвания, които могат да „впрегнат“ процеса на 
предприемаческо откритие;  

 елиминират слабости чрез подобряване на качеството на 
образование на работната сила и по-точно да се привлече българската 
диаспора чрез подпомагане  на изследователи да се завърнат временно или 
постоянно и да споделят придобититеото знания, да създадат възможност на 
младотоите поколение по-добри възможности за предприемачество, 
фокусиране върху някои клъстери с потенциален за интерес за 
инвеститорите;  

 Смекчаване на ефекта от заплахи чрез обучение и наемане на нови 
изследователи, за да компенсирате застаряващите квалифициран персонал и 
да се конкурират с други страни, привличането им, както и да използва 

                                                 
1 GERD / GDP = Общи разходи за НИРД / БВП  
2 BERD / GDP = Разходи на Бизнеса за НИРД / БВП  
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гъвкавост и да се адаптират към променящите се глобални конкурентния 
натиск.  

Анализът на проблемите в системите на науката и образованието очертава 
няколко тематични полета, в които са концентрирани нуждите от прилагане на 
целенасочени мерки чрез ресурса на ОП „НОИР“. 

Определяне на целите в ОП „НОИР“ в съответствие с потребностите 
Анализът на състоянието на научните изследвания на РБ направен от МОН 

очертава слабите страни, свързани с качеството на услугите, които публичните 
участници в сектора на научните изследвания предоставят, както и потенциала за 
развитие на изследванията и иновациите. Като основен проблем в тази област се 
очертава слабото сътрудничество с бизнеса и по-специално: 

 Липса на координирана политика на дейностите, засягащи 
научните изследвания и иновациите; 

 Липса на съвременна научно-иновативна инфраструктура; 

 Фрагментирана институционална среда; 

 Нисък дял на финансиране на конкурсен принцип и нисък общ 
процент на финансиране; 

 Неблагоприятен възрастов профил; 

 Недостатъчно взаимодействие между научноизследователските 
организации и фирмите. 

Налице са и силни страни, върху които да стъпи една ориентирана към пазара 
промяна: добри традиции в природните науки, запазени научни школи и висока 
публикационна активност в някои области, които имат отношение към 
нововъзникващите технологии (физика, химия, материалознание, биохимия и 
молекулярна биология, медицина, фармацевтични и инженерни науки), културно 
многообразие съчетано със специфична национална идентичност, силна ориентация на 
изследователите към международно сътрудничество, позитивна нагласа на обществото 
по отношение на образованието и науката. Въпреки това, тези силни страни трябва да 
бъдат съобразени с целите и приоритетните области на ИСИС за осъществяване на 
иновационния потенциал на научноизследователската система в РБ. Трябва да се 
работи върху адаптивността и устойчивостта му чрез по-силен акцент върху пазарните 
сигнали и начини за привличане на частни инвеститори.  

ОП „НОИР“ трябва да изиграе решаваща роля за подобряване на нивото на 
НИРД и иновациите и за активизиране на иновационния потенциал, чрез подпомагане 
на посочената в ИСИС амбиция, РБ да се издигне от скромен до равнището на умерен 
иноватор. За тази цел е необходимо да се повиши общото ниво и да се фокусират 
финансовите ресурси в сферата на НИРД и иновациите, в синхрон с ИСИС, която 
дефинира следните приоритетни области: 

• Мехатроника и чисти технологии; 

• Информатика и ИКТ; 

• Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; 

• Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. 
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Ето защо е идентифицирана потребност от системна подкрепа на пазарно-
ориентирани научноизследователски и развойни дейности и за фокусиране на 
финансовите интервенции на ОП „НОИР“ по приоритетни сектори на ИСИС, за да се 
подобри конкурентоспособността на българската научноизследователска система и на 
икономиката като цяло. 

Нови и добре оборудвани научноизследователски инфраструктури са важни 
елементи на екосистеми в областта на НИРД и иновациите. Анализът на Националната 
стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ) 2020 идентифицира следните 
негативни тенденции в състоянието на инфраструктурата за научни изследвания в РБ: 

 остарели съоръжения и неефективно използване на 
съществуващите съоръжения; 

 липса на напреднал подход за административно и финансово 
управление на съществуващата инфраструктура в базови организации; 

 липса на професионално обучени и квалифицирани служители, 
които да работят със съоръженията и техните потребители; 

 липса на координация и допълване на наличните модерни 
съоръжения в рамките на една организация или между различни организации; 

 липса на концентрация на оборудване и, в някои случаи, силно 
индивидуален подход и дублиране на оборудването. 

Освен това, националните органи (МОН, Националния фонд за научни 
изследвания) не са създали все още актуална национална карта (НПКНИ) с основна 
информация за научноизследователските инфраструктури, като например наличието на 
уникален научноизследователски инструментариум, тяхното териториално и 
институционално разпространение, собственост (публична или частна), и условия за 
достъп на клиенти. Тази липса на информация затруднява ефективното използване на 
инфраструктурата и не позволява да се направи ясна картина на текущото състояние по 
отношение на наличните инфраструктури и потребностите за тяхното развитие.  

Модернизацията на научноизследователски инфраструктури може да има важни 
положителни ефекти в няколко аспекта: подобряване на възможностите за 
сътрудничество между водещите научни организации и бизнеса; много по-високо 
качество на обучение на персонала в съвременни технологии; подобряване на 
възможностите за участие на български научни екипи в европейски мрежи за развитие 
на нови технологии във възможните ключови области, които са определени като 
приоритетни за РБ (ИСИС) и за целия ЕС. Съществена последица от подобряването на 
научноизследователската инфраструктура и на условията за НИРД и иновации ще бъде 
повишеният интерес към кариера в инженерните, природните и медицинските науки, 
които са от решаващо значение за развитието на модерни нови технологии. 

Това показва, че е необходимо създаване и развитие на водещи научно-
изследователски центрове, оборудвани с модерна научна инфраструктура и оборудване, 
които могат да провеждат научни изследвания и иновации на най-високо равнище на 
европейско ниво, с акцент върху приоритетните области на ИСИС. 

Научноизследователската система в РБ остава силно концентрирана в инсти-
туционален и географски план. Първите пет научноизследователски организации 
(всички разположени в област София-град), произвеждат около 75% от общия брой 
публикации. Анализът на настоящата карта на научните организации показва следните 
особености: 

Най-активни в привличането на финансиране (86% общата сума на 
финансирането на НИД в Република България) и изпълнението на национални и 
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международни проекти са научните организации в област София-град - това включва 
институтите на БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, МУ-София, ТУ-София и няколко 
други. Тези организации имат разнообразен профил на изследвания и активно 
взаимодействие с местни и чуждестранни фирми. 

Сравнително висока активност и ясна регионална специализация се наблюдава в 
Пловдивския регион. Пловдив е вторият по големина български град с преобладаващи 
хранително-вкусови и селскостопански характеристики на икономическия профил. 
В този регион най-активни са ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ – Пловдив и УХТ. Близо 
до Пловдив се намира гр. Стара Загора, в който по-малки университети и организации 
(например: Тракийският университет и институтите на Селскостопанската академия) 
обслужват главно нуждите на регионалната икономика. 

На трето място като регион на знанието и предприемаческата динамика се 
нарежда Варна. Тук най-добри постижения отчитат ТУ –Варна, МУ и Институтът по 
океанология към БАН, в сфери като качество на живот, здраве и околна среда. Регионът 
е от значение и по отношение на развитието на алтернативни енергийни източници и 
опазването на природното богатство в района на Черно море. 

Значителен капацитет за участие в проекти и инфраструктури в Стратегията за 
Дунавския регион, в партньорство с бизнеса, имат някои университети в Северна 
България – предимно Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Медицински 
университет – Плевен, които работят в сътрудничество с институции, разположени в 
София и Пловдив. В останалите области на Република България не е налице ясна 
специализация на научните организации и тяхното сътрудничество с бизнеса. 

ОП „НОИР“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), чрез системни 
и целенасочени интервенции за насърчаване на регионалната специализация и 
интеграция на научните организации и основните икономически субекти в 
приоритетните области на ИСИС, биха могли съществено да подкрепят цялостното 
икономическо развитие на регионите извън София. 

В този контекст е от решаващо значение, че на регионалните 
научноизследователски инфраструктури и университети не трябва да се гледа като на 
острови за академични и фундаментални изследвания, а и като на потенциално силни 
участници в местната икономика, включително по отношение на заетостта и 
промишлеността. Те трябва да станат ключови играчи на регионалната специализация и 
да изградят капацитета за сътрудничество с бизнеса в приоритетните области на ИСИС. 

Следователно е идентифицирана потребност от системни и целенасочени 
действия за насърчаване на регионалната интелигентна специализация и интеграция на 
научните организации и ключови икономически субекти, с цел да се подобри 
цялостното икономическо развитие на областите извън София град. 

Няколко вида текущи потребности могат да бъдат идентифицирани в този 
контекст: 

 Необходимо е да се създадат и модернизират уникални научно-
изследователски инфраструктури, които могат да бъдат включени като 
неразделна част от разпределените европейски научноизследователски 
инфраструктури (ESFRI, ЦЕРН, и т.н.). 

 Българските изследователи и научноизследователски организации 
се нуждаят от по-добра и по-системна подкрепа в усилията им да бъдат напълно 
интегрирани в европейското изследователско пространство, включително по 
отношение на развитието на бъдещите и нововъзникващите технологии на 
европейско равнище, както и по отношение на участието в програми за научни 
изследвания на ЕС, европейските технологични платформи, ERA-NET, 
партньорски проекти и мрежи. 
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 Българските изследователи се нуждаят от свободен и удобен 
достъп до международните бази данни за научна информация и публикации, тъй 
като те не могат да бъдат напълно ефективни в своите изследвания без такъв 
достъп. 

В отговор на идентифицираните нужди от тематичното поле „Научно-
изследователска дейност”: 

Целта на предвидените мерки в рамките на ОП „НОИР“ е да обърне негативните 
тенденции, очертани по-горе, и да подкрепи изграждането на капацитет 
(инфраструктура и човешки капитал) за върхови изследвания и разпространение на 
знания в приоритетните области на ИСИС. Три допълващи се групи дейности ще бъдат 
подкрепени, за да се отговори на идентифицираните проблеми: 

 Засилване на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания. 
ОП „НОИР“ ще подкрепя създаването и развитието на центрове за 
върхови постижения (ЦВП) и центрове за компетентност (ЦК) в 
областите на ИСИС. Тези центрове ще отговорят на необходимостта от 
изграждане на съвременни научноизследователски комплекси, които са 
насочени към областите с най-голям потенциал за увеличаване на 
конкурентоспособността на българската икономика. Развитието на 
капацитета за научни изследвания и иновации ще открие възможности за 
нови партньорства с бизнеса и за създаването на нови предприятия. 

 Подобряване на териториалното и тематично разпределение на 
научноизследователски инфраструктури, с оглед на регионалната 
интелигентна специализация. Тези дейности ще балансират текущата 
прекомерна концентрация на финансирането на научните изследвания и 
капацитет в област София-град, със специален фокус към регионалната 
интелигентна специализация. По този начин ОП ще съдейства за 
постигане на значителни и качествени приложни научноизследователски 
резултати, процеси и услуги, които са от интерес за бизнеса от 
съответния регион. Инвестициите ще бъдат фокусирани върху водещите 
научни организации с доказани постижения и капацитет за развитие в 
областите на ИСИС, със специален акцент върху създаването на 
партньорства с регионалния бизнес.  

 Дейностите ще улеснят трансфера на знания и добри практики от сектора 
на науката и образованието към бизнеса, а ВО да стане по-добре 
съобразено с потребностите на пазара на труда по отношение на 
висококвалифицирани специалисти. 

 Повишаване на участието на българските учени в международно 
сътрудничество. Няколко вида допълнителни дейности са предвидени 
със специален фокус към разпределени паневропейски инфраструктури, 
европейските технологични платформи, както и проекти и мрежи за 
европейско партньорство. С цел активното включване на българските 
изследователи в европейското научно пространство, ще се подкрепят 
центрове и консорциуми, които имат потенциал за успешно участие в 
програмата Хоризонт 2020 и/или могат да играят важна роля в 
изпълнението на пътната карта на ESFRI, когато тези условия са съчетани 
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с приоритетните направления на ИСИС. ОП ще подкрепя достъпа до 
международни изследователски центрове и бази данни, както и 
публикации в признати научни списания, които ще дадат възможност на 
интернационализация и засилване на конкурентоспособността на 
българската наука и икономика. 

Интервенциите с финансиране от ЕФРР и ЕСФ се допълват по отношение на 
привличането и развитието на ново поколение висококвалифицирани изследователи и 
специалисти в областта на НИРД. По ПО1 (финансирана от ЕФРР), фокусът ще бъде 
върху привличането на най-талантливите учени, и приспособяване на специалните им 
умения към приложните научни изследвания през призмата на приоритетните области 
на ИСИС, както и създаване на отлични условия за обучението им чрез модернизация 
на научната инфраструктура. На свой ред, ПО2 (финансиран от ЕСФ) ще се 
съсредоточи върху качеството на образователната система и по-специално ще включва 
"хоризонтални" мерки за подобряване на квалификацията на изследователите 
(например развиване на знания и умения свързани с предприемачество, обучение по 
защита на интелектуалната собственост, както и други (общи) меки умения, които са от 
значение за всички учени и млади преподаватели), схеми за мобилност, кариерно 
развитие, както и действия за насърчаване на науката. 

Мерките по ОП „НОИР“ се очаква да допълнят националните програми за 
финансиране на НИРД в РБ. За да се използват най-ефективно инвестираните средства, 
ще бъде предоставена подкрепа за научноизследователски екипи с доказани научни 
постижения, които са международно признати и с потенциал за развитие в приоритетни 
области на ИСИС. Подборът ще се основава на конкурентни критерии, въз основа и на 
международна оценка на проектните предложения. 

Като важен компонент на научноизследователския сектор, но и като фактор за 
положително въздействие върху пазара на труда и на конкурентоспособността на 
икономиката, системата на висшето образование (ВО) е втората област на интервенция, 
адресирана от ОП „НОИР“. Заслужава да се отбележи, че подобряването на ВО ще има 
силен синергичен ефект с други мерки, предвидени за укрепване и развитие на 
капацитета за НИРД, и следователно ще окаже силно въздействие върху цялостната 
научноизследователска и иновационна система в РБ. Нуждите на системата на ВО се 
групират условно по следния начин. 

Броят на висшите училища проектира проблем, свързан с баланса между 
ресурси и качество. Състезанието на множество бенефициенти за ограничени 
бюджетни средства се оказва незадоволително решение. „Слабите” участници на 
образователния пазар поддържат съществуването си като свалят праговете за участие в 
и завършване на бакалавърски и магистърски програми. Липсват сериозни стимули за 
висшите училища да повишават качеството на обучението и изискванията спрямо 
представянето на студентите. Тази практика затваря порочния кръг: ниски изисквания – 
дефицити в знанията и уменията – слаба реализация на трудовия пазар. Дипломирането 
в някоя професионална област често се разминава с подготвеността за работа и нивото 
на образованост, които тя налага. 

Видимият симптом на явлението са все по-острите диспропорции между 
големите бройки на ежегодния прием и малкия брой на кандидатите. Това води до 
системно занижаване на критериите за прием, броят на студентите расте за сметка на 
качеството, което в последна сметка все повече задълбочава неадекватността на 
образованието спрямо нуждите на пазара на труда 

Реформата трябва да се мисли в посока към оптимизация, окрупняване и 
редукция на мрежата на висшите училища, като паралелно с това се търси 
сътрудничество между образованието, научно-изследователските институти и 
предприятията. За ускоряване на процеса е нужна визия за развитие, подходяща 
законова рамка и целенасочени финансови интервенции. Стратегията за развитие на ВО 
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и плана за нейната реализация очертават насоките за реформа на ВО. ОП „НОИР“ ще 
подкрепи някои от най-важните елементи на тази реформа, като подобряване 
качеството на образованието и засилване връзките с пазара на труда. 

Освен резултат на политики, насочени и към промяна на профила на 
подготвяните специалисти в съответствие с развитието на икономиката, съдържанието 
на образователния продукт е и функция на квалификацията на преподавателите във 
висшите училища. Националните програмни документи, напр. Стратегията за развитие 
на ВО (СРВО), очертават нуждата от нови умения за работа с ИКТ, електронно 
съдържание и дистанционни форми на обучение. 

Необходима е и актуализация на знанията в специфичните области на 
преподаване. В зависимост от предмета това може да стане чрез сътрудничество с 
бизнеса при практико-квалификационните специалности или през участие в научна 
работа/съвместни конференции при по-академичните сфери. Преподавателите трябва 
да бъдат активно въвлечени в актуалния живот и световните тенденции в своята област. 
Политиката за динамизиране на академичната кариера на преподавателите може да се 
разглежда и като инструмент за издигане на престижа на преподавателската дейност и 
мотивацията на преподавателя. 

Стесняването на разстоянието между преподавателите и актуалните тенденции в 
техния предмет и обвързването на академичните курсове с реално професионално 
развитие, така че ВО да придобие по-тежка прагматична страна, ще засили значително 
интереса на студентите. 

Осигуряването на условия за професионално развитие, намиране на ефективна 
мотивация, която да задържи перспективни млади випускници – не само в страната, но 
и в университетите, следва да се превърне в основен приоритет на образователната 
система. В СРВО „изоставането в методите на преподаване”, „демотивацията” и 
„застаряването” са посочени като основни слабости на преподавателския състав. Трите 
фактора са взаимно обусловени. Младите хора нямат интерес да останат в системата на 
ВО и не виждат в академията привлекателна перспектива. 

ОП „НОИР“ притежава потенциал да се превърне в повратна точка за промяна в 
посочените тенденции. Тя ще даде финансовия инструмент на РБ да изгради „ново 
поколение университетски преподаватели и изследователи, притежаващи висок 
обществен престиж, широка езикова подготовка, висок потенциал за мобилност и 
международно научно сътрудничество”. 

В отговор на идентифицираните нужди от тематичното поле „система на ВО”, 
ОП „НОИР“, предлага следната стратегия на финансова интервенция: 

 По отношение на нуждите, свързани с преструктуриране на 
системата: В съответствие със СРВО е предвиден комплекс от мерки за 
усъвършенстване системите за управление, контрол и отчетност във висшите 
училища. Планира се разработването и внедряването на модели за обвързване на 
финансирането с резултатите от обучението и реализацията на завършилите. 
Подкрепа ще получи работата на институции, ангажирани във външно 
оценяване и акредитация. Ролята на рейтинговата система при планиране на 
държавната политика в сферата на ВО ще се засили . Оперативната програма ще 
даде стимул и рамка за належащото преструктуриране и оптимизиране на 
мрежата от ВУ. 

 По отношение на потребностите, свързани със съдържанието 
на образователния продукт: Чрез система от стипендии ще се стимулира 
обучението в приоритетни за страната области. Подкрепа ще получи 
въвеждането на нови форми на преподаване, разработването на интегрирани 
програми и програми с насоченост към потребностите на бизнеса. 
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 По отношение на потребностите, свързани с доставчиците на 
образователната услуга: Във философията на ОП „НОИР“ са заложени 
възможности за сертифицирано обучение за работа с ИКТ по международно 
признати стандарти. Чрез принципа на допълването ще бъдат разширени 
опциите за преподавателска мобилност. Предвидени са специализирани 
програми за подобряване на методическите и управленски компетентности в 
сферата на ВО. 

По отношение на потребността от разширяване на обхвата на 
образователната услуга: Посредством възможностите на оперативната програма 
системата от студентски стипендии ще получи допълнителен ресурс, който да направи 
следването по-достъпно и насочено към приоритетните области на икономиката. 
Специално внимание ще бъде насочено към разширяване на възможностите за 
включване на студенти, докторанти и специализантите с увреждания в цикъла на ВО. 

 
 

Таблица 5. Определяне на целите в съответствие с потребностите 
 

А. Развитие на капацитет за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в 
приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 

A.1. Потребности на национално равнище – увеличаване на инвестициите в НИРД, с фокус 
върху върховата наука в приоритетните области на ИСИС 

(а) Увеличаване на инвестициите в НИРД и иновациите, и засилване на върховите научни 
постижения 

(б) Пазарно-ориентирани научни изследвания за повишаване на капацитета за иновации и 
конкурентоспособност 

(в) Инвестиции в модерни научноизследователски инфраструктури и оборудване. 

A.2. Потребности на регионално равнище: Подобряване на териториалното и тематично 
разпределение на научноизследователската инфраструктура, в съответствие с регионалната 
интелигентна специализация 

A.3. Потребности на институционално и индивидуално равнище – интернационализация на 
научните изследвания, както и привличане и задържане на специалисти в областта на научните 
изследвания и високите технологии  

(а) Интернационализация на научните изследвания. 

(б) Привличане и задържане на специалисти в областта на научните изследвания и високите 
технологии. 

Б. Система на ВО: 

Б.1. Потребности, свързани със структурата на системата за ВО 

Б.2. Потребности, свързани със съдържанието на образователния продукт (знания и умения) 

Б.3. Потребности, свързани с доставчиците на образователната услуга (Преподавателите) 

Б.4. Нужда от разширяване кръга потребители на образователната услуга (придобиващите ВО) 



36 
 

В. Училищно образование, обучение, учене през целия живот 

В.1. Потребности, свързани с достъпа до училищно образование 

В.2. Потребност от адаптиране на образованието към трудовия пазар: нужда от качествено и 
приложимо образование, създаване на среда за УЦЖ 

В.3. Потребности на педагогическия персонал 

 

Тези дейности ще допринесат за развитието на човешките ресурси в областта на 
изследванията и иновациите, и по този начин ще подпомогнат икономиката на знанието 
най-вече чрез дейностите свързани с развитието на изследователите, качеството на ВО 
и УЦЖ (ПО1 и ИП10ii в ПО2). 

В отговор на идентифицираните нужди от тематичното поле „Училищно 
образование, обучение, учене през целия живот”, ОП „НОИР“, предлага следната 
стратегия на финансова интервенция: 

 По отношение на потребностите, свързани с достъпа до 
образование: ОП НОИР залага стратегия за устойчивост на мерките, насочени 
към децата със СОП, стартирани през изминалия програмен период. 
Интеграцията на децата от етнически общности ще бъде интензифицирана чрез 
допълнително обучение по български език, мерки за ранна социализация, 
развитие на преподавателските умения, профилактика на обществените 
предразсъдъци. Като обща рамка на достъпа до образование, програмата ще 
осигури политики за превенция на отпадането от задължителния курс на 
училищно образование. 

 По отношение потребността от развитие на качествено 
образование, адаптирано към пазара на труда: Програмата предвижда набор 
от мерки, насочени към а) развитие на системата за външно оценяване, б) 
масирано въвеждане на ИКТ в процеса на обучение, в) промяна и адаптация на 
учебни програми и съдържание към промените в средата за трудова реализация 
и предизвикателствата на глобалното общество, г) разширяване на 
възможностите за дуално и практическо обучение, д) развитие на условията за 
учене през целия живот. 

По отношение на потребностите, свързани с педагогическия персонал: 
Стратегията на програмата залага на академичната/продължаващата подготовка на 
специалистите. Тя е разчетена да създаде стимули за оставане в/избор на професията и 
изграждане на адекватен процес за кариерно развитие. 

 

Таблица 6. Тематични цели и инвестиционни приоритети в ОП „НОИР“ 
 

Избрана тематична цел Избран инвестиционен приоритет 

01 - Засилване на 
научноизследовател ската 
дейност, развойната дейност в 
областта на технологиите и 
иновациите 

1a - Укрепване на инфраструктурата, необходима за 
научноизследователска и иновационна дейност, 
подобряване на капацитета за реализиране на достижения в 
областта на научноизследователската и иновационната 
дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от интерес за Европа 

09 - Насърчаване на социалното 
приобщаване, борба с бедността 
и всяка форма на дискриминация 

9i - Активно приобщаване, включително с оглед на 
насърчаване на равните възможности и активното участие, и 
по-добрата пригодност за заетост 
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09 - Насърчаване на социалното 
приобщаване, борба с бедността 
и всяка форма на дискриминация 

9ii - Социално-икономическо интегриране на 
маргинализираните общности, като например ромите 

10 - Инвестиции в образование, 
обучение и професионално 
обучение за придобиване на 
умения и учене през целия живот 

10i - Намаляване и предотвратяване на преждевременното 
напускане на училище и насърчаване на равния достъп до 
висококачествено предучилищно, основно и средно 
образование, включващо (формални, неформални и 
самостоятелни) начини на учене за повторно включване в 
образователната система и системата на обучение 

10 - Инвестиции в образование, 
обучение и професионално 
обучение за придобиване на 
умения и учене през целия живот 

10ii - Подобряване на качеството и ефикасността и достъпа 
до висшето и равностойното на него образование с цел 
увеличаване на участието и подобряване на равнищата на 
образование, особено за групите в неравностойно 
положение 

10 - Инвестиции в образование, 
обучение и професионално 
обучение за придобиване на 
умения и учене през целия живот 

10iii - Подобряване на равния достъп до учене през целия 
живот за всички възрастови групи чрез формални, 
неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на 
знанията, уменията и квалификацията на работната сила, и 
насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез 
напътствия за кариерно развитие и валидиране на 
придобитата квалификация. 

10 - Инвестиции в образование, 
обучение и професионално 
обучение за придобиване на 
умения и учене през целия живот 

10iv - Подобряване на адекватността на системите за 
образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване 
на прехода от образование към работа и укрепване на 
системите за професионалното образование и обучение, 
както и тяхното качество, включително чрез механизми за 
предвиждане на уменията, адаптиране на учебните 
програми и създаване и развитие на основаващи се на 
работата системи за учене, включително двойни системи на 
учене и схеми за стаж 

 

Разпределение на финансовите средства 
Обосновка за разпределението на финансовите средства (подкрепа от Съюза) за 

всяка тематична цел и когато е целесъобразно - за всеки инвестиционен приоритет, в 
съответствие с изискванията за тематична концентрация, като се взема предвид 
предварителната оценка. 

Разпределението на финансовите средства по програмата е съобразено с 
възможностите за финансиране със средства от Европейския социален фонд (EСФ), 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и определените в Споразумението за 
партньорство тематични цели (ТЦ). 

ОП НОИР подкрепя постигането и на трите посочени тематични цели. 
ПО 1- 243 381 138,00 евро (ЕФРР) 
Значителна част от средствата по ПО 1 се очаква да бъдат инвестирани за 

развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност като 
основни средища за провеждане на висококачествени научни изследвания и иновации в 
областите на ИСИС, и като допълваща инвестиция в изпълнение на националната цел 
за 1,5% от БВП, вложени в научна и развойна дейност: 

Част от средствата по ПО 1 ще бъдат инвестирани в научно-изследователска 
инфраструктура от регионално и национално значение, за подпомагане на 
модернизацията на висшите училища и научните организации в приоритетните области 
на ИСИС, в съответствие с подприоритет 5.2. Повишаване качеството и ефективността 
на научните изследвания и иновациите (област на въздействие „Изграждане на научна 
и иновационна инфраструктура”) от Националната програма за развитие (НПР) 
„България 2020”. 
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Част от средствата по ПО 1 ще бъдат инвестирани в мерки за развитие на 
капацитета за приложни изследвания и иновации в приоритетните направления на 
ИСИС, чрез подкрепа на специализацията на изследователите в областите на ИСИС и 
на включването им европейското изследователско пространство. Тези мерки са в 
съответствие с подприоритет 5.2. Повишаване качеството и ефективността на научните 
изследвания и иновациите (област на въздействие „Финансиране на дейностите за 
изследвания и развитие на иновациите на предприятията”) от НПР „България 2020”. 

ПО 2, ИП10i – 121 687 467,72 евро (ЕСФ) 
Значителна част от средства на по ПО 2 се очаква да бъдат инвестирани в мерки 

за постигане на националната цел по стратегията Европа 2020 – намаляване на 
процента преждевременно напуснали училище до 11 %. 

Част от средствата по ПО 2 ще бъдат инвестирани в подкрепа за овладяването на 
ключови компетентности. Интервенцията има допълващ характер към националното 
финансиране при изпълнение на подприоритет 1.1 „Осигуряване на достъпно и 
качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на системата на 
образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на 
труда” от Националната програма за развитие „България 2020”. 

ИП10ii – 60 191 836,71 евро (ЕСФ) 
Част от средствата по ПО 2 ще бъдат насочени към повишаване на качеството на 

висшето образование като условие за по-добра реализация на пазара на труда. 
Интервенцията ще има характер на допълващо финансиране по отношение на мерките, 
предвидени в националния бюджет. Тя е свързана с постигане на целите от 
горепосочения подприоритет 1.1. 

Част от средствата по ПО 2 ще бъдат използвани като средство за иницииране на 
структурни промени в системата от висши училища в България. Ресурсът на ОП ще 
обезпечи финансово реформата, заложена в Стратегията за висше образование. 

Част от средствата по ПО 2 ще бъдат насочени към подкрепа за механизми, 
които да помогнат постигането на националната цел по стратегията „Европа 2020” – 36 
% от населението на възраст между 30 и 34 г. да притежава завършена степен на висше 
образование. 

Част от финансирането ще подкрепя дейности, насочени към повишаване на 
квалификацията и научноизследователски кариери на човешките ресурси в НИРД 
сектора, като допълнение към интервенциите по ПО1. 

ИП10iii – 24 393 272,6 евро (ЕСФ) 
Част от ресурса на ПО 2 ще бъде насочен към квалификация на педагогическия 

потенциал. Ресурсът има допълващ характер към мерките, изпълнявани в рамките на 
националния бюджет и ще допринесе за постигане на целите по горепосочения 
подприоритет 1.1. 

Част от средствата по ПО 2 ще бъдат насочени към допълващи мерки за 
развитие на ученето през целия живот. Мярката ще спомогне за постигане на целите в 
подприоритет 1.2 Подобряване на качествените характеристики на работната сила, 
област на въздействие „Динамично адаптиране на ученето през целия живот и 
мобилността към потребностите на личността и изискванията на пазара на труда” от 
НПР „България 2020”. 

ИП10iv – 13 037 942,44 евро (ЕСФ) 
Средствата по ИП10iv, свързани с развитие на професионалното обучение ще 

имат характер на основен инструмент за модернизацията на професионалното 
образование, заложена като цел в Националната програма за модернизиране на 
системата на професионалното образование. 

ПО 3, ИП9i – 25 500 000 евро (ЕСФ) 
Средствата по ИП9i ще подкрепят изпълнението на мерки както за постигане на 

националната цел по Стратегията „Европа 2020” за намаляване на броя на 



39 
 

преждевременно напусналите училище (до 11 %), така и индиректно – целта за 
намаляване броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. 

ИП9ii – 84 031 782 евро (ЕСФ) 
Очаква се значителен размер на средствата по ИП9ii от общия бюджет на ПО 3, 

като важен източник на финансиране, що се отнася до интеграция на деца, застрашени 
от изключване от образователната система, по причини, свързани с принадлежност към 
затворени и маргинализирани етнически групи. В този смисъл мерките по ПО 3 ще 
допълват националното финансиране. Изграждането на благоприятна образователна 
среда ще създаде предпоставки за: 

Намаляване на броя на отпадащите (значителен процент от тях принадлежат към 
малцинствени групи в риск) и 

По-добра реализация на трудовия пазар като средство за повишаване на 
заетостта и намаляване на социалното изключване . 

И двата резултата са в пряка връзка с националните цели по Стратегията 
„Европа 2020”: намаляване с 260 000 на живеещите в бедност и повишаване нивото на 
заетост до 76 %. 

Интелигентна специализация 
Интелигентната специализация е стратегически подход към икономическото 

развитие чрез целенасочена подкрепа за научни изследвания и иновации. Тя е в 
основата на интервенциите на Европейските структурни и инвестиционни фондове в 
сферата на изследванията и иновациите, като част от приноса на текущите регионални 
политики и политиките за сближаване съгласно стратегията за растеж и заетост Европа 
2020 г. Интелигентната специализация включва процес на разработване на визия, 
идентифициране на конкурентни предимства, определяне на стратегически приоритети 
и използването на интелигентни политики, за да се максимизира потенциала за 
развитие , основан на знанието на всеки един регион. 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация се основава на 
„процеса на предприемаческо откритие“ за определяне на икономическите приоритети 
в рамките на научноизследователските и иновационни дейности, с цел създаване на 
конкурентно предимство чрез развитие и съобразяване на собствените силни страни в 
научните изследвания с потребностите на индустрията. Целта е да се отговори на 
новите възможности и промени на пазара, като се съсредоточат инвестициите в 
области, осигуряващи увеличаване на добавената стойност на икономиката и нейната 
конкурентоспособност на международните пазари. ИСИС по своята същност е процес, 
който ще продължи през целия програмен период 2014-2020. 

 

Разходи за НИРД по области на науката
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Разходи за НИРД по сектори
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Фиг. 1. Разходи за НИРД 
 

Направеният анализ в Плана за действие по ИСИС позволява формулиране ан 
няколко важни извода: 

• разходите за НИРД са все още недостатъчни; 

• разходите за НИРД са съсредоточени преди всичко в сферата на 
медицината, техническите и естествените науки (89%); 

• бизнесът оценява необходимостта от разходите за НИРД; 

• разходите за НИРД на бизнеса са основно в преработващата 
промишленост (около 52%); 

• разходите за НИРД са разпределени изключително неравномерно по 
райони – 83% са в Югозападен район. 

Визията на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 
Репубика е: „България да направи до 2020 година качествен скок в иновационното си 
представяне на ниво ЕС за справяне с обществените предизвикателства в сферата на 
демографията (намаляване на изтичането на мозъци, привличане на успешно 
реализиралите се българи, стимулиране на младежкото предприемачество), 
устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията“.  

Стратегическа цел: До 2020 г. България да премине от групата на „плахите 
иноватори” в групата на „умерените иноватори”.  

На практика тази промяна в индикаторите ще се реализира при една ефективна 
политика за насърчаване на:  

• иновации, научните изследвания и развитието на човешкия капитал,  

• инвестициите във високотехнологични области, в които България има 
традиции, създала е специалисти и успешно се конкурира на международния пазар, 

• експортно ориентирани индустрии.   

Стратегическата цел ще се реализира с постигането на две оперативни цели:  
Цел 1: Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в 

идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, 
водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на 
националните продукти и услуги)  

Цел 2: Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др. 
подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата 
промишленост. 

Процесът на идентификация на интелигентната специализация е динамичен, с 
участието на партньори от икономическата и научната сфери, а също така и на 
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гражданското общество, за да се идентифицират областите, в които страната има шанс 
да се отличи и покаже свой облик на международния пазар.   

Мерките, предприети за продължаване на процеса на предприемаческо 
откритие, ще позволят да бъдат подкрепени тези сфери, които имат потенциал за 
растеж и които ще допринесат най-много за решаване на социално икономически 
предизвикателства пред обществото.  

Идентификацията на тематичните области за интелигентна специализация се 
основава на принципа „от технологични към тематични области за интелигентна 
специализация“ (Фиг. 2 и 3, Таблица 7). 

 

 

Фиг. 2. От технологични към тематични области на интелигентна 

специализация 
 

 
 

Фиг. 3. Обхват на оперативните цели на ИСИС 
 

Таблица 7. Тематичен фокус на ИСИС 
Информатика и ИКТ 
• производства, особено Fabless и нови 
подходи за дизайн и/или асемблиране; 

• ИКТ подходи в машиностроене, 
медицина и творчески индустрии (във връзка 
с другите три тематични области), вкл. 
дигитализация на културно-историческо 
наследство, развлекателни и образователни 
игри, „инбедид” софтуер; 

Механтроника и чисти технологии 
• Производство на базови елементи, 
детайли, възли и оборудване, вграждани като 
част от мехатронен агрегат или самостоятелно 
съставляващи такъв агрегат; 

• машиностроене и уредостроене, вкл. 
части, компоненти и системи, с акцент върху 
транспорта и енергетиката 

• инженеринг, реинженеринг и 

Ресурсно ефективни технологии 

Мехатроника и  
чисти технологии 

Информатика и  
ИКТ 

Индустрия за  
здравословен  
живот и био - 
технологии 

Нови технологии в  
креативните и  
рекреативните  

индустрии 

Дигитални технологии 

 

Цел 2 

 

Мехатроника 
ИКТ 

Биотехнологии 
Нанотехнологии 

Творчески индустрии 
Фармация 

ХВП 

Пазарни ниши  
и очаквания 

за пазарно търсене 
на европейско и  
международно  

ниво 

Мехатроника и  
чисти технологии 

Информатика и ИКТ 

Индустрия за  
здравословен живот и  

биотехнологии 

Нови технологии в 
креативните и   
рекреативните 

индустрии 
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• 3D дигитализация, визуализация и 
прототипиране; 

• Big Data, Grid and Cloud Technologies; 

• безжични сензорни мрежи и 
безжична комуникация/управление; 

• езикови технологии; 

• уеб, хибридни и "native" приложения, 
уеб базирани приложения за създаване и 
експлоатиране на нови услуги и продукти; 

• използване на нови възможности във 
връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги 
и системи 

 

продължаване на жизнения цикъл на 
индустриални машини, уреди и системи 

• роботика и автоматизация на 
процеси 

• проектиране и производство на 
високо-технологични продукти и/или 
участие в над-национална производствена 
верига, вкл.  в аеро-космическата индустрия 

• био-мехатроника 

• интелигентни системи и уреди, 
„интелигентни домове“ – „интелигентни 
градове“ 

• чисти технологии с акцент върху 
транспорта и енергетиката (съхранение, 
спестяване и ефективно разпределение на 
енергия, електрически превозни средства и 
еко-мобилност, водород-базирани модели и 
технологии, безотпадни технологии, 
технологии и методи за включване на 
отпадъчни продукти и материали от 
производства в други производства). 

Индустрии за здравословен живот и 
биотехнологии 
• Производство, съхранение, 
преработка и достигане до крайния 
потребител на специфични български 
съставки, средства и продукти (вкл. кисело 
мляко, мед и пчелни продукти, хляб, бира, 
вино, млечни и месни продукти, етерични 
масла, билки и билкови продукти, козметични 
средства и продукти) 

• производство на специализирани 
храни и напитки (бебешки и детски, 
„космически“ храни) 

• производство на инструменти, 
оборудване, консумативи за медицинска и 
дентална диагностика и терапия и/или 
участие в над-национална производствена 
верига 

• персонална медицина, диагностика и 
индивидуална терапия, лечебни и лекарствени 
форми и средства 

• медицински и лечебен туризъм с 
акцент върху възможностите за 

Нови технологии в креативни и рекреативни 
индустрии 
• културните и творческите 
индустрии (според дефиниция на ЕК: 
архитектура, архивно дело и 

библиотекарство, артистично 

занаятчийство, аудио-визуални форми 
(филми, ТВ, видео игри и мултимедия), 
културно наследство, дизайн, вкл. моден 
дизайн, фестивали, музика, сценични и 
визуални изкуства, издателска дейност, радио; 

• компютърни и мобилни 
приложения и игри с образователен, 
маркетинг и/или развлекателен характер 

• алтернативен (селски, еко-, културен 
и фестивален) и екстремен туризъм и спорт 
(за стимулиране на несезонен, немасов, а 
постоянен нишов туризъм); 

• производство на стоки и 
съоръжения с пряко приложение в тези 
сфери (напр. национални (регионални) носии, 
велосипеди, стени за катерене и др. стоки за 
алтернативни и екстремни спортове, костюми, 
декори, материали за исторически 
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персонализация (немасов, а персонален 
туризъм) 

• нано-технологии в услуга на 
медицината 

• био-технологии с пряко приложение 
за здравословен начин на живот 

• „сини“ технологии и приложение на 
нови методи и технологии в устойчивото 
ползване на речни и морски ресурси 

• производство на инсталации за 
добиване на екологично чиста електроенергия 
и промишлена вода 

• зелена икономика- технологии, 
продукти, процеси 

възстановки, специализирана екипировка и 
оборудване, печатни издания) 

 
 

Таблица 8. Регионален фокус на тематичните области 
 

СЗР СЦР СИР 
Мехатроника и чисти 
технологии 

Мехатроника и чисти 
технологии 

Мехатроника и чисти 
технологии 

Индустрия за здравословен 
живот и биотехнологии 

Индустрия за здравословен 
живот и биотехнологии 

Индустрия за здравословен 
живот и биотехнологии 

Нови технологии в креативни и 
рекреативни индустрии 

Информатика и ИКТ  
Нови технологии в креативни 
и рекреативни индустрии 

ЮЗР ЮЦР ЮИР 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 
Нови технологии в креативни 
и рекреативни индустрии 

Нови технологии в креативни и 
рекреативни индустрии 

Мехатроника и чисти 
технологии 

Мехатроника и чисти 
технологии 

Индустрия за здравословен 
живот и био-технологии 

Индустрия за здравословен 
живот и био-технологии 

Индустрия за здравословен 
живот и био-технологии 

 
 

Таблица 9. Политики и инструменти за изпълнеине на ИСИС 2014-2020 
 

Индикативни дейности Инструмент 
Планиран 
източник на 
финансиране 

Индикативен 
бюджет 2014-
2020 

ЦЕЛ 1:Фокус върху иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за 
създаване и развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване 
на добавена стойност на националните продукти и услуги) 

ПОД-ЦЕЛ: Ефективни сътрудничества наука-бизнес 

Стимулиране на 
сътрудничествата 

Грантови схеми за 
иновации в 
предприятията 

ОПИК 
/Хоризонт 2020/ 

460 млн.евро 

Грантови 
схеми/ваучери за 

ОПИК 
/Хоризонт 2020/ 
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съвместни проекти 

Грантови схеми за 
посредничества 
(клъстери, ОТТ, 
технологични 
центрове) 

ОПИК, НИФ, 
ФНИ 
/Хоризонт 2020/ 

Стимулиране 
предлагането на 
качествени 
изследвания 

НИФ, ФНИ 
/Хоризонт 2020/ 

Целенасочени усилия за 
насърчаване на 
сътрудничествата 

Центрове за 
компетентност, 
центрове за върхови 
постижения, 
Регионални научни 
центрове 

ОП „НОИР“ 350 млн. евро 

ПОД-ЦЕЛ: Качествен човешки ресурс 

Укрепване на връзката между 
ВО и изискванията на пазара 
на труда; стимулиране 
обучението в техническите и 
инженерни специалности; 
засилване практическото 
приложение на висшето 
образование  

Подкрепа за стажове, 
докторанти и пост-
докторанти, 
стипендии и отличия, 
схеми за повишаване 
на знанията, уменията 
и квалификацията  

ОП „НОИР“, 
други програми 
на ЕС 

90 млн.евро 

Реформиране на 
професионалното обучение и 
квалификация и насърчаването 
на ученето през целия живот  

Схеми за 
професионално 
обучение и 
квалификация 
Подкрепа за 
признаване на 
неформално 
придобити знания и 
умения 

ОП „НОИР“, 
други програми 
на ЕС 

50 млн.евро 

Интернационализация на 
иновациите за допълнително 
повишаване качеството на 
научно-изследователската 
дейност и овладяване на 
феномена „изтичане на 
мозъци“  

Подкрепа за участия в 
международни 
проекти  

ОП „РЧР“, ОП 
„НОИР“, други 
програми на ЕС 

70 млн.евро 

ПОД-ЦЕЛ: Адекватна среда и инфраструктура за иновации, вкл. цифров растеж и електронно 
управление 

Развитие на адекватна и 
сигурна среда за създаване и 
разпространение на иновации 

София Тех Парк 
Иновационни услуги 
за бизнеса 

ОПИК 40 млн.евро 

20 млн. евро 

Е-инфраструктура и 
електронно управление 

Електронно 
управление 
Електронно 
правосъдие 

ОПДУ 140 млн.евро 

35 млн. евро 

ЦЕЛ 2: Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната 
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ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост 

ПОД-ЦЕЛ: Иновации за ресурсна ефективност 

В областта на водите 
В областта на отпадъците 
Информация и публичност 

ОПИК, ОПОС 
/Норвежка 
програма, НИФ, 
Хоризонт 2020/ 

40 млн.евро 

ПОД-ЦЕЛ: Иновации за внедряване на ИКТ приложения 

ИКТ приложения в цялата промишленост (софтуерни 
приложения, системен софтуер, софтуер за развитие - 
инструменти за компютърно програмиране)  

ОПИК,  
/Хоризонт 2020 
НИФ, ЕКСЕЛ / 

80 млн.евро 

 

ИСИС предлага система за идентификация и подкрепа на областите на 
интелигентната специализация, като:  

• ангажира водещи предприемачи и партньори в развойните и иновативни 
дейности от научните среди и бизнеса;  

• се концентрира върху подкрепата на националните области на 
специализация;  

• интегрира процесите от долу- нагоре и от горе - надолу;  

• се основава на данни и факти;  

• концентрира разходите за научни изследвания и иновации, като 
елиминира нерентабилните явления като фрагментиране или дублиране на средствата 
за изследвания;  

• посочва междуотрасловите области на специализация;  

• създава условия за увеличаване на частните инвестиции в научни 
изследвания и иновации. 

Подобряването на сътрудничеството между изследователските институти и 
бизнеса ще изисква комбинации от подходи за „активно търсене“ и „качествено 
(научно) предлагане“. За доброто сътрудничество е необходима и съответната 
инфраструктура [15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]. 

 
 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
Негативните тенденции, свързани с развитието на научната и иновационната 

дейност в страната, както и образователната система, в частност висшето образование, 
са в основата на редица важни въпроси, чието решаване изисква системен подход. 

Първо, необходимо е да се даде приоритет на инвестициите в инфраструктура, 
които допринасят за специализация в областите на ИСИС. 

Второ, необходимо е да се създаде национална система за използване на големи 
научноизследователски инфраструктури, създадени с публични средства – с 
обществено достъпна карта на научното оборудване, ясни правила за използването му, 
широк достъп за публичните организации и бизнеса, максимална ефективност, и 
единна система за разпределение на публичните резултати. 
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Трето, необходимо е да се подкрепят водещите регионални университети и 
научни центрове, за да се адаптират към новите приоритети на ИСИС – това ще изисква 
модернизация на техните лаборатории и оборудване за научни изследвания, за да се 
подобри капацитетът им за научни изследвания и да им се даде възможност да 
предоставят съответните бизнес ориентирани услуги. 

Както повечето инструменти, ако се прилагат изолирано, ЦВП и ЦК няма да 
могат да решат всички проблеми на развитието на научните изследвания в България, но 
биха допринесли за преодоляването на част от кризата с недостига на финансиране в 
полза на иновативни, фокусирани върху трансформация проекти.  

ЦВП са инициативи, които стимулират елитарния характер на изследванията. 
Ето защо постигането на обществен консенсус е важно за балансиране и за 
преодоляване на егалитарните нагласи за финансиране на всички с по малко. Именно 
такъв е проблемът на системата в България – сблъсък на егалитарния подход за 
финансиране на обучението с елитарния характер на финансиране на научните 
изследвания.  

Поради ограничения обем на публикацията и множеството проблеми, които 
следва да бъдат обхванати, извън доклада остават въпроси, като:  

 оценка на въздействието на ЦВП и ЦК, която би следвало да бъде изготвена, 
както и сценарии на възможните промени в сектор „Висше образование”; 

 бизнес моделите за управление на ЦВП и ЦК, които следва да бъдат съвсем 
различни от тези на висшите училища, в които ще се развиват; 

 моделите за успешни партньорски взаимоотношения в ЦВП и ЦК, когато са 
консорциуми от няколко организации; 

 необходими компетенции за работа в мрежи с представители на НПО, 
публичния сектор и бизнеса и др.; 

 отношението на бизнеса, в каква степен е готов да участва и да инвестира; 

 мястото на студентите в научно-изследователските проекти и др. 

Още на етап кандидатстване всички екипи на ЦВП и ЦК следва да включат 
експерти с добри прогностични умения, за да се оценят адекватно перспективите за 
реализация на иновационните продукти и изследователските резултати. Прогнозите е 
необходимо да се базират на комбинация от количествени  и качествени методи. Само 
по себе си това е сериозна и отговорна задача, която изисква експертиза и опит в 
научно-техническото прогнозиране, а такива експерти не се срещат често.  

Няколко важни задачи следва да бъдат решени в краткосрочен и средносрочен 
план: 

Задължителните обучения, които ще бъдат организирани по техническата 
помощ по ОП НОИР, следва да включват тренинги по организационно управление на 
програми и проекти, правила за наблюдение и отчитане на резултатите, 
комуникационни стратегии, обществени поръчки и т.н. В противен случай 
организациите, особено когато са в консорциум, рискуват да допуснат скъпо струващи 
грешки и да бъдат принудени да възстановяват средства след тяхното разходване. 

Може би на следващ етап, когато бъдат направени изводи от слабостите на 
настоящата процедура, и се натрупа административен капацитет както в управляващия 
орган, така и в потенциалните бенефициенти, би могло да се премине към двустепенна 
процедура, при която на първия етап се подава само концепция, а подробното 
разписване на проекта се прави през втората фаза. Това би облекчило процеса на 
подготовка и освен това вниманието би било насочено изцяло върху качеството и 
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иновативността на изследователската програма, без да се отделя толкова голямо 
значение на капацитета в първия етап на кандидатстване. 

Изключително важно е да се предприемат съответните реформи във висшето 
образование, които да решат поне частично проблема с качеството на обучението в 
ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. Без добре подготвени кадри няма как да се 
захрани изследователския сектор, който и без това страда от липса на обучени и 
мотивирани кандидати и от изтичане на таланти. В тази връзка, необходими са стимули 
за включване на студентите в научно-изследователските проекти. Инициативата 
“Science Shop” би могла да се внедри и да се привлекат повече млади хора в полето на 
науката. 

Част от тези предварителни условия за успех на научните изследвания са 
разписани и в проекта на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 
до 2025 г., и в Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, 
но не винаги са ясни технологията и механизмите за тяхното постигане. 

Един от възможните ефекти от ЦВП и ЦК е промяната в начина на управление 
на университетите. За първи път у нас ще има възможност да се създадат т.нар. 
„предприемачески университети“ и да се приложат, макар и с голяма доза условност, 
подходите на новия публичен мениджмънт при управлението на висшите училища. Но 
тъй като това е широка тема, която изисква специално внимание, няма да бъде 
разгледана в настоящия доклад.  

Практиката на други страни показва, че редица ЦВП и ЦК вече са престанали да 
съществуват след приключване на изследователската програма. В този смисъл ЦВП и 
ЦК не са вечни. Те зависят от активността и инициативността на ръководството, от 
неговата гъвкавост и компетентност, от актуалността и значимостта на научно-
изследователските цели и задачи. 

Центровете за върхови постижения и за компетентност са нещо много повече от 
средства за научна инфраструктура. Те са кауза, която предоставя нови възможности за 
качествени изследвания, постигане на международна известност и подобряване имиджа 
на българската наука. За да бъдат успешни обаче, е необходимо да бъдат управлявани 
компетентно и с широкото участие на всички заинтересовани страни. 
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СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
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Annotation:  The paper offers a definition of the notion” aerospace sphere”. There are 
formulated the basic components of the Early Warning System for crises and conflicts in the 
Republic of Bulgaria and their content. The need of a cosmic segment of the country and the 
tasks it solves is well-founded. Unmanned aviation systems are offered to be used for post- 
satellite (sub-satellite) monitor in crises processes with different nature. 
 
Key words:  aerospace sphere, Early Warning System, Satellite surveillance systems, 
information superiority, cosmic segment, unmanned aviation systems 

 
Анализът на военните конфликти в края на ХХ и началото на ХХІ век убедително 
определя взаимовръзката между характера на въоръжената борба, усвояването на нова 
физическа среда за воденето й и проблемите на човешкия фактор. 
В процеса на активното изследване на Космоса, стартирал след изстрелването на 
първия изкуствен спътник на Земята (ИСЗ) на 4 октомври 1957 г. политиците и 
военните специалисти бързо разбират, че който владее космическото 
пространство, може да постигне стратегическо превъзходство над 
противостоящата страна, а с развитието на високите технологии – и 
информационно превъзходство в зоната на операциите. 
Понастоящем и в бъдеще според редица военни експерти воденето и разрешаването на 
военни конфликти е практически невъзможно, ако не се използва авиация в 
многообразието й от летателни апарати (ЛА) и без функционирането на т. нар. 
„космически сегмент”, основан на информация от космически летателни апарати 
(КЛА). Наред с решаването на военни задачи особено актуално направление в 
космическата и авиационната дейности на настоящия етап е комерсиалното използване 
на различни ЛА за целите на сигурността и други приложения. Оказва се, че 
превенцията и разрешаването на кризи и конфликти от невоенен характер, особено 
свързани с природни бедствия и техногенни аварии, също така изискват използването 
на ЛА и е невъзможно без да се „засегне” Космосът. 
По такъв начин от начало за нуждите на отбраната и сигурността, а впоследствие и в 
гражданския сектор навлиза понятието „аерокосмическа сфера”, която от кибернетична 
гледна точка е Голяма система (SoS – System of Systems), т. е система от системи.  
Аерокосмическата сфера е съвкупност от въздушно-космическото пространство и 
съответни отрасли на аерокосмическите наука, техника, инфраструктура, 
образование и технологии, както и специализирани структури на въоръжените 
сили и на граждански ведомства, реализиращи използването на аеродинамични, 
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космически и въздушнокосмически ЛА. От своя страна всеки от изброените 
компоненти на аерокосмическата сфера е също така Голяма система, т. е. система от 
системи. 
Понастоящем типичен пример на въздушнокосмически ЛА е орбиталния самолет за 
многократно използване Х-37В OTV, който по своята същност е „минисовалка”, 
излитаща „по ракетному” от космодрум и кацаща на летище. Мисията на Х-37В OTV е 
засекретена, като се предполага, че този ЛА изпълнява и задачата на „космически 
инспектор”. 
Среда за действие на аеродинамичните, космическите и въздушнокосмическите ЛА е 
въздушнокосмическото пространство, чиито параметри са дефинирани от учените и 
експертите. По-конкретно, космическото пространство, свързано със Земята, се 
разглежда като продължение на въздушното пространство, което е сфера на военна 
дейност вече повече от сто години. Съгласно редица документи по космическо право 
границата между космическото и въздушното пространство е на височина, която 
не превишава 100-110 километра над нивото на океана. На тази височина земната 
атмосфера е толкова разредена, че ЛА трябва да се движи с първа космическа скорост, 
за да се предотврати падането му на Земята.  
В международното право отдавна е утвърдено положението за пълен суверенитет на 
държавите върху въздушното пространство, намиращо се над техните територии. 
Същевременно космическото пространство не подлежи на национално 
присвояване, открито е за провеждане на научни изследвания и за използване за 
мирни цели от всички държави. Следователно, върху космическото пространство не се 
разпространяват националните закони на държавите и то е достъпно за използване от 
всички страни в света, т. е. в Космоса няма държавни граници. Именно това положение 
на космическото право се отчита понастоящем не само от Великите сили, но и от 
десетки други държави за използване на Космоса в интерес на своята отбрана и 
сигурност. 
Анализът на изминалите десетилетия от космическата ера показва, че използването на 
технологии с космическо и въздушно базиране за целите на сигурността и отбраната 
осигурява преодоляване на значителна част от недостатъците и ограниченията на 
традиционните технологии с наземно базиране, свързани преди всичко с наблюдение, 
навигация, комуникация, метеоосигуряване и ефективно използване на високоточните 
оръжия и системи (ВТОС). Съвременните аерокосмически технологии като 
авангарден интелектуален продукт на XXI век във висока степен преодоляват 
посочените недостатъци и ограничения, като осигуряват глобалност, 
оперативност и точност на получаваната информация. Това обуславя нарастващото 
значение на авиацията и космическите сили, включително на космическия и въздушния 
компоненти на съвременните системи за ранно предупреждение (СРП) за 
възникването на кризи и конфликти от различен характер (фиг. 1). Вижда се, че за 
реализиране на предназначението и същността си, СРП включва различни компоненти. 
В зависимост от мястото на разполагането им (т. е. на базирането), СРП може да 
включва земен, въздушен, морски и космически компоненти, чиято реализация е 
свързана с различни министерства и ведомства. Всеки от изброените компоненти има 
своя специфична специализирана структура и възможности, които са в пряка 
зависимост от целта (целите) и задачите, които решава в мирно време, при криза и 
военен (въоръжен) конфликт. 
Както бе посочено по-горе, значим съвременен превантивен фактор, осигуряващ 
своевременно разкриване, идентифициране и определяне мащабите на различни 
кризисни и конфликтни процеси, както и ранното им предупреждение са 
аерокосмическите технологии, обхващащи компонентите на СРП с наземно, морско, 
въздушно и космическо базиране в глобални и локални информационни мрежи. 
Аерокосмическите технологии на съвременния етап се характеризират със следните 

характеристики и тенденции за развитие: 
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- интегриране на различни по предназначение авиационни и космически 

системи в единни информационни комплекси; 

- глобален мониторинг на различни кризисни ситуации;  

- получаване на информация за различни обекти с висока разделителна 

способност в реален мащаб на времето (РМВ); 

- единно координатно-времево осигуряване на различни подвижни 

потребители;  

- многоцелевост и многофункционалност; 

- облекчен достъп на потребителите на информация до постъпващите 

данни от Космоса и въздушното пространство; 

- обособяване на нов важен фактор за постигане на информационно 

превъзходство в зоната на кризата (конфликта). 

От изложеното става ясно, че отчитайки същността, структурата, техническата база 
и решаваните задачи от аерокосмическите технологии същите по своя характер са 
преди всичко информационни. От друга страна общото въздушнокосмическо 
пространство на използване от различни ЛА (авиационни и космически) на водещите 
държави обуславят интегрирането им в аерокосмически компонент на СРП. Основни 
негови платформи са специализираните самолети и вертолети за далечно 
радиолокационно откриване и наблюдение (ДРЛОН) на въздушни и земни (морски) 
цели, безпилотните летателните апарати (БЛА) от ново поколение, както и КЛА от 
състава на спътниковите разузнавателни системи (СРзС). 
За условията на Република България, не разполагаща със собствени разузнавателни 
спътници и самолети и вертолети за ДРЛОН и друго специализирано предназначение, 
все още няма условия да се пристъпи към директно формиране на аерокосмически 
компонент. Същевременно, както е посочено на фиг. 1, основа на въздушния 
компонент на СРП в условията на Р България могат да бъдат съвременни БЛА за 
наблюдение, а на космическия компонент - информация от спътниковите системи 
за наблюдение, навигация, комуникация и метеоосигуряване. 
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Фиг. 1 Основни компоненти на системата за ранно предупреждение за възникване на 
кризи и конфликти от различен характер в условията на Република  България 

 
Предвид обстоятелството, че проблемът за организиране и използване на космически 
компонент на СРП е значително по-сложен и всеобхватен от този за въздушния й 
компонент, първоначално следва да се разгледа първият от тези компоненти. 
Съгласно опита на водещите космически държави СРзС са в основата на съвременните 
СРП за възникването на кризи и конфликти. Според функционалното си 
предназначение (фиг.2) те се подразделят на космически системи за наблюдение, за 
електронно разузнаване и за ранно откриване старта на ракети и ядрени взривове. 
Всяка от тези групи СРзС има своя орбитална конфигурация, специфика на работа и 
относителна самостоятелност.  
Интересно е да се отбележи, че програмата за космическо разузнаване в САЩ се 
осъществява под ръководството на Националното разузнавателно управление (NRO- 
National Reconnnaissance Office), а в Русия – на ГРУ на ГЩ на ВС. Дейността на тези 
структури е строго засекретена. Така например, Националното разузнавателно 
управление на САЩ е създадено на 06.09.1961 г., а съществуването му е официално 
признато едва на 18.09.1992 г.   
Особен интерес за космическото разузнаване представляват спътниковите системи за 
наблюдение, които по своята същност са системи за космически мониторинг (от 
английски monitor - контролиращ).  
Както се вижда от фиг. 2 според физическия си принцип на действие (типа на 
сензорите) СРзС за наблюдение се подразделят на системи за фоторазузнаване (ФР), за 
оптикоелектронно разузнаване (ОЕР) и за радиолокационно разузнаване (РЛР). Общият 

- АГЕНТУРНО 
РАЗУЗНАВАНЕ 
- ЕЛЕКТРОННО 
РАЗУЗНАВАНЕ 
- ВОЙСКОВО 
РАЗУЗНАВАНЕ 
- РАДИОЛОКАЦИОННО 
РАЗУЗНАВАНЕ 
- КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ 
- РАЗУЗНАВАНЕ ОТ 
ОТКРИТИ ИЗТОЧНИЦИ 
И ДР. 

ВЪЗДУШНО 
РАЗУЗНАВАНЕ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО С 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛА 
ОТ НОВО 
ПОКОЛЕНИЕ 

МОРСКО 
РАЗУЗНАВАНЕ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ 
ТЪРГОВСКИ И 
ГРАНИЧНИ КОРАБИ И 
АВИАЦИОННИЯ 
КОМПОНЕНТ НА ВМС 

КОСМИЧЕСКО 
РАЗУЗНАВАНЕ (ЧРЕЗ 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ 
СПЪТНИЦИ ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ, 
НАВИГАЦИЯ, 
КОМУНИКАЦИЯ И 
МЕТЕООСИГУРЯВАНЕ) 

КОМПОНЕНТИ 
НА СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЗЕМЕН ВЪЗДУШЕН КОСМИЧЕСКИ МОРСКИ 
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признак, обединяващ тези три вида системи, е възможността потребителят на 
информация да получава изображения на разузнаваните обекти, което дава основание 
разглежданите три групи да се наричат СРзС за наблюдение.  
Спътниковите разузнавателни системи за наблюдение независимо от принципа си на 
действие използват дистанционни методи и средства за получаване на информация. В 
основата на тези методи за изследване на Земята лежат определени физически явления, 
свързани преди всичко с излъчване и предаване на енергия. Следователно тези системи 
за наблюдение, респективно съответните военни разузнавателни спътници, са част от 
ИСЗ за дистанционни изследвания (фиг. 3), като последните са широк клас от КЛА - 
военни и граждански с различно предназначение. 
На настоящия етап основни СРзС за наблюдение са тези за ОЕР и РЛР, използващи 
различни по физически принцип сензори. Докато първите имат на борда на КЛА 
оптикоелектронни системи, вторите - бордови радиолокационни станции (БРЛС). 
Основни предимства на спътниковите системи за РЛР пред тези за ОЕР са 
възможносттите за получаване на изображения на различни обекти в облаци, при 
различна осветеност, в  
тъмната част на денонощието, както и за откриване на замаскирани, но 
радиолокационно контрастни цели.Както се вижда от фиг. 2 втората група системи - 
спътниковите системи за електронно разузнаване се подразделят на космически 
системи за комуникационно разузнаване и за радиотехническо разузнаване.  
Спътниковото комуникационно разузнаване е предназначено за разкриване на 
наличието, местоположението, идентификацията и характеристиките на 
комуникационните средства на други държави и за прехват на информацията, 
предавана по радиоканалите.  
Спътниковото радиотехническо радиоразузнаване е предназначено за разкриване на 
наличието, местоположението, идентификацията, характеристиките и режимите на 
работа на радиолокационните и радионавигационните станции на други държави. 
Третата група системи от фиг. 2 - спътниковите системи за ранно откриване старта на 
балистични ракети са предназначени не само за откриване старта на различни класове 
аналогични ракети, но и на параметрите на тяхната траектория, както и на 
координатите на ядрени взривове. 
 



54 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2 Класификация на спътниковите разузнавателни системи 

ВИДОВЕ СПЪТНИКОВИ 

РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СИСТЕМИ 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  
(IMINT-военни КЛА и с 

двойно предназначение) 

ЗА ЕЛЕКТРОННО 
РАЗУЗНАВАНЕ 

(SIGINT) 

ЗА РАННО 
ОТКРИВАНЕ СТАРТА 

НА БАЛИСТИЧНИ 
РАКЕТИ И ЯДРЕНИ 

ВЗРИВОВЕ 

КН-11, КН-12, 
HEMAH, 
АРАКС, 
Аркон, 
Персона, 
Барс-М, 
Кондор, 
Helios, Spot, 
Pleiades, 
IRS (Cartosat), 
ZY-2, 
Yaogan, 
YW 
(2,4,5,12,14, 
24,26,28,30) 
Чуансин, 
Ofeq-5,7,9,11 
Shiyan,  
Ikonos, 
Qick Bird, 
World View, 
Geo Eye, 
Eros, 
Ресурс П, 
IGS-0, 
Геофен-1, 
Optsat-3000, 
Канопус, 
Tacsat, ORS, 
Cartosat, 
ROCSAT, ALOS, 
KOMPSAT, 
THEOS, 
Rapid Eye, 
Dubaisat, 
Sentinel 
и др. 

Lacrosse 
(ONYX), 
FIARADAR 
(TOPAZ), 
Discovery-2, 
Легенда, ERS, 
Yaogan 
YW(1,3,6,10,1
3,18,23,29), 
Sentinel, 
Radarsat, 
Sar Lupe, SBR, 
Аркон, 
Кондор, 
TECSAR (Ofeq-
8),  
Ofeq-10, 
IGS-R, 
ALOS SAR, 
TerraSAR-X, 
Cosmo-Sky 
Med, 
RiSat, 
KOMPSAT-
5(SAR), 
и др. 
 

Ferret, 
Програма 711 
(Jumpseet), 
Chalet, Vortex, 
Mercury, 
Jeroboam, 
Програма 720 
(Rhiolite), 
Програма 472 
(Aquacade), 
Легенда, 
MAGNUM 
(Orion, 
Mentor), 
SHARP, 
Clementine, 
Cerise 
и др. 

Ferret, 
White Cloud 
(Parcae), 
NOSS/Intruder 
Trumpet, 
SBWASS-CP, 
SHARP, 
УС-П, ПМ, ПУ, 
Целина, 
Лиана/Лотос 
С, 
Легенда, 
Цзянбин-8 
(тройки от 
YG-9,-16,-17) 
и др. 

DSP, 
SBIRS (SBIRS-HIGHT, SBIRS-LOW, 
SBIRS-NEO), 
УС-КМО (Прогноз или Око-1), 
ЕКС-Тундра, 
Детектори на GSM  
и др. 

ЗА ФОТО-
РАЗУЗНАВА

НЕ 

KOBALT-M, 
ДОН, 
Енисей, 
Комета, 
Ресурс-Ф, 
FSW 
(Цзянбин-
1,2,4), 
Ofeq 1,3, 
и др. 
 

ЗА ОПТИКО-
ЕЛЕКТРОННО 
РАЗУЗНАВАНЕ 

ЗА РАДИО-
ЛОКАЦИОНН

О 
РАЗУЗНАВАН

Е 

ЗА КОМУНИ-
КАЦИОННО 

РАЗУЗНАВАНЕ 
(COMINT) 

ЗА РАДИО-
ТЕХНИЧЕСКО 
РАЗУЗНАВАНЕ 

(ELINT) 
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 Спътниковите разузнавателни системи за наблюдение до началото на 90-те години на 
ХХ век са инструмент за стратегическо противопоставяне между САЩ и СССР при 
абсолютен монопол на тези две ядрени държави в тяхното производство и използване. 
`

 
Фиг. 3. Класификация на ИСЗ за дистанционни изследвания 

 
След операция „Пустинна буря” (1991 г.), характерна с първото широкомащабно 
използване на спътникови системи и средства, ситуацията по тази проблематика 
започва кардинално да се променя. Създават се оператори на комерсиални КЛА за 
наблюдение с висока разделителна способност с двойно предназначение, появява се 
световния пазар на космически услуги. По-късно, в края на ХХ и началото на XXI 
век „клиенти” на космическите програми са не само военни и граждански 
ведомства, но и редица комерсиални организации (частни структури), които 
експлоатират космически системи или ползват техните услуги. Това е резултат на 
навлизането в космическата дейност на високите технологии от една страна и 
милиардните финансови разходи на водещите космически държави за поддръжката на 
своите военни космически системи от друга. 
Кулминацията на комерсиализацията при получаване на космически изображения е 
свързана с началото на експлоатацията през 1999 г. на американския сателит Ikonos за 
детайлно наблюдение, оборудван с оптикоелектронна система с високи 
характеристики. Този КЛА е типичен пример на ИСЗ за оптикоелектронно наблюдение 
(ОЕН) с двойно предназначение. Неговите изображения са с висока разделителна 
способност - за черно-белите 0,8-1 m, а за цветните (многоспектралните) в границите 
3,28-4 m. Това обуславя междинното му място между военните ИСЗ за ОЕР и 
гражданските спътници за дистанционни изследвания, т.е. на КЛА с двойно 
предназначение.  
За първи път използването на КЛА за ОЕН с двойно предназначение на основата на 
сателитите Ikonos е реализирано в операция „Трайна свобода” (2001 г.) В началния етап 
на тази контратерористическа операция в Афганистан с помощта на комерсиалния 
сателит Ikonos са заснети 470 000 km2 земна повърхност. На тази основа са били 

ИСЗ 
за дистанционни изследвания 

   За  
наблюдение 

Метеоро- 
логични, 

геодезични 

За изследв. 
на природ. 

ресурси 

Метеороло- 
гични, оке- 
анографски 

Военни Граждански 
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разработени цифрови карти на различни райони на страната за нуждите на 
американските ВС при използване от тях на високоточни оръжия и системи (ВТОС). 
Особено интензивно понастоящем се развива комерсиализацията на космическата 
дейност, като в тази дейност са въвлечени над 100 компании от различни държави в 
света.Така например, в областта на космическия мониторинг, реализиран чрез 

спътникови системи за наблюдение, от началото на ХХІ век до наши дни се 

очертават следните тенденции: 

- трансфер на технологии; 

- комерсиализиране на космически изображения с висока разделителна способност; 

- интегриране на различни по предназначение системи; 

- въвеждане на географски информационни системи (ГИС); 

- облекчен достъп на потребителите до постъпващите данни в РМВ; 

- миниатюризация на КЛА, довеждаща до намаляване на финансовата им стойност; 

- доближаване на информационните възможности на редица граждански сателити за 

наблюдение(преди всичко по разделителна способност) до тези на разузнавателните 

спътници за наблюдение; 

- взаимно проникване и интегриране на военни и граждански космически системи. 

Още от началото на XXI век в съответствие с посочените тенденции настъпват 
значителни промени на пазара на сателитни изображения, т.е. в областта на 
космическия мониторинг. В тази връзка Националната агенция за геопространствено 
разузнаване на САЩ (NGA – National Geospatial-Intelligence Agency) през този период 
решава противоречието между секретността на детайлните космически изображения и 
необходимостта от масов достъп към тях от потребители на космическа информация. 
Това се осъществява чрез купуване на ресурса на комерсиалните сателити на водещите 
до 2014 г. компании за глобален мониторинг GeoEye и DigitalGlobe от Националната 
агенция NGA. Както е известно, през този период разделителната способност на 
изображенията на сателитите от горепосочените  компании GeoEye-1 и WorldView-2 
достига 0,41-0,46 m. 
Така например, оптикоелектронната система на сателита GeoEye-1 осигурява детайлни 
изображения на военни обекти, включително и на хора около тях. На 1 януари 2013 г. 
този КЛА успешно заснема новия китайски оперативно-стратегически 
военнотранспортен самолет Y-20 на пистата за излитане и кацане (фиг. 4). Както се 
вижда, на сателитната снимка се наблюдават и хора около самолета Y-20. 
Разпереността му се оценява на 50 m, а самолетът е малко по-малък от американския С-
17 и е сравним по размери с руския Ил-76. Същевременно самолетът Y-20 поради по-
големия диаметър на фюзелажа има съществено по-големи габарити на товарния отсек 
по ширина и височина от тези на Ил-76. 
Реализирането на горепосоченото решение на Националната агенция NGA дава тласък 
на световния пазар на геопродукти със свръхвисока разделителна способност. В 
резултат, купуването на необходимата информация става възможно да се извършва от 
отделни държави чрез директно приемане на космически изображения от собствени 
регионални наземни станции, при което в съответствие с наложените ограничения до 
първата половина на 2014 г. разделителната способност се намалява на 0,5 m. От месец 
юни 2014 г. обновената компания DigitalGlobe, погълнала през 2013 г. конкурента 
си GeoEye, получава лиценз от правителството на САЩ да разпространява 
изображения с разделителна способност 0,25 m на пиксел. Това е най-високия 
показател за съвременните спътникови комерсиални системи за наблюдение. 
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Фиг. 4 Изображение на китайския военнотранспортен самолет Y-20 на писта за 
излитане и кацане от сателита GeoEye-1 

 
На 11.11.2016 г. от стартовия комплекс на авиобазата на ВВС на САЩ Ванденберг (щат 
Калифорния) е изведен комерсиалния сателит за свръхдетайлни снимки на Земята 
WorldView-4 на американската компания DigitalGlobe. Този КЛА лети на 
слънчевосинхронна орбита на височина 617 km, като осигурява пространствена 
разделителна способност 0,31 m при снимки в надир в панхроматичен режим и 1,24 m 
при снимки в надир в мултиспектрален режим. Отчитайки, че компанията 
DigitalGlobe е получила лиценз да разпространява изображения с пространствена 
разделителна способност до 0,25 m височината на орбитата на двойката сателити 
WorldView-3/4 може да бъде намалена до 500 km за достигане на посочената 
разделителна способност. (фиг. 5). При това основен купувач на продукти и услуги  на 
компанията DigitalGlobe е Националната агенция за геопространствено разузнаване 
NGA, осигуряваща с информация разузнавателната общност и МО на САЩ, както и 
редица граждански ведомства. 
Посочените по-горе тенденции за комерсиализиране на редица космически дейности 
предполагат интензивно навлизане на спътниковия мониторинг както в структурите на 
отбраната и сигурността, така и в сферите на икономиката, геодезията и картографията, 
екологията, метеорологията и др. 
Анализът на съвременните възгледи за използване на Космоса за различни цели 
показва, че в областта на космическите технологии програмите на водещите държави 
трудно може да се разграничат на военни и граждански, като дистанцията между тях 
непрекъснато намалява. Нараства ролята на спътниците с двойно предназначение. 
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Фиг. 5 Общ вид на сателита за наблюдение WorldView-4 и на изображение от този КЛА 
 
Комерсиализацията на космическата информация, относително невисоката й стойност 
и облекчения достъп на потребителите до постъпващите от съответните спътници 
данни в РМВ, позволяват и на държави, съизмерими по мащабите си с Р България 
(Холандия, Израел, Гърция, Белгия и др.) успешно да използват космическите 
технологии в интерес на сигурността и отбраната без да притежават космически 
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платформи (т. е. сателити). Следователно, не е задължително държавата, 
разполагаща с космически компонент на СРП, да има собствени спътници. 
Достатъчно е да се намерят целесъобразни и прагматични подходи за използване на 
сателитната информация за различни цели, включително в условията на Република 
България. 
Отчитайки световните тенденции и опит в използването на космическите технологии, 
включително и на страни, съизмерими по мащабите си с България, е налице 
необходимостта от създаването в нашата страна на космически сегмент (КС) като 
нетрадиционен и перспективен компонент в системата ни за национална сигурност. 
Този сегмент се основава на информацията от различни по предназначение системи, 
които могат да се сведат в четири групи, съответно с четири основни функции на 
космическите информационни системи и средства (КИСС): мониторинг, 
навигация, комуникация и метеоосигуряване. Реализирането на всяка от тези 
функции изисква използването на съответни специализирани спътникови системи.  
Република България като член на ЕС за реализиране на функцията „мониторинг” на КС 
ползва успешно информацията от разгръщаната понастоящем Европейска глобална 
система за мониторинг на околната среда и сигурност GMES (Global Monitoring for 
Invironment and Security) с нейната водеща програма Copernicus. Нейните сателити от 
шест серии - Sentinel 1, 2, 3, 4, 5 и 6 осигуряват уникален инструментариум за 
наблюдение на земната и морската повърхност в шест тематични области: мониторинг 
на сушата, океана и атмосферата; смекчаване последствията от стихийни бедствия и 
техногенни аварии; осигуряване на безопасност и оценка на последствията от 
измененията на климата. Понастоящем в Космоса летят  пет КЛА от серията „Sentinel” 
(съответно 1А, 1В, 2А, 2В и ЗА), осигуряващи мониторинг на сушата, океана и 
атмосферата, като първите два са радиолокационно наблюдение (РЛН). 
За реализиране на функцията „навигация” на КС във второто десетилетие на ХХІ век 
могат да се използват основните глобални спътникови навигационни системи (СНС) 
Navstar (GPS) и ГЛОНАСС. Във фаза на разгръщане е европейската високоточна СНС 
Galileo. 
Както е известно, поради световната финансова криза е налице сериозно изоставане в 
изграждането на системата GMES и известно изоставане в разгръщането на СНС 
Galileo. 
За реализиране на функциите „комуникация” и „метеоосигуряване” на КС на 
настоящия етап може да се използват намиращите се в комерсиална експлоатация от 
различни потребители мобилни спътникови комуникационни системи - Iridium, 
Globalstar, Thuraya и Inmarsat, а от страна на спътниковите метеорологични системи - 
METEOSAT, NOAA и GOES. 
На основата на четирите основни функции на КИСС - мониторинг, навигация, 
комуникация и метеоосигуряване, следва да се дефинира КС в условията на Република 
България. Космическият сегмент е предназначен за приемане на информация от 
спътници на КИСС (преди всичко от КЛА за наблюдение) в РМВ или близък до 
реалния, специализираната й обработка, анализ и координация, с последващото й 
разпределяне и предоставяне на съответните потребители. По такъв начин с 
изграждането на този сегмент ще стане възможно получаването на глобална, точна и 
оперативна информация за региона, както и за интересуващите ни кризисни и 
конфликтни райони. Следователно за страни с мащабите и възможностите на Р 
България КС, респективно спътниковата информация, е в основата на формирането на 
съвременната информационна среда. 
За изпълнение на задачите си структурата на КС следва да включва следните 
основни елементи: 
- наземна станция за приемане на информация от ИСЗ за наблюдение или 
възможност за приемане на изображения по електронен път от такава наземна 
станция; 



60 
 

- пункт за обработка на постъпващите изображения; 
- комуникационно-информационен възел с терминали за връзка с другите КИСС; 
- структура за анализ и оперативна координация; 
- обслужващ сектор. 
Следователно в съответствие с формулираните предназначение и основни елементи КС 
за държави без собствени спътници има преди всичко информационен характер. 
Във всеки от изброените по-горе основни елементи на КС се изпълняват специфични 
дейности. 
Наземната станция за приемане на информация от ИСЗ за наблюдение, наричана за 
краткост наземна приемна станция (НПС), приема информацията от спътниците за 
наблюдение, прелитащи през нейната зона за радиовидимост в РМВ. Понякога тази 
информация се записва на борда на сателита и се предава по-късно към НПС. 
При отсъствие на НПС като елемент на КС, съществува принципна възможност за 
приемане на изображения от сателити за наблюдение по електронен път от друга НПС, 
която може да се намира в друга държава. 
В най-общия случай приетата от НПС информация от ИСЗ за наблюдение, с оглед 
нейното използване по предназначение, налага наличието в състава на КС на пункт за 
обработка на постъпващите изображения на три нива - първична, вторична и третична 
(тематична). От принципна гледна точка получаването на спътникови изображения с 
необходимото качество изисква обработката им да се извършва чрез специализирани 
програмни продукти с използване на ГИС. 
Докато първичната и вторичната обработка на информацията има интердисциплинарен 
характер, третичната (тематична) обработка е със строго приложна специализиарана 
насоченост. На това ниво се осъществяват дешифриране на сателитните изображения и 
тематичната им обработка в зависимост от сферата на приложение на получената 
космическа информация. За целта съответните специалисти на основата на знанията за 
наблюдавания район и свойствата на изучаваните обекти отчитат дешифриращите им 
признаци, отделят обектите  и ги класифицират. Тези обекти могат да бъдат критична 
инфраструктура (например голямо пристанище с кораби или летище с различни ЛА), 
дивизион за ПВО, елементи на ПРО и други обекти в областта на военното дело. 
Най-целесъобразно е на трето ниво да се организират автоматизирани работни места 
(АРМ) със специализирана ГИС и софтуер за обработка на пространствената 
информация по тематичен признак. При въвеждане в АРМ на подходящи алгоритми и 
софтуер е възможно реализирането на автоматизирано разпознаване на обекти. По 
такъв начин пълният цикъл на обработка на приетата от НПС информация от 
прелитащи спътници за наблюдение преминава през три нива - първична, вторична и 
третична (тематична) обработка, за всяко от които отговарят определени специалисти 
от пункта за обработка на постъпващите изображения. 
Дейностите на останалите три основни елемента на КС произтичат от 
предназначението му, задачите и изискванията за нормално функциониране. 
Обликът на КС и перспективите за развитието му са зависят от равнището на 
информационния обмен между спътниците и наземната станция, прилаганите 
компютърни методи и специализирани програмни продукти за обработка на 
информацията, както и от използваните ГИС.  
На фиг. 6 е показана мобилната станция за приемане на спътникови изображения на 
холандската система RAPIDS. Същата бе демонстрирана в София на проведения на 
29.09.2000 г. българско-холандски семинар по използване и перспективи за развитие на 
технологиите за дистанционно наблюдение на Земята. 
Основното предназначение на системата RAPIDS е получаването и обработката на 
данни от сателитите за дистанционни изследвания на Земята от серията ERS, SPOT, 
Ikonos и Eros. 
Възможностите на наземната станция RAPIDS за автономно получаване на данни за 
местността в радиус 1000 km осигуряват глобален мониторинг на региона за широк 
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спектър от граждански и военни приложения. Системата RAPIDS осигурява 
превръщането на „суровата” постъпваща информация в геопривързана информация и 
открива възможности за създаване на тримерни модели на местността, използвани за 
военни и граждански цели. 
 Приетата от мобилната приемна антена на системата RAPIDS информация от 
прелитащи сателити се подлага на първична,  вторична и третична обработка.  

 

 
Фиг. 6. Антена на мобилната наземна станция RAPIDS за приемане и обработка на 

спътникови изображения  
 
На извършената демонстрация в София през 2000 г. това бе осъществено в пункта за 
обработка на постъпващите изображения от две АРМ за около 6-7 min, след като 
приемната антена „проследи” прелитащия спътник. В резултат на екраните на 
компютрите бе показано електроннооптично изображение на Софийското поле, което 
бе детайлизирано за летище София и по-конкретно - за района на Правителствения 
авиоотряд 28. Ясно се откроиха отделните самолети на стоянка.  
За изминалите години от началото на XXI век са създадени значително по-съвременни 
мобилни станции за приемане на спътникови изображения от тази на холандската 
система RAPIDS, които могат да бъдат основа на КС на страната. Така например, 
високотехнологичната система TeraScan за приемане и обработка на спътникови 
изображения (САЩ), в съответствие със съвременните тенденции в спътниковите 
информационни технологии, обхваща първите два основни елемента на КС - 
стационарната наземна приемна станция на информация от спътници за дистанционни 
изследвания на Земята (Terra и Aqua) и необходимия хардуер и софтуер за получаване 
и обработка на сателитни данни. В резултат се получават исканите от потребителя 
крайни продукти. Същевременно следва да се отбележи, че системата TeraScan 
позволява приемането на информация и от други спътници за дистанционни 
изследвания - „Монитор-Э”, SPOT, IRS, EROS, RADARSAT и др. За целта е 
необходимо допълнително програмно осигуряване и заплащане на съответния лиценз, 
което заедно с други въпроси (обем на приеманите данни, ред на взаимодействие с 
операторите на космически системи и т.н.) се договаря при сключването на договора за 
доставка на системата. 
Системата TeraScan генерира автоматично продукти от изображения в зависимост от 
интересите на потребителя (клиента). Същите могат да бъдат с широка тематика - в 
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областта на мониторинга на околната среда, откриването на пожари, метеорологията, 
океанографията, поземленото управление и др. Например за целите на мониторинга на 
природни бедствия могат да се организират и функционират АРМ „Наводнения”, АРМ 
„Полски и горски пожари”, АРМ „Снежна покривка” и др. 
Съвременна антенна система на наземната приемна станция „Gaia 100”, получаваща 
информация от спътници за дистанционни изследвания, които летят на ниски и средни 
орбити, е показана на фиг. 7. 
 
 

 
 

Фиг. 7 Съвременна антенна система на наземна приемна станция „Gaia 100” 
 
Предвид нарасналата значимост на разгледаната по-горе проблематика не само за 
сигурността и отбраната на страната, но и за икономиката, екологията, хуманитарната и 
други области, както и обстоятелството, че на настоящия етап нито едно ведомство или 
организация в нашата страна не притежава необходимите финансови средства за 
купуване на специализирана апаратура за приемане и обработка на космическа 
информация и подготовката на съответни специалисти (основно зад граница), е налице 
потребност на основата на предложения по-горе КС в нашата страна да се създаде 
надведомствен Национален център за космическа информация (НЦКИ). Това е 
задача, поставена през последните 15-20 години в Националната космическа програма 
на Република България, която все още не е решена. 
Предназначението на НЦКИ е получаване, обработка, анализ, координиране и 
разпределение на необходимата космическа информация от спътници за 
наблюдение, навигация, комуникация и метеорологично осигуряване до всички 
заинтересувани ведомства, организации и частни структури в страната.  
Създаването на НЦКИ ще позволи вземането на своевременни и адекватни 
управленски решения в областта на сигурността, отбраната, икономиката, екологията и 
в хуманитарната сфера.  
Най-важните от заинтересуваните ведомства и организации по отношение космическа 
информация в нашата страна са МО; МВР, включително „Гражданска защита”; 
Министерството на икономиката и енергетиката; Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството; Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията; Министерството на земеделието; Министерството на 
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околната среда и водите; БАН, ДАНС, БЧК, ПСС, Морският спасителен 
координационен център-Варна и др. Същевременно създаването на НЦКИ изисква 
финансови усилия от страна на заинтересуваните ведомства и организации, ще облекчи 
международното сътрудничество на страната в областта на космическата информация и 
ще осигури бързо възстановяване на вложения за изграждането му финансов ресурс. 
Конкретната структура и числеността на персонала на НЦКИ ще зависят от нивото на 
купената специализирана апаратура и нейната конфигурация, от съответния хардуер и 
софтуер, както и от степента на участие на ведомствата и организациите като 
потребители на получаваната космическа информация. С отчитане напредъка на 
спътниковите технологии и наличните кадри с професионална подготовка по тази 
проблематика, числеността на персонала на НЦКИ се очаква да бъде 25-30 души, 
включително при работа в денонощен цикъл на смени (дежурни екипи). 
Използването на НЦКИ (КС, ако Центърът не е създаден) за целите на космическия 
мониторинг изисква съответните специалисти да разполагат с четири вида космическа 
информация - архивна, по заявка, текуща и информация, получавана по електронен път 
(включително от интернет). 
Архивната информация е базова за оценка на ТВД (ЗО), на критична инфраструктура, 
на замърсяване и изтичане на радиация, за получаване на допълнителна геодезична 
информация и др. Тази информация изисква в НЦКИ (КС) да се поддържа и използва 
архив от изображения или доставянето й от архива на фирмата-дистрибутор. 
Информацията по заявка за стандартните поръчки се изпълнява за срок от няколко дни 
до няколко месеца, а при екстрени поръчки срокът се намалява до няколко часа. Тук 
следва да се отчита и времето за доставка на изображенията. Информацията по заявка 
може да послужи за откриване подготовката на агресия, анализ на кризисни и 
конфликтни райони, констатиране и оценка на провеждането на военни учения, на 
последствията от природни бедствия (наводнения, пожари, земетресения), за планиране 
на бойните действия и др. 
Първите два вида информация от космическия мониторинг - архивна и по заявка, може 
да се осигури срещу заплащане от организации-дистрибутори на спътникови 
изображения (главно американски, френски, руски, канадски и други фирми).  
Текущата информация се получава чрез НПС (стационарна или мобилна) по 
информация от различни спътници за наблюдение в РМВ или близък до реалния в 
рамките на няколко минути, ако заснемането се извършва в зоната на радиовидимост на 
НПС. Тази информация може да служи за оценка на военностратегическата обстановка 
в региона, на кризисни и/или конфликтни райони в РМВ или близък до реалния, както 
и следене на възможни кризисни и конфликтни ситуации.  
Информацията, получавана по електронен път, предполага, че от НПС, намираща се 
извън НЦКИ (и дори от страната), приеманите изображения се съхраняват (upload, т.е. 
„качват”) в сървъра на информационната инфраструктура на наземната станция. При 
наличие на достъп до сървъра и съответна договореност изображенията от съответния 
спътник по електронен път постъпват в НЦКИ, съответно в пункта за обработка. При 
това постъпващата информация в някои случаи е защитена и криптирана.  
Материалната основа на НЦКИ в съответствие със съвременните тенденции в 
спътниковите информационни технологии може да бъде интегриран програмно - 
апаратен геоинформационен център, в който се използват високи технологии за 
приемане, обработка, натрупване (съхраняване), анализ и синтез, както и за 
извеждане на информацията към потребителите. 
Съществува принципна възможност и за въвеждане на система за оперативно 
видеонаблюдение в РМВ към горепосочения център, монтирана на пилотируем или 
безпилотен ЛА. За целта информацията се получава в наземната станция чрез 
спътникова връзка - например телекомуникационните сателити Inmarsat. В такъв 
случай КС става аерокосмически, а НЦКИ – Национален център за аерокосмическа 
информация (НЦАКИ). Досега подобна възможност в нашата страна не е реализирана. 
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С помощта на НЦКИ (КС) ще стане възможно държавното ръководство на 
страната да получава своевременна информация за зараждането и развитието на 
кризи и конфликти от различен характер в региона и страната, с което да 
подпомага не само външната и отбранителната политика на страната, но 
определянето на превантивни мерки за минимизиране на негативните последици. 
Създаването на НЦКИ (КС) ще повиши ефективността на използване на военни и други 
формирования при различни условия и ще съответства на най-модерните направления 
за развитие на сигурността и отбраната. 
Националният център за космическа информация (КС) може да решава широк спектър 
от задачи в интерес на националната сигурност. Те могат да бъдат систематизирани в 
две групи - в интерес на отбраната на страната и в интерес на кризисния мениджмънт и 
невоенните аспекти на сигурността. 
В интерес на отбраната на страната, по-конкретно на въоръжените сили (ВС), НЦКИ 
(КС) може да решава следните три групи задачи, съответно в мирно време, в 
застрашаващия период (военнополитическа криза) и при военен конфликт. 
А - в мирно време: 
- получаване на допълнителна информация за дислокацията и състава на СВ, ВВС и 
ВМС на противостоящата страна (вероятния противник); 
- разкриване и определяне координатите на военни обекти; 
- получаване на данни за военноикономическия потенциал на противостоящата страна 
(вероятния противник); 
- ранно откриване подготовката за агресия; 
- актуализиране на картографска информация за територията на страната, за 
прилежащите територии на съседни държави и в зоните на действие на българските 
военни контингенти зад граница; 
- контрол на оборудването на ТВД (ЗО); 
- оценка на маскировката на собствените войски (сили) при провеждане на учения на 
местността; 
- контрол по спазването на двустранни и многостранни договори в областта на 
контрола на въоръженията в съседни страни и в приграничните зони; 
- единно координатно-времево осигуряване на силите и средствата на БА с последваща 
визуализация на положението им в РМВ пред съответния командир (командващ); 
- подготовка и своевременно довеждане до войските на топогеодезични данни за 
изучаване и оценка на ТВД (ЗО) за организиране на управлението и взаимодействието; 
- координиране използването на спътниковите системи за комуникация; 
- координиране използването на метеорологичната информация за фактическото време 
на ТВД (ЗО) и прогнозирането й за период от няколко денонощия; 
- подготовка на изходни данни с цел ефективно използване на различните средства за 
поразяване (ракетни, артилерийски, авиационни, морски) и на бойната техника; 
- откриване на бедстващи морски съдове и ЛА и осигуряване на операциите по търсене 
и спасяване на екипажи и хора, търпящи бедствие; 
- осигуряване на войсковите сили и средства, участващи в хуманитарни и 
миротворчески операции. 
Б - в застрашаващия период (военнополитическа криза): 
Повечето от изброените по-горе задачи в мирно време имат място и при ескалация на 
военностратегическата обстановка, т.е. в застрашаващия период. Наред с тях ще се 
решават и следните задачи: 
- разкриване на признаците за непосредствена подготовка за военен конфликт; 
- наблюдение (следене) на разположението, бойния състав и динамиката на движение 
на войсковите групировки на противостоящата страна (вероятния противник); 
- уточняване на данните за важни обекти, подлежащи на удари от авиацията, ракетните 
войски и артилерията. 
В - във военен конфликт: 
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Голяма част от горепосочените задачи в мирно време и в застрашаващия период имат 
място и във военно време. Наред с тях ще се решават и следните задачи: 
- уточняване положението (координати, състав) на нахлулата противостояща 
групировка от войски (сили) и на направлението на ударите; 
- уточняване положението (координати, състав) на вторите ешелони и резервите на 
нахлулата противостояща войскова групировка; 
- оперативно наблюдение на обстановката в района на ТВД (ЗО); 
- получаване на необходимата информация за планиране на бойните действия; 
- довеждане чрез спътникови комуникационни системи на различни сигнали до 
войските (силите). 
При решаване на изброените задачи по информация от спътниците за наблюдение 
специалистите считат, че в сравнение с електроннооптичните изображения 
радиолокационните носят повече информация, но обработката им е технологично по-
сложна задача, а разделителната способност – по-ниска. 
В съответствие с опита на американските ВС и руските военнокосмически сили във 
военните конфликти през XXI век по информация на комерсиалните сателити от ново 
поколение (от серията WorldView-3/4 и др.), изпълняващи заснемане на земната 
повърхност, могат да се решават следните военни задачи: 
- планиране бойното използване на войските (силите) и оценка на резултатите от 
ударите; 
- провеждане на мероприятия по оперативната и бойната подготовка на частите и 
съединенията; 
- повишаване ефективността на използване на тактическата авиация (избор на елементи 
на бойния полет, на вида средства за поразяване); 
- обосноваване на маршрута на полета на вертолети; 
- триизмерно моделиране и др. 
Реализирането на изброените по-горе задачи в условия на военен конфликт ще 
способства за постигане на информационно превъзходство над противостоящата 
страна. 
От гледна точка на използване на аерокосмически технологии информационното 
превъзходство може да се разглежда като такова състояние в информираността на 
собствените органи за командване и управление на войските, при което те са 
осигурени с по-пълна, точна, достоверна и своевременна информация за 
обстановката, отколкото съответните органи за командване и управление на 
противостоящата страна (противника).  
Ако информацията за ТВД (ЗО) постъпва и в РМВ (или близък до реалния), се ускорява 
когнитивният цикъл „информация - решение - действие” (НОРД - когнитивният цикъл), 
който протича по-бързо от традиционния информационен цикъл за получаване на 
информация за обстановката. В резултат изпреварващи спрямо противника ще бъдат и 
действията на активните сили и средства за огнево поразяване. 
Следователно, получаването на космическа информация с изображения за кризисни и 
конфликтни райони може да осигури информационно превъзходство на съответното 
ръководство и ще позволява вземането на решения за изпреварващи действия. 
Наличието на високодетайлни изображения в РМВ от спътникови комерсиални 
системи (фиг. 8) и тяхната професионална интерпретация ще способства за решаването 
на следните групи от задачи в интерес на кризисния мениджмънт и невоенните аспекти 
на сигурността: 
- мониторинг на различни кризисни ситуации; 
- ранно откриване и оценка на загубите от стихийни бедствия и техногенни аварии и 
катастрофи; 
- информационно осигуряване на важни сфери от икономиката и екологията; 
- разработване и усъвършенстване на ГИС; 
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- информационно осигуряване на операции по търсене и спасяване на хора, търпящи 
бедствие; 
- информационно осигуряване на хуманитарни операции. 

 

Фиг. 8 Изображение на Червения площад в Москва от комерсиален сателит второ 
поколение 

 
Формулираните по-горе групи от задачи, изискващи използване на изображения от 
спътникови комерсиални системи за ОЕН и РЛН в интерес на кризисния мениджмънт и 
невоенните аспекти на сигурността, както и различните области на целенасочена 
човешка дейност могат да бъдат детайлизирани в конкретни задачи, които да включват: 
- откриване, идентифициране и следене на различни обекти, включително и рискови; 
- наблюдение и оценка на миграционни и бежански потоци към страната и в региона; 
- контрол и оценка на радиационната обстановка в районите на АЕЦ; 
- ранно откриване на опасни метеорологични явления (гръмотевични облачни 
образувания, опасни циклони, прахови бури и др.); 
- ранно откриване на пожари и наводнения и оценка на екологичните загуби; 
- оценка на параметрите на промишлени и транспортни аварии и катастрофи; 
- избор на трасета за пътища (магистрали), тръбопроводи, газопроводи и 
електропреносна мрежа; 
- наблюдение и оценка на енергийната инфраструктура; 
- наблюдение и оценка на транспортната инфраструктура; 
- мониторинг на селското и горското стопанство; 
- наблюдение и оценка на хидрологичната обстановка; 
- наблюдение и оценка на околната среда; 
- наблюдение и оценка на последствия от земетресения; 
- цифрово картографиране (едромащабни карти и планове); 
- планиране, оценка на хода и резултатите от различни спасителни операции; 
- планиране, оценка на хода и резултатите от различни хуманитарни операции и др. 
Сателитите Sentinel 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от европейската програма за земно наблюдение 
Copernicus ще могат да решават значителна част от изброените по-горе задачи.  
Изложеното по-горе се отнася и за френската спътникова система Pleiades– фиг 9, която 
е със 7 основни тематични приложения в областта на кризисния мениджмънт. По-
конкретно, предназначението на двуспътниковата система с висока разделителна 
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способност Pleiades-HR (High Recolution) е осигуряването на оперативни и глобални 
оптически снимки на Земята с разделителна способност, по-добра от 1 m (субметрова 
разделителна способност), за отбранителни, научни, икономически и комерсиални 
цели. 
Сателитите Pleiades могат да снимат обекти на земната повърхност в пет режима: 
кадров, площаден, маршрутен, формиране на стереодвойки и многоракурсна 
последователна снимка. 
Обобщено, сателитната система Pleiades-HR според водещи космически експерти има 8 
основни тематични приложения. Първото от тях е с разузнавателен характер - ОЕР на 
държави и кризисни зони, а останалите 7 са в областта на кризисния мениджмънт и 
невоенните аспекти на сигурността. Оптикоелектронно изображение с висока 
разделителна способност от сателита „Pleiades” е показано на фиг. 10. 
Основните характеристики на сателитната система Pleiades-HR при решаване на задачи 
на ОЕН и ОЕР са следните: 
- времето от поръчката до получаването на изображение, т.е. времето на реакция на 
системата, е по-малко от 24 часа; 
- периодът на повторно заснемане на всеки обект е 24 часа при отклонение от надира в 
границите ±45°; 
- денонощно изпълнение на до 50 заявки на военни потребители с висок приоритет; 
- осигуряване на конфиденциалност при изпълнението на военни поръчки. 
Изграждането и функционирането на НЦКИ (респективно на КС) ще обогати и ще 
способства по-пълното реализиране на такива принципи за управление при кризи като 
прилагането на мерки за превенция и информационна осигуреност в РМВ или в близък 
до реалния. 
Националният център за космическа информация (КС) ще доведе до засилване на 
превантивния фактор в националната сигурност в условия на мир и при кризи, 
значително ще повиши ефективността на действията на ВС при евентуален военен или 
въоръжен конфликт, както и на антикризисните екипи в хуманитарни и спасителни 
операции. 
Както бе показано на фиг. 1 изграждането на СРП за възникване на кризи и конфликти 
от различен характер в условията на Р България е немислимо без съвременен въздушен 
компонент на основата на БЛА от ново поколение.  

 

Фиг. 9 Общ вид на сателита Pleiades при подготовката му за полет 
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Фиг. 10 Оптикоелектронно изображение от сателита „Pleiades” 

Още повече,комерсиализацията навлезе не само в космическата, но и в безпилотната 
сфера, т. е. в световен мащаб е налице пазар на БЛА. За разлика от ИСЗ за наблюдение 
БЛА могат да извършват многочасово патрулиране над определен район при 
значително по-малко разходи за експлоатация в сравнение с пилотируемите ЛА. 
Съвременните БЛА за наблюдение и контрол функционират в състава на безпилотни 
авиационни системи (БАС). 
Както е известно, водещи държави в създаването и използването на БЛА са САЩ и 
Израел. 
Така например, израелският БЛА „Seacher-Мк ІІI” (фиг. 11), който е трето поколение 
разузнавателни безпилотни самолети, има продължителността на полета до 20 часа, а 
таван - 7000 m. Изграден е от композитни материали, има излетна маса 436 килограма и 
полезен товар 120 килограма. 
 

    
 

Фиг. 11 БЛА „Searcher-Мк ІІI” (съответно на Земята и във въздуха) 
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В състава на целевото му оборудване са включени електронно-оптична и инфрачервена 
апаратура, БРЛС със синтезирана апертура (СА) и приемна апаратура на спътниковата 
навигационна система GPS. Следва да се отбележи, че разделителната способност на 
изображенията, получавани от БРЛС със СА на БЛА „Seacher-Мк ІІ” е 0,5 m, като от 
височина на полета 1500 m се разкрива маскирана бойна техника. Чрез компютърна 
обработка тази разделителна способност може да бъде увеличена. Наред с това тази 
БРЛС функционира в режими секторно и обзорно сканиране, като осигурява 
разпознаването и следенето на подвижни обекти. 
Съвременните БЛА са по същество роботизирани въздушно-базирани платформи с 
широк спектър от приложения, които са особено актуални и ефективни в съвременните 
военни конфликти, при кризи от военен и невоенен характер и в мирно време. 
Неслучайно концептуалните основи на развитие на БЛА в САЩ са разкрити в 
документа „План за комплексно развитие на роботехническите системи на МО на 
САЩ”. 
Актуалността на БЛА на съвременния етап се определя от редица техни предимства 

спрямо пилотируемите ЛА, най – важните от които са следните: 

- значително по – ниска стойност (обща и експлоатационна) от тази на 

пилотируемите ЛА; 

- ниска откриваемост на БЛА (радиолокационна, инфрачервена, звукова); 

- високи възможности за получаване на информация за наблюдаваните обекти в РМВ 

в различни метеорологически условия, денем и нощем (видеоинформация, 

топловизионна информация, радиолокационна информация), включително за мобилни 

цели; 

- отсъствие на човешки загуби във въздуха; 

- голям пространствен обхват и продължителност на полета; 

- многоцелевост; 

- мобилност; 

- възможности за спрягането им с други авиационни и космически системи и 

средства; 

- стимулиране развитието на високите технологии и спомагане изграждането на 

висококвалифициран професионален инженерно-технически и операторен състав 

Така например предимството „ниска откриваемост” осигурява способността на БЛА за 
ефективно преодоляване на ПВО на противника; предимството „многоцелевост” – 
решаването не само на разузнавателни, но и на ударни и други задачи, а предимството 
„мобилност” – тяхното транспортиране с наземни, самолетни или корабни средства, 
както и изстрелването (запускането) на БЛА от тях, без необходимост от подготовката 
на специални площадки. Последното от изброените по – горе предимства осигурява 
подготовката на екипажи (екипи) на БЛА, развръщането им и дори тяхното 
производство и от държави, не разполагащи с класическа авиационна промишленост. 
Изброените по – горе предимства са немислими без въвеждането в БАС (БЛА) на 
съвременните постижения на електрониката, изчислителната техника, 
информационните технологии и роботиката. Според оценки на редица световни 
експерти в областта на авиационния мониторинг по критерия 
„Ефективност/Стойност” БЛА значително доминират над пилотируемите ЛА. 
Могат да се приведат два примера. Във военната кампания в Ирак (2003 г.) сензорите 
на американските БЛА RQ-1 „Predator” (фиг. 12) и RQ-4 „Global Hawk” (фиг. 14) са 
реализирали разделителна способност на изображенията около 0,3 метра.  
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Фиг. 12 БЛА „RQ-1 PREDATOR” 
 
БЛА RQ-1 „Predator” е изработен от композитни материали на основата на въглеродни 
влакна и кевлар, а продължителността на полета му е 24-40 часа. Целевото оборудване 
на този БЛА включва две цветни видеокамери, инфрачервена система „FLIR”, БРЛС 
със СА с далечина на действие до 150 km, осигуряващи въздушно разузнаване 
независимо от условията на времето и денонощието.  
Стратегическият БЛА „RQ-4A GLOBAL HAWK” на САЩ (фиг. 13) е със значителни 
геометричните размери. По тези характеристики безпилотният самолет е близък до 
аналогичните на стратегическия разузнавателен самолет U-2 (съответно 31,39 m, 19,2 
m, 4,88 m). Този БЛА е създаден за височинни полети (практически таван 19800 метра) 
и с продължителност на полета 38 часа. Излетната му маса е 11622 килограма и носи 
значителен полезен товар. Целевото оборудване включва три вида разузнавателна 
апаратура – дневна електронно-оптическа цифрова камера, инфрачервена камера и 
трирежимна БРЛС със синтезирана апертура с висока разделителна способност на 
получаваните радиолокационни изображения. Тези три подсистеми на 
разузнавателната апаратура могат да работят едновременно на различни дължини на 
вълните. 
БЛА „RQ-4A GLOBAL HAWK” разполага с широколентов спътников комуникационен 
канал, както и с комуникационен канал в границите на зоната за пряка видимост. В 
перспектива ползвателите, нямащи връзка с наземната станция за управление, ще могат 
да получават изображения директно от БЛА. 
 
 

     
 

Фиг. 13 БЛА „RQ-4A GLOBAL HAWK” (съответно в полет и преди излитане) 
 
Двата БЛА - RQ-1 „Predator” и „RQ-4A GLOBAL HAWK” с горепосочените 
възможности по разделителна способност на изображенията (0,3 m) осигуряват 
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откриване, идентифициране и съпровождане в реален мащаб на времето на редица 
обекти, представляващи терористична опасност.  
С подобни високотехнологични БЛА разполага и Израел, например Хермес-1500 и 
Херон –ТР, имащи продължителност на полета съответно до 40 часа и 36 часа. 
Независимо от ограничените икономически и финансови възможност Република 
България участва в програмата на НАТО за въздушно разузнаване „AGS – Alliance 
Ground Surveillance” – Съюзно земно наблюдение, която е създадена на 
многонационална основа. През септември 2009 г. нашата страна и още 14 държави-
членки на НАТО подписват меморандум за взаимно разбиране  за съвместна 
реализация на програма за създаване на системата „AGS”. Същата се изгражда чрез 
използване на стратегическите БЛА „RQ-4В GLOBAL HAWK”, които са 
усъвършенстван вариант на БЛА „RQ-4А”. Основа на въздушния компонент на 
системата „AGS” са пет стратегически БЛА „RQ-4В GLOBAL HAWK” Block 40. За 
всеки от тях е предвидена многофункционална БРЛС с активна фазирана антенна 
решетка, осигуряваща не само откриване и съпровождане на движещи се наземни и 
въздушни цели, но и формирането на радиолокационна карта на местността. 
Очаква са на наша територия да има наземен пункт от системата „AGS”, в който да се 
получава и обработва постъпващата информация както за различни обекти, така и за 
кризисни и конфликтни процеси от борда на стратегическите БЛА „RQ-4В GLOBAL 
HAWK” Block 40. 
В условията на Р България като основа на въздушния компонент на СРП (фиг. 1) за 
възникване на кризи от различен характер (вкл. пожари, наводнения, откриване на 
бедстващи, техногенни аварии и т. н.).могат да бъдат включени съвременни БЛА за 
наблюдение от различен клас. В тази връзка може да се приведе пример.  
На 18.07. 2008 г. за първи път в нашата страна БЛА изпълни задачи в интерес на БА над 
района на взривените складове с боеприпаси в Челопечене. С помощта на българския 
БЛА АТ-1 „Полска чучулига” (фиг. 14) са изпълнени два полета за заснемане на 
кризисната зона, включително над епицентъра на взривовете. Този безпилотен апарат е 
с максимална маса три килограма и се запуска от ръка. Скоростта му варира от 10 km/h 
до 120 km/h, а електрическия му двигател осигурява продължителност на полета 20 
часа. Целевото му оборудване включва видеокамера и топловизионна камера, а полетът 
е в рамките на зоната за радиовидимост. В хода на двете летателни задачи над 
кризисната зона, включително на височина около един метър, с помощта на първата 
камера е събран и записан значителен видеоматериал, позволяващ установяване вида 
на невзривените боеприпаси. Разделителната способност на изображенията е позволила 
идентифицирането дори на оцелели патрони за автомат „Калашников”. Събраният 
видеоматериал от полета на българския БЛА АТ-1 „Полска чучулига” над кризисната 
зона се съхранява в МО. 
 

 
 

Фиг. 14 БЛА АТ-1 „Полска чучулига” 
 
Усилията по тази тематика не са единствено през последното десетилетие.  Още през 
80-те години на миналия век на територията на бившето ВНВВУ „Георги Бенковски” 
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от колектив преподаватели е създаден БЛА за наблюдение Р-13, който преминава 
необходимите изпитания, но не е приет на въоръжение. 
Понастоящем факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски” с усилията на свои 
преподаватели по аеродинамика, конструкция на самолета, електроника и автоматика 
създадоха и продължават да усъвършенстват БЛА за наблюдение (например, „Radio 
craft” и др.), с който участват в ученията на Университета. 
Посочените по-горе предимства на БЛА пред пилотируемите ЛА и такива специфични 
свойства на безпилотните самолети като икономичност, гъвкавост, безшумност, 
скритост, предаване на информация в РМВ, включително за движещи се обекти, 
разширяват способностите на ВС и по трите им мисии.  
По-конкретно, се очертават следните задачи на БЛА с информационно-разузнавателен 
характер: 
Мисия „Отбрана” Задачите на БЛА в тази мисия могат да бъдат разгледани в два 
случая – в условия на мир и в условия на военнополитическа криза и военен конфликт. 
А. В условия на мир 
- информационно осигуряване на въздушния компонент на СРП на възникването на 
кризи от военен характер (въздушно наблюдение и разузнаване); 
- електронно разузнаване; 
- наблюдение и контрол на морската обстановка и на режима на корабоплаване; 
- метеорологично разузнаване; 
- мониторинг от въздуха на терористични заплахи и осигуряване провеждането на 
контратерористични (антитерористични) операции на територията на страната; 
- цифрово картографиране за нуждите на ВС и граждански организации. 
В. В условия на военнополитическа криза и военен конфликт 
- електронно разузнаване и противодействие; 
- проверка на степента на маскировка на своите войски; 
- разкриване на райони на съсредоточаване на войски в тактическа и оперативна 
дълбочина и на направленията за изнасянето им; 
- откриване на първостепенни обекти на противника в тактическа и оперативна 
дълбочина и определяне на координатите им; 
- разузнаване на предния край на отбраната и в тактическа дълбочина; 
- химическо, радиационно и биологично разузнаване; 
- откриване на минни полета и препятствия; 
- разузнаване на транспортни комуникации на противника (шосейни, железопътни, 
водни); 
- наблюдение и контрол на морската обстановка в зоната на операцията; 
- оценка на резултатите от огневото поразяване на противостоящата страна; 
- ретранслация на информация от въздуха; 
- участие в операции по бойно търсене и спасяване на военнослужещи и екипажи на ЛА 
и кораби. 
Мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” Обобщено задачите в тази 
мисия са основно две: 
А. Информационно осигуряване безопасността на български военни контингенти в 
РМВ извън територията на страната при участие на ВС в международни операции в 
отговор на кризи. 
В. Информационно осигуряване на международни хуманитарни и спасителни операции 
на суша и море. 
От своя страна първата основна задача се подразделя на четири съставни задачи: 
- денонощно наблюдение и контрол от въздуха на рискови зони около базите на 
българските военни контингенти зад граница; 
- електронно разузнаване; 
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- наблюдение и контрол от въздуха на прилежащите опасни зони около маршрутите за 
патрулиране и/или конвоиране за нерегламентирано присъствие на физически лица, 
наличие на взривни устройства и друго рисково оборудване и техника; 
- търсене, откриване и проследяване на терористични групи и на свързани с тях обекти 
(стационарни и подвижни) в рамките на радиуса на действие на БЛА. 
Мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” 
- информационно осигуряване на въздушния компонент на СРП на възникването на 
кризи от невоенен характер (пожари, наводнения, земетресения и други бедствия); 
- наблюдение и контрол на националните морски пространства; 
- участие в охраната на критичната инфраструктура на страната (главно енергийна и 
транспортна) и на други стратегически обекти; 
- измерване и независим контрол на радиационната обстановка в района (районите) на 
АЕЦ; 
- оценка на щетите от природни бедствия и промишлени аварии; 
- информационно осигуряване на операции по търсене и спасяване на бедстващи на 
територията и акваторията на страната; 
- търсене, откриване и следене на терористични групи в определени райони на 
страната; 
- кадастрално заснемане на райони от територията на страната.  
Според някои изследователи в Р България най-голям процент от природните бедствия, 
сполетели страната през последните години, се падат съответно на наводненията, 
горските пожари, свлачищата, вятърните бури и снегонавяванията. Това дава основание 
част от изброените по-горе задачи, решавани с помощта на БЛА по Мисия „Принос към 
националната сигурност в мирно време” да бъдат разделени и конкретизирани на 
съставни задачи, както следва: 

- ранно откриване на наводнения и оценка на загубите; 
- ранно откриване на огнища на пожари, на посоката и периметъра на 

развитието им; 
- ранно откриване и предупреждение за наближаващи опасни 

метеорологични явления; 
- оценка на екологичните загуби от различни замърсявания и др. 

Както се вижда, дефинираните по-горе задачи на БЛА по трите мисии на ВС са 
разнообразни и не единствено от военен характер. Решаването им е в интерес не само 
на военната, но и на други подсистеми на системата за национална сигурност (СНС) на 
Р България. Очевидно е, че значителна част от горепосочените задачи на БЛА имат 
хуманитарно, икономическо и антикризисно значение за страната. С изпълнението на 
тези задачи се решават конкретни проблеми на обществото и се издига още повече 
авторитета на БА (ВВС). 
Очевидно е, че СРП за възникване на кризи и конфликти е подсистема на СНС на 
страната. Това налага дефинирани не само на органите и средствата за добиване на 
информация, част от които са въздушния и космическия компоненти на СРП, но и 
определяне на структурата и ситуирането на самата система. Възможната структура на 
СРП за възникване на кризи и конфликти може да включва четири подсистеми – фиг. 
15, очертани с пунктир, които са свързани с оторизираните държавни органи и 
потребители на информация. 
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Фиг. 15 Структура на система за ранно предупреждение за възникване на кризи и 

конфликти 
 
Анализът на структурата на СРП показва, че тя не е механичен сбор от подсистеми, 
институции, органи и хора, а сложна система от системи (SoS) със специфични връзки 
и отношения, координация и управление между подсистеми и други компоненти, 
между тях и средата за сигурност. 
Както се вижда от фиг.15 втората подсистема на СРП е Националният оперативен 
координационно-информационен център (НОКИЦ), предназначен за събиране и 
обработване на постъпващата информация от различни източници, анализа и 
предоставянето й на оторизиран държавен орган за вземане на решение, за 
координиране и разпределение на информацията до потребителите. По своята 
същност НОКИЦ е аналитичният център на СРП, който в условията на нашата 
страна следва да е свързан с Националната система за управление при кризи и по-
конкретно с Националния ситуационен център (в съответствие с новоприетата 
Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България). 
По такъв начин постъпващата информация от космическия компонент и въздушния 
компоненти се събира и обработва в аналитичния център на СРП - НОКИЦ, където се 
съпоставя с постъпилата информация от другите два компонента на системата. При 
необходимост от формиране на предупреждение от страна на НОКИЦ се информира 
оторизирания държавен орган (или от закона длъжностно лице), който взема решение 
за предупреждение (заплаха, най-ранни признаци на криза, кризисна ситуация, военен 
или въоръжен конфликт). Това се определя от обстоятелството, че процесът на 
изготвяне на решение трябва да бъде институционализиран. 
Предупреждението чрез НОКИЦ по каналите на КИС се изпраща на потребителите 
(фиг. 15). 
На следващ етап, след създаване на въздушния  и космическия компонент на СРП за 
възникване на кризи и конфликти (фиг. 1), на основата на съвременните 
аерокосмически технологии може да се пристъпи към интегриране на тези два 
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компонента в единен аерокосмически компонент. Изграждането и функционирането му 
ще обогати и ще способства за по-пълно реализиране на такива принципи за 
управление при кризи като прилагане на мерки за превенция и информационна 
осигуреност в РМВ. Същевременно при решение за създаване на НЦКИ (НЦАКИ) 
следва да се определи мястото му в Националната система за управление при кризи. 
Реализирането на разгледаните два аспекта в използването на аерокосмическата сфера 
за целите на отбраната и сигурността на страната - космическият и въздушният 
компоненти на СРП за възникване на кризи и конфликти са отговорна, сложна и 
наукоемка задача. Решаването й може да осигури информационно превъзходство в 
зоната на кризата или конфликта, както и вземането на обосновани решения от 
държавното и военното ръководство за изпреварващи действия във военната, 
хуманитарната и други сфери на живота.  
Не бива да се забравя мисълта на Конфуций „Знанията без разсъждения са безполезни, 
а разсъжденията без знания – опасни”. Тази мисъл в значителна степен обосновава 
тезата, че управлението на страната е сложен механизъм за производство на сигурност. 
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Abstract: The aim of this study is to gather sufficient evidence and arguments in order to 

prove to society that during the process of change in thinking and especially of effective 

practical implementation of management models high levels of efficiency can be achieved on 

all hierarchical levels in systems key for the society and the state.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Политиката на Република България в сферата на сигурността и отбраната се 

основава на ясни концептуални и доктринални документи, прието от Народното 
събрание, обнародвани в „Държавен вестник“ и по този начин станали известни не само 
на професионалната и експертна общност, но и на целия народ. Съществено е и това, че 
с тези основополагащи документи имат възможност да се запознават и да ги изследват 
официални институции и експертни общности в други държави – било такива, с които 
сме в съюзни отношения, било такива – с които сме в конкурентни, а понякога дори и в 
отношения на „студен мир“. Тази информираност, предсказуемост и определеност на 
политиката по сигурността и отбраната е достижение на съвременната демокрация, на 
ролята на гражданското общество в сферата на сигурността, което трябва да бъде 
защитавано. Една от най-силните защити на това достижение е стриктното спазване на 
записаното в тези документи, следването им не само като политически декларации, на и 
като финансово и ресурсно осигуряване и предприемане на действия, произтичащи от 
поетите задължения в рамките на съюзите в които нашата държава членува – 
Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и Европейския съюз (ЕС). 

 
2. ПОЛИТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СИГУРНОСТ И 

ОТБРАНА В КОНТЕКСТА НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

 
Основните концептуални и доктринални документи в сферата на сигурността и 

отбраната на Република България са Концепцията за национална сигурност от 1998 г., 
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Военната доктрина от 1999 г., актуализирана през 2001 г. Стратегията за национална 
сигурност от 2011 г., Националната отбранителна стратегия от 2016 г., Доктрината за 
въоръжените сили от 2017 г. и актуализираната Стратегия за национална сигурност от 
2018 г. Съществени за процеса на разработване и ключови за оценката на изпълнението 
на политиката за сигурност и отбрана са годишните доклади за състоянието на 
националната сигурност, годишните доклади за състоянието на въоръжените сили, 
каквито се разработват след 2000 г. и Бялата книга за отбраната от 2010 г. В Закона за 
управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност е 
определено като задача и провеждането на стратегически преглед на системата за 
защита на националната сигурност3 , което е много по-широко дори от стратегическия 
преглед на сигурността и отбраната. 

Концептуалните и стратегически документи съдържат разбирането на същността 
на обществените, включително и международните отношения в сферата на сигурността 
и отбраната. Във вътрешен план урегулирането на обществените отношения в сферата 
на отбраната се осъществява чрез законите, респективно чрез подзаконовата 
нормативна уредба. Основен закон в България в това отношение е Законът за отбраната 
и въоръжените сили. Следващият към оперативното измерение етап са доктриналните 
документи, основаващи се на главния сред тях – Доктрината на въоръжените сили на 
Република България. Следва да се отбележи, че в сферата на отбраната нашата страна 
разполага със система от доктринални документи, която следва да бъде използвана като 
ориентир и методологична основа за разработване на система от доктрини в сферата на 
националната сигурност, която естествено ще се основава на актуализираната 
Стратегия за национална сигурност4. Поддържането на съответствие между 
концептуалните, стратегическите, нормативните и доктриналните документи по 
националната сигурност и отбраната е основна задача за научната, изследователската, 
професионалната и политическите общности, а също така и на ставащите все повече и 
повишаващи своя капацитет в тези сфери организации на гражданското общество. 

Актуализираната Стратегия за национална сигурност дава ясни основи и насоки 
за работа в това отношение. В т. 175 на документа са казва „Целите на стратегията 
могат да бъдат постигнати само при наличие на нормативно регламентиран и 
институционално организиран процес на диалог, консултирани и взаимодействие между 
законодателната, изпълнителната и съдебната власт, Президента на републиката, 
гражданите и техните организации“. В т. 200 се посочва, че „Българската академия на 
науките, висши училища и други държавни образователни и научни структури, както и 
организации на гражданското общество провеждат научни изследвания и дейности за 
натрупване на знания и опит и за разработване на иновативни решения, свързани със 
сигурността и отбраната.“ Важно е да се подчертае, че според текста на тази точка 
„Съветът по сигурността към МС съвместно с представители на академичната общност 
разработва и предлага на МС Национална програма за научни изследвания и иновации в 
областта на сигурността и отбраната“. 

Актуализираната Стратегия за национална сигурност посочва, че 
„Пълномащабен военен конфликт срещу Република България е все още малко вероятен, 
но расте заплахата от хибридни действия и кибератаки.“ (т.9) 

Концепцията за сигурност и отбрана, стратегическите и оперативните 
документи, разбира се, следва да съответстват както на възникващите реалности, така и 
на оценката за основните тенденции във военното планиране, във военните технологии, 
способи и методи за провеждане на бойни операции.  В този аспект би могло да се 
формулира тезата, че т.нар. Втора война в Залива от 2003 г. е последната класическа 
военна операция с участието на „традиционни“ военни формирования – роти, 
батальони, полкове, бригади, дивизии. При този вид бойни действия количеството на 
живата сила и наличната бойна техника запазва преобладаващото си значение, въпреки 

                                                 
3 ЗУФСЗНС, чл. 7, ал. 1, т. 4. 
4 ДВ, бр. 26 от 23 март 2018 г. 
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нарастващата роля на високотехнологичните бойни системи.   
Днес обаче определяща е тенденцията към използване на високотехнологични 

въоръжения и техника. От това следва и значително повишаване на изискванията към 
военнослужещите на всички равнища. Нарастването на вероятността от възникване на 
природни и техногенни произшествия, бедствени и кризисни ситуации, обаче обуславят 
нарастването на изискванията към системите, технологичното и кадрово осигуряване за 
реагиране при подобни ситуации. Сравнително нов и в същото време стратегически 
определящ аспект в сферата на сигурността е противодействието на тероризма като 
трансрегионална и дори глобална заплаха, проявяваща се и чрез така наречените 
„чуждестранни бойци“.  Свързването, дори симбиозата между тези явления и 
значителните по обем миграционни процеси, които създават благоприятна среда за тях 
в международен и национален мащаб, формират нови задачи пред сигурноста, чието 
изпълнение изисква и включване на военните способности. 

Военните операции през ХХІ век се характеризират със своя многонационален 
характер – няма случай, в който една държава да провежда изцяло самостоятелно 
военни операции, освен в ограничен мащаб и то отново с уведомяване на съюзниците 
или на ситуативните партньори. Политическите, икономическите и хуманитарните 
аспекти в ромките на международните отношения придобиват определяща спрямо 
военните действия роля както и за тяхното предприемане, така и за въздържането от 
започването или довеждането им до планирания край. Друга характерна особеност, 
проявила се още в началото на века е предприемането на военни действия от „коалиция 
на желаещи“ в рамките на съществуващи международни организации или от коалиции с 
нетраен, а в известна степен и противоречив характер.  

Тези нови моменти налагат прилагане на много по-внимателен подход при 
планиране и провеждане на политиката за национална сигурност в сферата на 
отбраната. Тази внимателност обаче не следва да преминава в нерешителност или 
трудна предсказуемост както във вътрешен, така и в международен план. Основа за 
стабилност, предсказуемост и постигане на съответствие с националните цели и 
интереси са положенията, залегнали в стратегическите документи в сферата на 
националната сигурност; конкретно за нашата страна в периода до 2025 г. – в 
актуализираната Стратегия за национална сигурност от 2018 г.  

Стратегията национална сигурност на Република България в актуализирания 
вариант от 2018 г. продължава да се придържа към широкото разбиране за понятието 
„национална сигурност“, включващо финансови, икономически, социални, екологични 
и други аспекти. В този документ на отбранителната политика също така е отделено 
самостоятелно (и по-широко в сравнение с 2011 г.) място. В същото време обаче следва 
да се има предвид, че отбраната не се свързва само с традиционните действия по 
подготовка на въоръжените сили – личен състав, техника и т.н., но и с действия в 
сферата на кибер сигурността и с противодействието на хибридните заплахи за 
националната сигурност. Това означава, че следва да се придържаме към широко и/или 
гъвкаво разбиране и за същността, съдържанието и обема на понятието отбрана. От 
този подход произтичат изводи за необходимите политики и конкретни действия по 
привличането на институции, академични структури и граждански организации в 
планирането и осъществяването на отбраната като иманентно част от националната 
сигурност. 

Включването на киберпространството като самостоятелен домейн от сферата на 
сигурността и нарастващото внимание към проблемите, произтичащи от кибер атаки 
срещу различни системи, включително и пряко свързани с отбраната, дават основание 
за изследователи и практици да дискутират въпроса дали атаката в кибер 
пространството не следва да се разглежда като повод за активиране на текстове от 
международни договори, изискващи предприемане на действия за съюзна (дори на 
двустранно равнище) или колективна отбрана. Противодействието на тероризма е 
другият нов аспект, който вече се приема за присъщ на задачите на формированията на 
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въоръжените сили. За нашата страна поради това са особено важни разпоредбите на 
съответните документи и формиращото се общо разбиране в НАТО и ЕС за 
отбранителни действия при установяване на атаки в кибер пространството, от хибриден 
характер, при противодействие на тероризма и реагиране на кризисни ситуации.  

Стратегическите цели в сферата на сигурността могат да се постигнат чрез 
изграждане, поддържане и използване на адекватни на средата на сигурност 
отбранителни способности и изграждане на оперативно съвместими модерни 
въоръжени сили с единна система за командване и управление в мирно време и при 
кризи. 

За постигането на тази цел не е достатъчно да се използва само военния 
инструментариум. Налага се предприемане на широк, а в определени случаи – на 
всеобхватен подход с използването и на дипломатически, политически, 
информационни, икономически, финансови, разузнавателни, правни и хуманитарни 
инструменти. 

Изпълнението на отбранителната политика изисква активно участие на страната 
ни в процесите на планиране, развитие и използване на отбранителните способности на 
НАТО и ЕС. В този смисъл, приоритет е изпълнението на приетите от Република 
България военни и граждански Цели на способностите на НАТО и съответните проекти 
и инициативи за изграждане на отбранителни способности на ЕС. Активната работа на 
националните представители в агенциите на НАТО и оползотворяването на 
възможностите, произтичащи от Европейския фонд за отбрана, както и от двустранни 
и/или многостранни проекти с наши съюзници, са фактор от решаващо значение за 
постигане на съвременно качество на отбраната. Особено следва да се обърне внимание 
на дискусиите относно преобладаването на националните или на съюзническите 
аспекти при изграждане на отбраната като същностен елемент от националната 
сигурност. В този аспект следва да се подчертае, че както Стратегията за национална 
сигурност, така и редица нормативни документи не поставят тези две направления в 
конкурентни отношения. По никакъв начин стремежът към максимално ефективно 
изпълнение на съюзническите задължения в НАТО и ЕС и разбирането, че по-
активното ангажиране на съюзнически сили и средства за защита на националната 
сигурност не следва да се възприемат като понижаване на националните амбиции, като 
пренебрегване на целите и приоритетите в сферата на националната сигурност.  

За това разбиране основание дават някои от положенията в актуализираната 
Стратегия за национална сигурност, напр. – текстове от т.160, която определя, че 
„формирането и провеждането на отбранителната политика се основава на: 

Национални способности, съчетани със споделената отговорност за сигурността, 
адекватното участие и използване на механизмите на колективната отбрана на НАТО и 
общата политика за сигурност и отбрана на ЕС; 

Характеристиките на средата на сигурност, рисковете и заплахите и 
произтичащите от тях сценарии за използване на въоръжените сили; 

Състоянието на отбранителните способности и плановете за тяхното развитие; 
Наличните и прогнозируеми ресурси; 
Възможностите за участие в многонационални проекти при активно включване 

на българската индустрия и изследователски центрове.“ 
Националната политика за отбрана включва приносът на страната ни към 

усилията на международната общност в подкрепа на мира и стабилността, участие в 
съюзни и коалиционни операции, както с формирования от въоръжените сили, така и 
със служители от службите за сигурност и обществен ред и с граждански способности. 

Стратегията подчертава, че Въоръжените сили на Република България 
осигуряват военната сигурност на страната, участват в колективната отбрана на НАТО и 
в реализирането на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.  

При обсъждането на проекта за актуализиране на Стратегията за национална 
сигурност внимание привлече тезата за задачите на Въоръжените сили и на невоенния 
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компонент на системата за отбрана, които следва да насочат усилията си към 
изпълнение на задачи за отбрана на страната; за участие в мисии и операции за 
укрепване на международния мир и сигурност; за развиване, поддържане и 
предоставяне на необходимите военни и други способности за колективната отбрана на 
НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. 

За постигане на високо качество на отбраната следва да бъдат реализирани 
инвестиционни проекти за придобиване на нови основни бойни платформи и цялостна 
модернизация на въоръжените сили; да бъдат създадени и да се поддържат системи за 
прозрачен и ясен подбор и кариерно развитие на военнослужещите и цивилните 
служители; да се провежда подготовка и използване на доброволен резерв на 
въоръжените сили с цел за тяхното доокомплектоване при необходимост. Особена е 
актуалността на задачата за създаване „на система за доброволна военна подготовка на 
български граждани за защита на Отечеството“. Общественото мнение свързва 
формирането на тази система с „възстановяването на казармата“, но това широко 
разпространено мнение отразява липса на професионална експертиза, а в определени 
случаи може да насочи усилията на политически и експертни равнища в погрешна 
посока. Необходимо е разгръщане на широки обществени дискусии с определящо 
участие на експерти, както от действащия състав така и на представители на 
неправителствени организации  в сферата на сигурността и отбраната за изясняване на 
същността, целите и задачите на доброволната, а защо не – и на една задължителна 
подготовка (най-малко за служителите от държавната и местната администрация) по 
основните проблеми на националната сигурност – отбрана, реагиране при кризи, 
действия в условията на терористична атака или на хибридно въздействие върху 
националната и съюзната сигурност. 

Посоченият комплекс от дейности  е необходимо условие на осигуряване на 
ресурс за изпълнение на мисиите на въоръжените сили: „Отбрана“, „Подкрепа на 
международния мир и сигурност“ и „Принос към националната сигурност в мирно 
време“.  

Провеждането на съвременна политика за формиране, укрепване и развитие на 
националната отбрана е невъзможно без развитие на „модерна отбранителна 
институция, основана на интегрирана система за ефективно управление на отбраната 
под граждански и парламентарен контрол“ (т.165) Актуализираната Стратегия за 
национална сигурност определя, че за постигането на тази цел е необходимо прилагане 
на: съвременен отбранителен мениджмънт, основан на ефективното използване на 
ресурсите, осигуряващ връзката между дългосрочното планиране и постигането на 
зададените резултати, в съответствие с принципите на отчетност и прозрачност; 
планиране, основаващо се на способности и вероятни сценарии за тяхното използване, 
с отчитане на конкретните рискове и заплахи, идентифицирани от разузнавателната 
общност; технологично превъоръжаване на системата за отбрана и на въоръжените 
сили с прилагане на опита от участието в мисии и операции, постиженията и 
резултатите от изследванията в областта на отбраната; подготовка и обучение на хората 
в отбраната в съответствие със съвременните съюзни стандарти.“ 

Други необходими дългосрочни действия са: „увеличаване на участието ни в 
структури, програми и проекти съвместно с нашите съюзници и партньори в рамките на 
агенциите на НАТО, Европейската агенция по отбраната и реализация на програмата на 
ЕС за изследвания по сигурността и иновации“ и прилагане на „проектен подход за 
реализиране на инвестиционните проекти за модернизация и превъоръжаване на 
въоръжените сили, дефинирани и управлявани в единно Портфолио, чрез прилагане 
принципите на добро управление на ресурсите за отбрана, цялостно планиране, 
делегиране на права и отговорности, координация, мониторинг и контрол“ 

След приемането на актуализираната Стратегия за национална сигурност на 
Република България възниква задачата за преглед и привеждане в съответствие с този 
документ, ако това е необходимо, на концептуалния подход за поддържане в актуално 
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състояние на системата от доктринални документи на въоръжените сили и 
хармонизирането им със съответните документи в НАТО  и ЕС. 

Изпълнението на тази дългосрочна и със стратегическо значение задача изисква 
много по-активна и ефективна дейност от страна на професионалната академична 
общност в сферата на отбраната и сигурността. Тази дейност следва да се осъществява 
в много по-широк и задълбочен план, отколкото досега, във взаимодействие с 
аналогични структури в други държави и в рамките на НАТО и ЕС. Усилията, които 
нашите съюзници полагат на национално и колективно равнище следва както да 
получават нашата подкрепа чрез ефективно включване, така да бъдат източник за 
национални постижения. Нарастващите противоречия в регионален мащаб, 
възвръщането на ролята и значението на въоръжените сили при реализиране на 
политиката за сигурност, разнообразието на съвременните сили, методи и средства за 
въздействие върху националната и колективната сигурност, а и примерите за увреждане 
на националните на и на съюзните интереси превръщат тази задача в неотложна и с 
най-висок приоритет. 
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Abstract: In this report is presented of the fan stage of a high-bypass turbofan engine. The 

methodology used is described in „Manual for course design of aircraft engines”. The laws of 

permanent circulathion dnd consyant degree of reactivity dre applied. Problems appear, in relation to 

both laws, due to unsatisfactory values of certain parameters of the stage. 
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Развитието на авиационните двигатели за летателни апарати (пътнически или 

транспортни), предназначени за дозвукови скорости, експлоатирани в гражданските 
авиокомпании  е свързано с повишаване на тяхната икономичност. Решаването на този 
проблем е свързан с намаляване загубите на движителя (намаляване скоростта на 
изтичащия от двигателя газов поток). Създаването на двигатели със значителна 
теглителна сила, при този подход, изисква увеличаване на разхода на въздух, 
преминаващ през двигателя. Създават се двуконтурни двигатели, като степента на 
двуконтурност непрекъснато се увеличава. Нарастват размерите на първите степени на 
компресора за ниско налягане, които често се наричат вентилаторни. Дължината на 
лопатките достигат 0,5 m и повече. За подобряване на вътрешния КПД на двигателя се 
повишават: сумарната степен на повишаване на налягането на въздуха и температурата 
на газовия поток пред турбината. Тези параметри на съвременните двигатели достигат 
стойностите: πкΣ

* = (20 -30) и Тг
* = (1400 – 1550) К. 

Целта на настоящата работа е да се извърши профилиране на вентилаторно 
стъпало на ДТРД с висока степен на двуконтурност, като се използват познатите закони 
за профилиране лопатките на компресора. Методиката е описана в „Ръководство за 
курсово проектиране на авиационни двигатели“ [2]. Приложени са законите за 
профилиране с постоянна циркулация и постоянна степен на реактивност. При тези 
закони работата, предавана на въздушния поток на всеки радиус, остава постоянна и не 
се наблюдава енергообмен между отделните токови струйки след стъпалото. Осигурява 
се висок КПД на даденото стъпало. 

За изследване профилирането на вентилаторно стъпало е разгледан хипотетичен 
ДТРД със следните параметри: 

- теглителна сила на двигателя – R = 80000 N; 
- степен на двуконтурност – m = 4,5; 
- сумарна степен на повишаване на налягането в двигателя – πкΣ

* = 20; 
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- температура на газовия поток пред турбината – Тг
* = 1400 К. 

Съгласуването на параметрите на компресора и турбината е осъществено по 
методиката, описана в [4, 5]. 

В резултат на извършеното предварително проектиране на двигателя, 
съгласуване на параметрите на компресора и турбината и профилирането на 
вентилатора се получиха следните стойности на параметрите: 

- сумарен разход на въздух - GвΣ = 292,316 kg/s; 
- разход на въздух през двата контура - GвI = 53,148 kg/s, GвII = 239,168 kg/s; 
- степен на повишаване на налягането във вентилатора – πвн

* = 1,207; 
- работа, подвеждана към вентилатора – Lu = 1,834 J/kg; 
- обороти на ротора за ниско налягане – nн = 3,848 об/мин; 
- периферна скорост на радиуса на корпуса на вентилатора – uк1.вн = 350 m/s; 
- диаметър на корпуса на вентилатора – Dк1.вн = 1,505 m; 
- диаметър на втулката – Dвт1.вн = 0,609 m; 
- среден диаметър – Dср1.вн = 1,148 m. 
Представените данни се отнасят за сеченията на средния радиус. 
Получените резултати от профилирането на вентилатора по закони с постоянна 

степен на реактивност (ρ = const) и постоянна циркулация (Г = const) са представени в 
таблица 1. Изчисленията са направени за три сечения по височина на лопатките: 
сечение на втулката (rвт), средно сечение (rср)и периферно сечение (rк). 

Таблица 1. Резултати от профилирането на вентилатора. 

Парам. 

Сечение 

U 

m/s 

ΔWu 

m/s 

C1a 

m/s 

β1 C2u 

m/s 

β2 C2 

m/s 

α2 W1 

m/s 

W2 

m/s 

Mw1 

Профилиране по  ρ = const 

rк 350 60 78 12 60 15 99 52 359 300 1,075 

rср 267 79 150 29 79 39 170 62 306 241 0,918 

rвт 142 149 197 54 149 - 88 247 53 243 197 0,728 

Профилиране по  Г = const 

rк 350 60 150 13 60 15 162 68 381 326 1,142 

rср 267 79 150 29 79 39 170 62 306 240 0,918 

rвт 142 149 150 47 149 - 87 211 45 206 150 0,619 

Получените резултати определят кинематиката на потока в работното колело и 
изправящия апарат на вентилаторното стъпало. Триъгълниците на скоростите за трите 
радиуса и двата закона за профилиране са изобразени на фиг 1. Показани са и 
примерните профили на лопатките за разглежданите сечения.  

Резултатите от изследването показват два съществени недостатъка в 
пофилирането на лопатките от работното колело и по двата закона. Поддържането на 
постоянна работа, предавана на въздушния поток Lu=u.ΔWu [1], създава големи 
стойности на завъртането на въздушния поток ΔWu в сеченията на втулката, където 
периферната скорост u силно се намалява. Завъртането на въздушния поток се 
осъществява от кривината на профила на лопатките на дадено сечение. Ъглите β2 се 
получават отрицателни и кривината на профила наподобява профилите на турбинни 
лопатки. Така получените сечения ще работят с повишени загуби и КПД на стъпалото 
ще намалява. 
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Фигура 1. Схема на триъгълниците на скоростите и профили на лопатките за 

изследваните сечения. 

Другият проблем се наблюдава при най-големите радиуси на лопатките. Числата 
на Мах по относителна скорост W1 на потока са по-големи от 1.06 за крайните сечения. 
За тези сечения се налага използването на свръхзвукови профили. 

Или като обобщение – лопатките на работното колело от втулката до 
периферията трябва да се профилират първоначално като турбинни за втулката, за 
средните сечения профилите трябва да са дозвукови и към периферните сечения да се 
използват свръхзвукови профили. Това създава проблеми в технологично отношение 
при производството на лопатките и намалява ефективността при работа на 
вентилаторното стъпало. 
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Abstract: In the current paper is carried out profiling of the fan stage of a high-bypass turbofan 

engine. The law of permanent circulation of the flow withentpreliminary rotation in front of the 

working wheel is applied. In order to provide acceptable values of the parameters of the stage there is 

a linear reduction of the work transferred to the air flov in the area of the first stage. Supersonic 

profiling of the cross sections of the biggest radiuses is applied. 
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Създаването на двуконтурни двигатели със значителна теглителна сила, 
пригодни за силова уредба на дозвукови пътнически и транспортни самолети, изисква 
увеличаване на разхода на въздух и основните параметри на работния процес. 
Тенденцията в развитието на този клас двуконтурни двигатели е непрекъснатото 
увеличаване степента на двуконтурност, достигаща стойности m = (4 – 6) и повече. 
Нарастват размерите на първите степени на компресора за ниско налягане, които често 
се наричат вентилаторни. За подобряване на вътрешния КПД на двигателя се 
повишават: сумарната степен на повишаване на налягането на въздуха и температурата 
на газовия поток пред турбината. Тези параметри на съвременните двигатели достигат 
стойностите: πкΣ

* = (20 -30) и Тг
* = (1400 – 1550) К. 

Целта на настоящата работа е да се извърши профилиране на вентилаторно 
стъпало на ДТРД с висока степен на двуконтурност, като се използва законът за 
постоянната циркулация на потока (Г = const) в дадено сечение на лопатките, като се 
осигури задоволително завъртане на потока в сеченията, близки до втулката. 
Методиката е описана в „Ръководство за курсово проектиране на авиационни 
двигатели“ [2].. При този закон работата, предавана на въздушния поток на всеки 
радиус Lu = u.ΔWu [1], остава постоянна за участъка от стъпалото, подвеждащ въздух 
през втори контур. За участъка, подвеждащ въздух през първи контур е необходимо да 
се приеме даден закон за намаляване на работата по окръжността на стъпалото. В 
настоящото изследване е приет линеен закон (показан на фиг.1), като работата 
намалява пропорционално на радиуса. Това осигурява намаляването и пропорционално 
на периферната скорост (и двата параметъра са пропорционални на радиуса). От 
уравнението за работата се вижда, че завъртането на потока в сеченията за първи 
контур ще се запазва постоянно (ΔWu = const). 
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За изследване профилирането на вентилаторно стъпало е разгледан хипотетичен 
ДТРД със следните параметри: 

- теглителна сила на двигателя – R = 80000 N; 
- степен на двуконтурност – m = 4,5; 
- сумарна степен на повишаване на налягането в двигателя – πкΣ

* = 20; 
- температура на газовия поток пред турбината – Тг

* = 1400 К. 

 
Фигура 1. Схема на вентилаторно стъпало и изменение на работата Lu и πвн. 

 

Съгласуването на параметрите на компресора и турбината е осъществено по 
методиката, описана в [4, 5]. 

В резултат на извършеното предварително проектиране на двигателя, 
съгласуване на параметрите на компресора и турбината и профилирането на 
вентилатора се получиха следните стойности на параметрите: 

- сумарен разход на въздух - GвΣ = 292,316 kg/s; 
- разход на въздух през двата контура - GвI = 53,148 kg/s, GвII = 239,168 kg/s; 
- степен на повишаване на налягането във вентилатора – πвн

* = 1,207; 
- работа, подвеждана към вентилатора – Lu = 1,834 J/kg; 
- обороти на ротора за ниско налягане – nн = 3,848 об/мин; 
- периферна скорост на радиуса на корпуса на вентилатора – uк1.вн = 350 m/s; 
- диаметър на корпуса на вентилатора – Dк1.вн = 1,505 m; 
- диаметър на втулката – Dвт1.вн = 0,609 m; 
- среден диаметър – Dср1.вн = 1,148 m. 
Представените данни се отнасят за средния радиус на стъпалото. 
Получените резултати от профилирането по височина на вентилатора по закона 

за постоянна циркулация (Г = const) са представени в таблица 1. Изчисленията са 
направени за пет сечения по височина на лопатките. Мястото на разглежданите сечения 
е показано на фиг. 1. 

Получените резултати определят кинематиката на потока в работното колело и 
изправящия апарат на вентилаторното стъпало. Триъгълниците на скоростите за 
разглежданите радиуси са изобразени на фиг 2. Показани са и примерните профили на 
лопатките за разглежданите сечения. 

Полученото профилеране на лопатките на работното колело и изправящия 
апарат, с приетия подход, е задоволително за всички сечения от втулката до 
периферното. За по-голямо прецизиране профилирането на сеченията на втулката е 
възможно да се избере и друг закон за изменение на работата. Този закон трябва да 
отчита и намаляването на степента на повишаване на налягането πвн за участъка на 
първи контур от радиус r3 до втулката (фиг. 1). Това намаление е от 1,24 за сечение r3 
до 1,172 за сечението на втулката. Значителното намаляване на πвн

* ще предизвика 
енергообмен между токовите струйки на участъка на първи контур и намаляване на 
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КПД на вентилаторното стъпало. За да се компенсира намаляването на πвн ще е 
необходимо увеличаване броя на стъпалата на компресора от първи контур. 

Таблица 1. Резултати от профилирането на вентилатора. 

Парам. 

Сечение 

U 

m/s 

ΔWu 

m/s 

C1a 

m/s 

β1 C2u 

m/s 

β2 C2 

m/s 

α2 W1 

m/s 

W2 

m/s 

Mw1 

5 350 52 150 23 52 27 159 71 381 333 1,14 

4 272 67 150 29 68 36 164 66 310 253 0,93 

3 193 95 150 38 95 57 178 58 245 179 0,73 

2 168 95 150 42 95 64 187 58 225 167 0,67 

1 142 95 150 54 95 77 219 64 206 157 0,62 

 

Фигура 2. Схема на триъгълниците на скоростите и профили на лопатките за 

изследваните сечения на вентилатора. 

На фиг. 3 е показан вентилаторът на двигателите на самолет А380. Вероятно при 
проектиренето им е използван подобен на предложения подход, тъй като кривината на 
профилите на сеченията за първи контур е постоянна. Лопатките на РК имат голяма 
хорда, с което се решава проблема за шума, създаван от вентилатора. За намаляване на 
шума допринася и отдалечаването на изправящия апарат от работното колело. Вижда 
се и по-голямата гъстота на решетката на РК, и използването на свръхзвуково 
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профилиране на лопатките, с което се решава и проблема с числото Мw1 за сеченията на 
най-големите радиуси на стъпалото. 

 
 

Фигура 3. Полуразрез на вентилаторно стъпало на съвременен ДТРД.  
В заключение, насоките по газодинамичното проектиране на вентилаторни 

стъпала на ДТРД с висока степен на двуконтерност може да се сведат до: 
- работата по окръжността на стъпалото трябва да се променя по начин 

аналогичен на показания на фиг. 1; 
- използване на свръхзвуково стъпало с необходимото осигуряване на работни 

параметри (по висока степен на повишаване на налягането πвн
* = 1,7 до 1,9; периферна 

скорост на най-големия радиус u1к = 400 до 500 m/s; по-висока осева скорост С1а = 210 
до 250 m/s и число Мw1 = 1,25 до 1,4). 

- значителното намаляване на πвн
* на участъка на първи контур ще намалява 

КПД на стъпалото и ще налага използването на допълнително стъпало на компресора. 
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KEYWORDS: SAFETY, MODELING, CONTROL LOOP, FLIGHT DYNAMIC 

 
Изследван проблем 
Развитието на всяка аварийна ситуация винаги е свързано с характерно 

изменение на параметрите на полета. Своевременното разпознаване и разкриване на 
причините за това обуславят резултатността от  намесата на  пилота за парирането и 
благоприятно завършване на полета. Моделирането дава възможност да се получи 
детайлна картина за  времето и пространството, в което се развива ситуацията. 
Предлаганата разработка има цел да допълни с подробни данни резултатите от 
летателни изпитания. В модела на ситуацията са използвани изводите и 
препоръките от реални изпитания, проведени на многодвигателни транспортни 
самолети. 

Метод за изследване  
Моделиран е в стандарт ГОСТ 20058-80 контур за управление в “Matlab-

Simulink”. Моделът на самолета е за т.н. странично движение, което включва 
изменението на наклона, плъзгането на самолета и страничната сила без намеса на 
пилота в определено от препоръките време и след неговото включване с париращи 
движения  с органите за управление. 

1.Увод 
 В теорията на безопасността на полетите и в летателните изпитания 

изследването на последствията след отказ на двигател са обект на особено внимание. 
Всички документи, отнасящи се до работата на екипажа, задължително  коментират 
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такива условия и с подробни инструкции регламентират действията му. Тези 
инструкции са резултат от работата на летци-изпитатели в реални полети. Разработват 
се методически указания за провеждане на работа и на тренажори, в които пилотът се 
намира в условия близки до реалните, но с моделиран полет.  Предварителната 
подготовка за тренировки на тренажор или реален полет изискват запознаване с 
особеностите на ситуацията, изучаване на теорията и динамиката на полета. В  
съвременни условия компютърната техника позволява този процес на предварителна 
подготовка значително да се обогати със съдържание, ако се използват достъпни 
модели на контура за управление и всеки пилот сам да симулира особеностите на 
полета.  След това  анализът  на  резултатите от моделирането дава най-важните 
начални знанията за аварийната ситуация  и  обогатява с конкретност предварителната 
подготовка за полет или тренажорна подготовка. Тези нови възможности за подготовка 
и обучение на летателния и инженерен състав са цел и на предлаганата работна 
платформа за анализ на последствията след отказ на несиметрично разположен 
двигател в опашната част на среден транспортен самолет.    

 
2.Начини за решаване на проблема 
 Моделирането е ограничено в разработката на контури за координирано 

управление с елероните и кормилото за направление от модели на пилота по тези 
канали. Управлението по два параметра - наклон и ъгъл на плъзгане изисква 
приемането на хипотези за разработката на модела на пилота. Моделите на пилота за 
управление с кормило за направление и на елероните са  астатични по структура и се 
отчита по-голямо закъснение (0.4s) при възприемане обработка и контрол на два 
параметра - наклон и ъгъл на плъзгане. Моделът на самолета в страничното движение 
се разработва по уравненията за странично движение, известен от динамиката на полета 
(3). 

3. Решение на изследвания проблем 
 Общият вид на модела за координирано управление на самолета след отказ на 

несиметрично разположен двигател е показан на фиг.1. На фигурата са показани двата 
контура за координирано управление на страничното движение с елерони и кормило за 
направление  на среден транспортен самолет с маса 38000 kg. Обектът за управление е 
хипотетичен транспортен самолет, подобен по конструктивна схема, размери, 
аеродинамика и управление на Ту-134.  Има военни версии на този масов самолет за 
обучение на курсанти от военно-морската авиация  и има промени в тяхната 
конструкция и управление (7). Моделиран е в “Simulink” по пълната система 
диференциални уравнения в полет на височинa H=10000m и скорост V=860km/h, 
където собственото демпфиране е много слабо. Това е неблагоприятно свойство на 
самолета, което създава опасност от колебателно неустойчиви режими в ръчния контур 
за управление.  На самолета-прототип и на модела е предвиден автомат за демпфиране. 
Автоматът работи с кормилото за направление чрез хидроусилвател. При неработещ 
автомат за демпфиране  пилотът следва да се стреми да запази преди всичко устойчив 
контура за управление.  

 За разлика от системата за управление на прототипа (щурвал),  за моделирането 
е избрана  хидромеханична система  с централен лост за управление на елероните. 
Такава схема се използва например при самолет Ту-160, който е три пъти по-тежък от 
моделирания.  Системата за управление има повече особености в канала за кормилото 
за направление. Тя трябва да гарантира полета и при изключен автомат за демпфиране. 
В литературата за изучаване и експлоатация на самолет с подобни размери, 
аеродинамични и масови характеристикии и, съответно, пилотажни свойства [2-стр.93] 
е показана типична разлика между преходни процеси с включен и изключен автомат за 
демпфиране на височина на полета H=5000 m и скорост V=523 km/h по данни от 
изпитания – след импулс с кормилото за направление. Преходните процеси по ъглови 



91 
 

скорости с автомат за демпфиране са около t≈5-8s, а с изключен автомат – t>25s. Това е 
демонстрирано и чрез моделиране на фиг.3 на по-голяма височина и скорост. 

Неблагоприятно поведение основно е по причина на схемата на самолета – къса 
задна част и малко разстояние между центъра на тежестта и вертикалния стабилизатор 
поради разположение на двигателите в опашната част на самолета.  Тази схема, освен 
споменатата особеност, има и много конструктивни  и аеродинамични предимства, 
поради което се прилага масово, но  има и специфични решения в системата за 
управление и, съответни, препоръки за пилотиране.  Например, за подобен самолет  [2] 
в инструкцията за експлоатация е посочено, че “полетът с изключен демпфер  следва да 
се продължи с плавни движения на щурвала и педалите на скорост до 550 km/h”.  

Особеното в модела от фиг.1 е натоварващият механизъм на системата за 
хидромеханично управление на кормилото за направление. В модела е показано 
проектантско решение, което  гарантира както устойчивост в управлението на големи 
височини и скорости, така и предпазва конструкцията от разрушение при груби 
действия с педалите. В модела е реализирано най-често срещаното решение – създаване 
на т.н. “еластичен упор” [2-стр.447], което значи, че на големи скоростни напори към 
натоварващата система на педалите  се включва допълнителна пружина, която 
увеличава обикновено два пъти  потребното усилие за отклонение.  Това е отчетено в 
модела на контура чрез увеличение на приведената коравина към педалите от  сн=7500 
N/m   на  сн=15000 N/m.  Приведената  към педалите “коравина” от шарнирния момент е 
около 7200 N/m.  При наличието на хидроусилвател (бустер), който е задължителен при 
работа на автомата за демпфиране, шарнирният момент се поема от него и пилотът 
преодолява само приведената коравина на основния пружинно-натоварващ механизъм, 
който за конкретния пример е приет с приведена коравина към педалите близо до тази 
на шарнирния момент, т.е.  сн=7500 N/m. На големи скоростни напори (какъвто е 
моделирания полет  q=11776 Pa) се включва допълнителният пружинен механизъм с 
приведена коравина още сн=7500 N/m (т.е. става 15000 N/m). Така с привичните усилия 
пилотът може да отклони кормилото за направление  два пъти по-малко на големи 
скоростни напори.  За да отклони до край педалите, следва да приложи значително 
усилие. С това се постигат три цели: 

 

Първа цел: устойчивост на движението по рискание  с изключен автомат за 
демпфиране и работещ хидроусилвател. При допълнителен натоварващ механизъм, 
общата приведената коравина на двата пружинни механизма е около сн=15000 N/m и 
това е благоприятно  при малката степен на демпфиране,  с която е самолетът без 
автомата за демпфиране (например изключен след отказ на някой от елементите на 
автомата). 

 

Втора цел: устойчивост на движението при отказ на хидроусивателя, при което 
автоматично се изключва и автоматът на демпфиране (конструктивно съществува 
блокировка по налягане на хидросистемата). В такъв сложен случай, пилотът следва 
при управление с педалите да преодолява освен шарнирния момент (защото в тази 
схема това е резервен способ за управление при отказ на бустерното управление), но и 
усилието от пружините на натоварващите механизми. Усилията,  прилагани от пилота 
се утрояват примерно по следната схема: за преодоляване на приведената коравина от 
шарнирен момент - сн ш=7200 N/m, основна пружина сн осн=7500 N/m, допълнителна 
пружина сн допълн=7500 N/m или общо около сн=22200 N/m. Управлението става 
затруднено, но устойчиво и чрез моделиране може да се провери до какви стойности 
достигат потребните за управление усилия на пилота и да се сравнят с неговите 
физически възможности. 

Трета цел: предпазване на вертикалния стабилизатор от разрушение при груби 
действия на пилота с педалите.  
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 Развитието на аварийната ситуация при моделирането се проследява без намеса 
на пилота до петата секунда. Това време е нужно за разпознаване на отказа и е 
нормативно прието. Транспортният самолет след отказ на страничен двигател без 
намесата на пилота не следва да достига опасни наклони и голямо плъзгане (например 
наклон повече от 40

0 и плъзгане 10
0
). За всеки тип самолет тези ограничения се 

конкретизират при изпитания. 

 
 

Фиг. 1. Контури за  управление на страничното движение : 
Subsystem_DAMPER- модел на автомата за демпфиране; 
Subsystem Pilot-rudder-модел на пилота  при работа с кормило за направление; 
Subsystem Pilot-aileron- модел на пилота  при работа с елерони. 

 
Модел на пилота в канала за управление на елероните 

 

 
Фиг. 2. Модели на пилота в каналите за управление на елероните и кормилото за 

направление. 
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Фиг. 3. Преходни процеси след смущение от страничен вятър на големи 
височини - без намеса на пилота.  

 
4. Резултати 
 На фиг.4 са показани резултати от изменението на основните пилотажни 

параметри след париране на отказа на ляв двигател, получени чрез моделиране на 
аварийната ситуация. Задачата на пилота и на неговия модел в “Simulink” е 
формулирана по препоръките на летаца-изпитател Марк Галлай (3- стр. 93): 

...”Полетът с несиметрична тяга с крен без плъзгане има преимущества 

пред полета без крен, но с плъзгане, както по величината на възникващото 

допълнително аеродинамично съпротивление, така и по потребното отклонение 

на кормилото за направление”...  Потребният наклон (крен) за самолет от типа  на 
моделирания обект е 0

зад =1
0 в страната на работещия двигател [3- стр. 93]. При 

моделирания отказ на ляв двигател – наклонът е  надясно. Това заключение на 
изпитателя се приема като основа за формулиране на задачата на модела-пилот.  
 
 

 
 Фиг.4. Изменение на основните параметри на полета след отказ на ляв двигател и 
усилия за балансиране на самолета в полет с “наклон без плъзгане” (десен педал 
напред). 
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5.Заключение  
 Проведеното моделиране потвърждава заключенията на летците изпитатели за 

начина на пилотиране и целесъобразността на проектантските решения в системата за 
управление.  Във времето на преходния процес след отказа, без намеса на пилота (5 
секунди), самолетът не достига опасни параметри на полета.  Усилията на пилота за 
балансиране на самолета са в диапазона за пилотиране без умора (6 стр.51): крака на 
педалите < 250 N (нютона), ръка за управление на елероните до 180 N. Максималните 
възможности на пилота за управление с педали са от порядъка на 2000 N , а настрани 
върху  лоста за управление на елероните около 200 N. 

Моделът на контура за управление работи устойчиво и може да служи за 
работна платформа при изследване и на други аварийни ситуации (например откази в 
системата за управление). 
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"Търсите абсолютна безопасност на полетите? 
Седнете на земята и гледайте полета на птиците!" 

Уилбър Райт 
 
Съвременната авиация е на малко над 100 години. За този един век от 

съществуването й е безспорно бурното й развитие. В началото на ХХ в. в много 
държави се създават и военновъздушни сили. Но в същото време авиацията е и силно 
рисков вид транспорт. И първите жертви не закъсняват: 

- 1908 г. -1 жертва (лейт. Томас Селфридж от ВВС на САЩ); 
- 1909 г. – 3; 
- 1910 г. – 29;  
- 1911 г. –125.  
Само във ВВС на САЩ за периода 1908 – 1911 г. са регистрирани 11 катастрофи, 

загинали са 12 офицера, 1 сержант и 1 гражданско лице. 
Първата световна война и периодът непосредствено след завършването й се 

отличава с интензивно използване на авиацията. А това е съпроводено и с нарастване на 
количеството загинали хора (извън бойните действия). Така например, само в Съветска 
Русия за периода 1918–1920 г. са реализирани 420 авиационни произшествия (АП), при 
които загиват повече летци, отколкото при военните действия. А през 1921 г. във ВВС 
на САЩ са реализирани 361 АП (средно на 77 хил. часа нальот). Приведено към 
съвременните критерии за оценка на безопасността на полетите това е равносилно на 
загубени средно по 1350 въздухоплавателни средства (ВС) на месец. И именно в САЩ 
през 1921 г. за пръв път се въвежда отчитане на АП. 

Логично възниква необходимостта от разработването на мероприятия за 
повишаване на нивото на безопасност на полетите (БП) и през януари 1920 г. в Канада е 
публикувана първата инструкция по БП, основните положения от която са залегнали и 
във всички съвременни документи, регламентиращи летателната дейност. Следва да се 
отбележи, че работите за осигуряване на високо ниво на БП във военната и 
Гражданската авиация не се отличават съществено! 
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Периодът между двете световни войни се оценява като златния период от 
развитието на авиацията, което води и до огромния брой ВС, произведени и използвани 
при воденето на бойни действия. Така например за периода 1941-1945 г. в СССР са 
произведени и приети на въоръжение над 136 800 самолета, а в САЩ – над 297 000. В 
същото време 1943 г. се очертава като изключително тежка за ВВС на САЩ: 
реализирани са 20 399 АП, при които са загинали 5600 екипажа (с 1100 души повече от 
загиналите при бойните действия, безвъзвратно загубените самолети са с 1200 повече, 
отколкото при бойните действия). Ежедневно ВВС на САЩ са губили по 56 самолета. 
Именно през 1943 г. във ВВС на САЩ е разработена и приета първата програма за БП. 

През декември 1944 г. по инициатива на САЩ е свикана Чикагската 
конференция, която завършва с подписването на Чикагската конвенция и създаването на 
Международната организация за Гражданска авиация (ICAO). Следват: 

- февруари 1946 г.: на 1-та сесия на ICAO са разработени стандарти и препоръки 
за разследване на АП; 

- февруари 1947 г.: на 2-та сесия на ICAO е предложено да се поставят 
регистратори на параметрите на полета на ВС; 

- април 1951 г.: прието приложение 13 на Чикагската конвенция: "Разследване на 
АП"; 

- 1953 г.: в САЩ започва подготовка на офицери по БП; 
- 1956 - 1960 г.: във ВВС на САЩ са разработени и въведени стандарти за 

осигуряване на БП; 
- 1965 г.: на база Нортън е създадена лаборатория за разследване на АП. 
Безопасността на полетите започва развитието си като отделна наука. По целия 

свят възникват структури, организации и цели институти, които разработват 
теоретичните положения и практически препоръки за поддържане и повишаване нивото 
на БП както в гражданската, така и във военната авиация.  

 
Къде е мястото на българските ВВС в световната история? И в осигуряването на 

безопасност на полетите? 
Едва ли има българин, който да не се гордее с участието на авиацията в 

Балканските войни! Но имаме и друг повод за гордост! 
През 1910 г. Франция провежда маневри с участието на 14 самолета и 4 

дирижабъла, а през 1911 г. – с 5 самолета "Фарман". След маневрите през 1911 г. 
Маршалът на Франция Фердинанд Фош казва пред френския сенат: "...Всичко това е 

спорт. За армията аеропланът е нула!" Тези думи забавят развитието на военната 
авиация във Франция и това си проличава особено ярко през Първата световна война! 

В същото време на 15.09.1912 г. (след Шуменските маневри на българската 
войска) в. "Реч" пише: "...Аеропланите са твърде нужни на войската, особено във 

време на война. С тяхна помощ биха могли да се разрушават по-лесно, отколкото с 

всяко друго средство, съобщителните пътища, особено мостовете…". 
И в края на 1912 г. България е трета сила в света по численост на ВВС: Русия - 

99; Германия – 46; България – 23 (в началото на 1913 г. - 29); Великобритания – 23, 
Италия – 22, Япония – 10, Турция – 10; Сърбия – 4; Гърция – 4; САЩ – 3. 

С гордост следва да се отбележи, че по това време пишем историята на ВВС в 
световен мащаб! 

Ньойският договор съсипва българската авиация. Нейното възраждане е едва в 
навечерието на Втората световна война – период, в който се купуват самолети, обучава 
се летателен и обслужващ състав, но нормативната база сериозно изостава. До края на 
войната (1945 г.) в българските Въздушни войски се използва понятието "летателна 
злополука" без да се уточнява каква е тя. Това не позволява да се даде някаква що-годе 
вярна оценка за нивото на БП по това време. 

Настъпилото след 1945 г. превъоръжаване със съветска авиационна техника е 
съпроводено и със съответното осъвременяване на нормативната база. За периода от 
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1945 г. до 2018 г. БП в българските ВВС се регламентира от: 
1. "Упътване за класификация и разследване на летателни произшествия във 

Въздушни войски" (въведено с МЗ №210/30.05.1945 г.).  
2. "Инструкция за класификацията и реда за разследване на летателните 

произшествия в авиацията на БНА" (в сила от 29.02.1960 г.).  
3. "Инструкция за класификацията и реда за разследване на летателните 

произшествия и техните предпоставки в авиацията на БНА" (в сила от 02.11.1975 г.).  
4. Наредба №Н-11/04.09.2001 г. За разследване на авиационни произшествия и 

инциденти. Авторът е участвал в разработването на документа.  
5. Наредба № Н-2/3.05.2012 г. Разследване на АП с военни ВС. 
6. Ръководство по безопасност на полетите (16.08.2016 г.). Авторът е участвал в 

разработването на документа. 
 
Следва да се отбележи, че за периода от 1945 до 1990 г. се проявяват различни 

фактори, повишаващи в една или друга степен аварийността. В края на 60-те и началото 
на 70-те години на ХХ в. (1968-1974 г.) се наблюдава сериозно повишаване на 
аварийността във ВВС, основни причини за което са: 

- постъпване и усвояване на нова материална част (МиГ-21 заменя не особено 
сполучливите МиГ-19); 

- организационно-щатни промени (през 1968 г. са създадени Първа и Втора 
дивизия ПВО), което е свързано с предислокация на територията на страната на личен 
състав и авиационна техника. 

Тези фактори остро поставят проблемите на БП. През 1967 г. в щаба на ПВО и 
ВВС и щабовете на авиационните съединения са назначени инспектори по БП. Пръв 
инспектор по БП във ВВС става полк. Виктор Атанасов Атанасов. 

Една година по-късно (1968) възникват и първият щатен орган – Инспекцията по 
БП в щаба на ПВО и ВВС. Независимо от непрекъснатите изменения в наименованията 
на длъжностите от самото си създаване и до днес ИБП включва: Началник (летец-
пилот), инспектор (летец-пилот), инспектор авиационен инженер (офицер от 
инженерно-техническия състав - ИТС) и инспектор авиационен лекар (специалист по 
"Авиационна медицина"). В ИБП при създаването й влизат: полк. Виктор Атанасов 
Атанасов (Началник на ИБП), полк. Андрей Георгиев Геловски (ст. инспектор 
авиационен инженер) и полк. д-р Петър Димитров Петрушев (ст. инспектор авиационен 
лекар). В авиационните части за БП отговарят обикновено заместник командирите по 
летателната подготовка. 

Следва да се отбележи, че през годините в ИБП са работили много бъдещи 
генерали и командири като: полк. Кирил Радев Василев, полк. Димитър Петров 
Димитров, полк. Пенко Иванов Андреев, подп. Димитър Цветанов Георгиев, подп. 
Евгени Петров Манев и др. 

Следващият кризисен период, в който се наблюдава повишена аварийност във 
ВВС е периода 1981-1984 г. Свързан е с въвеждането на сложни видове подготовки в 
програмата за обучение на летателния състав (въвеждането на полети на пределно 
ниски височини и прехвати на нискополетни цели). Усвояването на тези способности е 
съпроводено с увеличен брой произшествия. 

За периода 1945 – 1990 г. осигуряването на полетите с финансови и материални 
ресурси никога не е стояло на дневен ред пред Командването на ВВС. Това се появи 
като проблем и бързо прерасна в авариен фактор след 1990 г. ИБП реагира 
изключително бързо и още през 1992 г. подп. Димитър Цветанов Георгиев изнесе 
доклад на тема: "Повишаване на бойната подготовка в условията на неритмична 
летателна дейност" и предложи мерки за повишаване нивото на БП. За пръв път във 
ВВС се поставя въпроса, че техническото разследване има за цел да установи 
истинските причини за произшествието, а не да търси виновност. 

От самото начало на несвършващия вече 30 години "преход" ВВС съществува и 
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работи в непрекъснати стресови ситуации. 
През 1990 г. (19.11.1990 г.) е сключен Договора за обикновените Въоръжени сили 

в Европа (ДОВСЕ). Подписването на този договор завари българските ВВС с 243 бойни 
самолета и 44 бойни вертолета. А ДОВСЕ ни постави рамките: 235 бойни самолета и 67 
бойни вертолета, т.е. трябваше да се съкратят 8 бойни самолета, а бойните вертолети 
трябваше да се увеличат с 23.  

Че като се почна едно безкрайно рязане на самолети – то самолети не останаха, 
но рязането продължава. 

Друг съществен авариен фактор е преминаването на ВВС към базова структурна 
организация.  

През 1993 г. 25-ти авиационен полк в Чешнегирово (от 1.05.1993 г.) и 22-ри 
авиационен полк в Безмер (от 1.09.1993 г.) експериментално са преобразувани в 25-та 
авиационна база (АБ) и 22-ра щурмова авиационна база. В структурата им за пръв път 
се създават щатни служби по БП (СБП). 

От 1.09.1994 г. всички подразделение от ВВС са реорганизирани в АБ. Органите 
по БП са: отдели в корпус "ПВО", корпус "Тактическа авиация" и ВВВУ "Г. Бенквоски", 
а във всички авиационни бази – СБП (в края на ХХ в. към СБП бяха придадени и 
групите за обективен контрол и абревиатурата стана – СБПОК). 

Цялата тежест по създаването, организирането и подготовката на новите щатни 
структури по БП е изнесена от ИБП (фиг. 1). От 26 до 30 септември 1994 г. в 6-та 
иИзтребителна авиационна база (ИАБ) – Балчик се проведе Учебно-методически сбор 
за новосъздадените органи по БП в АБ. Новоназначените офицери се запознават с 
теоретичните основи на БП, проведени са и редица практически занятия (фиг. 2).  

 

 
 

Фигура 1. ИБП през 1994 г. 

 
Началникът на ИБП полк. Димитров предложи Мотото на органите по БП да 

бъде: "Да работим така, че да нямаме работа!" 
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За огромно съжаление се наложи част от новоназначените специалисти и 
нещатната група за разследване на АП да трупат и горчив практически опит – на 
29.09.1994 г. при тренировъчен полет загина командирът на 15-та ИАБ подп. Иван Даев. 

1994 г. е доказателство, че организационно-щатните промени са сериозен 
авариен фактор – във ВВС бяха реализирани две катастрофи и една авария.  

Но с преминаването към базова структура влиянието на аварийните фактори не 
приключи. Появиха се нови, формулировката за които (в мека форма) е: 
преструктуриране на системата на ПВО в условията на икономическа криза (1997-1998 
г.) и закриване на авиационни формирования и разместване на личен състав (до 2003 г.). 
При решаването на тези задачи се променя и системата за командване и управление на 
ВВС. И още през 1996 г. ген. Михов заяви: "Дори и мисълта всички да летят по 

равно е пагубна в настоящия момент". Констатира се, че е налице психически стрес у 
летателния състав, направи се предложение младият летателен състав да не лети от 
ноември до март и др. 

 
 

Фигура 2. Учебно-методически сбор в Балчик (26-30.09.1994 г.). 

 

Ако през периода 1945 – 1990 г. основните аварийни фактори са свързани с 
професионалните особености на летателната дейност (оргаанизационно-щатни 
промени, усвояване на нова техника, въвеждането на сложни видове подготовки и т. н.), 
то в годините на прехода на преден план излизат съвсем различни фактори: липсва 
гориво, неизправна авиационна техника (през 1996 г. 60 % от бойните ВС са 
неизправни), скъсана приемственост между поколенията летателен и ИТС, 
разтренираност на летателен и ИТС, лоша езикова подготовка на новопостъпващите 
кадри (особено по руски език), силно занижена подготовка на състава на всички нива… 
А това са все фактори обусловени основно по финансови и организационни 
(политически) причини. 

Всеки нов министър на отбраната провежда реформи, под различни 
наименования, но с една същност – съкращения, уволнения, унищожаване на техника. 
И във ВВС нальотът (основна гаранция за нивото на подготовка) главоломно пада (фиг. 
3). А аварийността се повишава. За първите 10 г. преход са реализирани 7 катастрофи, 9 
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аварии и 13 повреди, щетите се оценяват за над 200 млн. US$. Реализираните 
предпоставки за летателни произшествия вече са само на 37 ч. нальот!!! 

През 2002 г. се навършват 35 г. от създаването на органите по БП във ВВС. 
Годишнината беше отбелязана с конференция във ВА "Г. С. Раковски". Присъстваха и 
много ветерани от органите по БП (фиг. 4). В откровен разговор бяха подчертани 
нововъзникналите аварийни фактори: 

- съкращават се жизнено важни за полетите длъжности; 
- силно занижена мотивация на състава на всички нива; 

 
 

Фигура 3. Нальотът на ВВС през годините. 

 
 

Фигура 4. ИБП през 1994 г.. 
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- сериозни проблеми при съвместната работа (регламентирана с новоприети 
закони) на военните и гражданските органи за Ръководство на въздушното движение и 
др. 

В навечерието на приемането на България в НАТО с Постановление № 
118/15.06.2005 г. на Министерския съвет се създава Инспекция по авиационна 
безопасност и летателна годност на военните ВС към МО. С това се гарантира 
основен принцип при разследването на АП, а именно принципът за независимост на 
разследването. Но тъй като реформите в Българската армия нямат свършване през 2008 
г. този орган е закрит. На негово място е създаден отдел "Разследване на авиационни 
произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства" в ръководството на 
служба "Военна полиция". Направени са и съответните изменения в законовата уредба. 

По този начин се диференцират задълженията на различните структури: ИБП във 
ВВС отговаря за разработването и реализирането на програмите по БП на всички нива 
(превенция), а отделът във Военна полиция – за независимото разследване на АП и 
инциденти. 

През последните години изброените по-горе аварийни фактори не само че не са 
намалили влиянието си. Напротив, увеличава се влиянието именно на тези фактори, 
които нямат нищо общо с професионалната дейност на ВВС. Нещо повече, основен 
авариен фактор станаха непремерените, непрофесионални, безотговорни, от никого не 
поискани и най-важното временни (следващия министър като правило ги отменя) 
изказвания и решения на различни политици!!! Политиците тотално игнорират 
професионалните мнения на летци и авиационни специалисти. 

Как се отразява това на летателния, ИТС и на функционирането на ВВС като 
цяло? 

1. Безумните и несвършващи реформи внасят тревожност и безпокойство в 
личния състав за днешния и утрешния ден. Грижата за оцеляване в личен и семеен план 
поражда напрежение и влошава качеството на подготовката при провеждане на 
полетите. 

2. Намаляващото количество изправна авиационна техника снижава 
количеството на индивидуалния нальот. Поддържането на подготовката на летателния 
състав е съвсем близо до разрешените граници на прекъсването, което снижава бойните 
умения на екипажите, бойните възможности на формированията като цяло и увеличава 
в пъти нивото на риск. 

3. Увеличава се умората в личния състав, особено у летателния състав, който 
участва всички учения, носи дежурство, поддържа подготовката си във всички видове 
условия, решава и други задачи. 

Резултатът е: абсолютна непривлекателност на професията, голямо текучество на 
кадрите, остър недостиг на офицерски, сержантски и войнишки състав. “ 

И ако повече от 15 г. в българските ВВС не беше допусната нито една 
катастрофа, то в голяма степен това е благодарение на самоотвержената и без каквато и 
да е показност работа на органите по БП. Поклон пред професионализма ви, уважаеми 
колеги! 

 
 
Използвани са материали от тематичния сборник "35 години специализирана 

дейност по безопасност на полетите във военната авиация на България" (София, 2002 
г.), както и материали и фотографии от личния архив на автора. 
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Abstract: The results presented in this report are from a procedure determined to calculate the 

circulation of the speed around a flat wing. The given results are compared with data from other 

available sources. This is done by comparing six aerodynamic characteristics on other differently 

shaped flat wings. 
 
Резюме: В доклада са представени резултатите от изпълнението на изчислителна процедура 

за определяне циркулацията на плоско крило. Получените резултати са сравнени с 

резултатите на други автори. Сравнението е направено по шест аеродинамични 

характеристики на различни по форма в план плоски крила. 
 
Keywords: circulation, flat wing, flight, calculation procedure 
Ключови думи: циркулация; плоско крило; изчислителна процедура 
 

ИЗПОЛЗВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
λ – удължение; 
η – стеснение; 
χ - ъгълът на стреловидност по предния ръб; 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Предварителният разчет на носещите повърхности изисква определянето на 

разпределеното въздушно натоварване. Един от възможните начини е използването на 
израза (1) [3]: 

 

(1)  
 
Величината Гпл отчита неравномерността на разпределеното въздушно 

натоварване по размаха на плоското крило и може да се изрази като функция на 
координата z и безразмерните характеристики на крилото (λ, η и χ) в план. [3] 
Величината Гпл е свързана с разпределението на циркулацията на скоростта на въздуха 
по хордата и разпереността на крилото. 
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В представения доклад са показани резултатите от създадената изчислителна 

процедура за определянето на функцията 
Γ

пл
=Γ

пл
(z,λ,η,χ )

. Процедурата използва 
описаният в [1] метод, като се изпълнява чрез съвременни апаратни и програмни 
средства. Направеното сравнение с други автори е извършено, като са сравнени 
достъпните данни за шест аеродинамични характеристики на различни по форма в план 
плоски крила. [1] 

2. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ МЕТОД 
 

Определянето на функцията 
Γ

пл
(z,λ,η,χ )

 е извършено по метода [1, 2] на П-
образните присъединени коси вихри. В основата си метода заменя носещата 
повърхност със система от вихри (фиг. 1), като при плоско крило носещата равнина се 
заменя от краен брой плоски панели с присъединен кос П-образен вихър (фиг. 2). 

 
2. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ МЕТОД 
 

Определянето на функцията 
Γ

пл
(z,λ,η,χ )

 е извършено по метода [1, 2] на П-
образните присъединени коси вихри. В основата си метода заменя носещата 
повърхност със система от вихри (фиг. 1), като при плоско крило носещата равнина се 
заменя от краен брой плоски панели с присъединен кос П-образен вихър (фиг. 2). 

 

 

 

Фигура 2. П-образен кос вихър 

 

Фигура 1. Схематизация на плоско крило 

при замяна с дискретни вихри 
Фигура 3. Положение на „контролната“ 

точка М и зависимост между 

координатите на точките А, В и М. 

П-образен кос вихър е показан на фиг. 2 в собствената си координатна система. 
На фигурата са обозначени положителните посоки на вихровите шнурове. 
Положението на „контролната“ точка М спрямо лъчите 2В→ и А1→ и челния шнур АВ 
са показани на фиг. 3. На основата на теоремите на планиметрията са изведени 
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зависимостите между координатите на точките А, В, М и индуцираните скорости в 
контролната точка М. 

Изразите (2) дават компонентите на индуцираната скорост в контролната точка. 
Обобщение на метода е изразите (2) да се запишат за всички контролни точки (j) фиг. 1. 

Формира се матрица с компоненти w y ,i , j , представляващи индуцираните в контролната 
точка (j) безразмерни скорости предизвикани от П-образния вихър намиращ се в точка 
(i). 

(2)  
На основата на условията за непротичане (нормалната съставна на скоростта е 

нула) се записват системи алгебрични уравнения: [1, 2]. Въз основа на решението на 

системата (3) се формира и функцията 
Γ

пл
(z,λ,η,χ )

 
 

(3)  

 
Системата (3) съответства на движение на крилото под ъгъл на атака без 

въртене. 
 

(4)  

 
Системата (4) съответства на въртене на крилото около оста Oz. 
 

(5)  

 
Системата (5) съответства на въртене на крилото около оста Ox. 

Решенията на системите (3) - 
Γ α ,i , (4) - 

Γ ωz ,i  и (5) - 
Γ ωx ,i  са компонентите на 

безразмерната величина: 
 

(6) Γ i= Γα , i .α +Γ ωx ,i . ωx+Γω z ,i .ωz  
 
По зависимостите (7) се определят пет аеродинамични характеристики: 
 

(7)  
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По (8) се определя и координатата на фокуса  
 

(8)  

 
3. РЕЗУЛТАТИ 
 
Приложеният метод е описан в [1, 2]. В източника [1] са показани резултати от 

приложения метод. Методът позволява на основата на „тройка“ числа (λ, η и χ) да се 
зададат правоъгълни, трапецовидни и триъгълни плоски полукрила. Изследвани в [1] са 
четири групи крила: 

1. крила с малки удължения - λ=(0,25; 0,50; 1,0; 1,5; 2,5);  
в широк диапазон на стреловидност; χ0=(0°; 30°; 45°; 60°; 72,5°; 85°); 
и стеснения η=(1; 2; 5; ∞) - (120 – броя - „тройки“); 
2. крила с удължение λ=5; χ0=(0°; 30°; 45°; 60°); η=(1; 2; 5; ∞) - (16 – броя); 
3. крила с голямо удължение – λ=10; χ0=(0°; 30°; 45°); η=(1; 2; 5; ∞) - (12 броя); 
4. триъгълни крила с перпендикулярен изходящ ръб λ=(0,25; 0,50; 1,0; 1,5; 

2,5; 5,0; 10) - (12 броя). 
Прави впечатление, че комбинацията на входните параметри не е пълна и е не 

регулярна в избраните диапазони, което затруднява автоматизираното сравняване на 
резултатие. 

Представени са резултати за серия от комбинации между числата λ, η и χ, като 
всяка „тройка“ получава пореден номер. За улесняване на сравняването на резултатите 
въведената в [1] номерация е запазена, като в настоящата работа триъгълните крила не 
са разгледани. Съответните номера в таблиците и диаграмите са пропуснати. 

В таблица №1, частично поради ограничения обем, са показани резултатите по 
[1] и настоящата работа. 

 
Таблица №1. Сравнение на резултатите. 
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На фигурите 4, 5 и 6 са показани диаграмите на коефициентите cy
α, mz

α и 
координатата xf по номерация от [1]. 

 

Фигура 4. Диаграми на коефициента cy
α по номерация от [1] 

 

Фигура 5. Диаграми на коефициента mz
α по номерация от [1] 

 

Фигура 6. Диаграми на координатата xf по номерация от [1] 
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Фигура 7. Диаграми на коефициента mz
ωz по номерация от [1] (от №1 до №47) 

 

Фигура 8. Диаграми на коефициента mz
ωz по номерация от [1] (от №48 до №119) 

 

Фигура 9. Диаграми на коефициента mz
ωz по номерация от [1] (от №120 до №147) 
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На фигурите 7, 8 и 9 са показани диаграмите на коефициента mz
ωz по номерация 

от [1]. 
Докато на фигурите 4, 5 и 6 се забелязва явно разминаване на резултатите 

(изменя се качествената картина), При диаграмите на  коефициента mz
ωz се забелязва 

практически пълно съвпадение. 
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Abstract: А system is presented designed for decomposition of the aerodynamic load on 

tensiometric balance with outer suspension that ensures transformation of the arbitrary 

oriented aerodynamic force and moment into six simple tensile forces, which could be 

measured by standard sensors for digital utility scales. The geometric problem of defining the 

direction cosines of the suspension wires given the suspension geometry is resolved. Matrices 

for transformation of the complex load projections into six simple tensile forces are derived. 

The errors are estimated due to deviations in the suspension geometry. A short description of 

a project of tensiometric balance for the wind tunnel of “Aviation” department of NMU is 

presented.  

Резюме: В доклада се представя система за разлагане на усилията за тензометрични 

везни с външно окачване, осигуряваща преобразуване на измерваните произволно 

ориентирани сила и момент в шест прости опънови усилия, които могат да се 

измерят със стандартен датчик от битови електронни везни. Решена е 

геометричната задача за определяне на косинус директорите на линиите на действие 

на измерваните сили по зададена геометрия на окачването. Определени са матриците 

за преобразуване на проекциите на сложното усилие в шест прости опънови усилия. 

Оценена е грешката в определяне на усилията от неточности в геометрията на 

окачването. Представен е замисълът на проект за тензометрични везни за 

аеридинамичната тръба на факултет „Авиационен“.  

 
Keywords: tensiometric aerodynamic balances, decomposition system, outer suspension  

Ключови думи: тензометрични аеродинамични везни, система за разлагане на 

усилията, външно окачване  

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Измерването на аеродинамичните сили и моменти в аеродинамични тръби се 

извършва с аеродинамични везни. Основен компонент на аеродинамичните везни е 
системата за разлагане на произволно ориентираните аеродинамична сила и 
аеродинамичен момент на шест усилия с предварително известна посока, които могат 
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да бъдат измерени поотделно. При тензометричните аеродинамични везни разлагането 
на момента и силата се извършва с греда за окачване, състояща се от четири секции с 
пластинчати елементи, огъването на които се измерва с 36 тензоелемента (фиг.1).  

               
 

Фигура 1. Тензометрични везни от аеродинамичнат тръба на катедра 

„Транспортна техника и технологии“ на пловдивския филиал на ТУ-София [1] 

 
Тази схема е универсална и надежно работеща. Тензометричната греда, обаче, 

изисква сложна обработка, има голяма маса и струва скъпо. Голямата маса на гредата, 
съответно, предполага и достатъчно масивна и сложна система за изменение на ълъла 
на атака и плъзгане.  

Поради малките размери на аеродинамичната тръба на катедра „Авиационна 
техника и технологии“ на факултет „Авиационен“, размерите и теглото на изпитваните 
модели са малки, тръбата се използва основно за учебния процес и използването на 
сложни, скъпоструващи везни е нецелесъобразно. Първоначално тръбата е доставена с 
трикомпонентни аеродинамични везни с нишково окачване, които са били 
модифицирани и автоматизирани в различни периоди от С. Джурков [2], И. Маринов [3] 
и В. Савов.  

В този доклад се представя конструкция на система за разлагане на усилията за 
щесткомпонентни тензометрични везни с външно нишково окачване, предложена от В. 
Савов.  

  
 

Фигура 2. Окачване на кабината на пълноразмерен тренажор  [4] и система за 

разлагане на усилието за тензометрични везни 
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Идеята на системата за разлагане на усилията идва от схемата на окачване на 

подвижните кабини на пълноразмерни авиационни симулатори. Този начин нa окачване 
осигурява   шест степени на свобода, следователно използването на звена с постоянна 
дължина вместо хидроцилиндрите ще ограничава шест степени на свобода и ще 
изпълнява функциите на система за разлагане на произволно ориентираните 
аеродинамична сила и аеродинамичен момент (фиг.2). Схемата е компактна, 
конструктивно проста и предполага използването на шест стандартни тензодатчика от 
битови везни. Общият брой тензоелементи е 12. Теглото на плаващата рама, системата 
за закрепване на модела и изменение на ълъла на атака трябва да е достатъчно, така че 
при всички варианти на аеродинамично натоварване нишките да работят на опън. 
Решена е геометричната задача за определяне на косинус директорите на линиите на 
действие на измерваните сили по зададена геометрия на окачването. Определени са 
матриците за преобразуване на проекциите на сложното усилие в шест прости опънови 
усилия. Оценена е грешката в определяне на усилията от неточности в геометрията на 
окачването. Представено е кратко описание на проект за цялостно метрологично 
осигуряване за аеродинамичната тръба на факултет „Авиационен“. 

 
2. ПАРАМЕТРИ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗЛАГАНЕ НА УСИЛИЯТА 
 
2.1 Геометрия на окачването. Нишките на които се окачва плаващата рама се 

разполагат по ръбовете на октаедър (фиг.2). Трите горни точки на окачване са 
разположени на по окръжност с радиус  Разстоянието между двете равнини на 
окачване е . Стените на тетраедъра са наклонени спрямо оста на симетрия на ъгъл . 
Нишките сключват с меридионалната равнина ъгъл .  

 

                 
Фигура 3. Геометрия на нишковото окачване 

 

Чрез решаване на правоъгълните триъгълници на фиг.3, за дължината на 
нишките и ъглите се получава: 

 
 

(1)  

             

(2)                                                                                 

(3)                                                   
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Ако октаедърът е правилен: 

                           , , , ,  
2.2 Матрица за трансформиране на елементарните опъновите усилия в 

пълна аеридинамична сила и аеродинамичен момент. Приема се, че измерваните 
аеродинамична сила и аеродинамичен момент са приложени така, както е показано на 
фиг. 2. Те се проектират в координатна система . Въвеждат се три координатни 
системи с начало в горните точки на окачване на нишките, които са 
разположени, както е показано на фиг.4.  

 
Фигура 4. Координатни системи за трансформиране на опъновите усилия в 

пълна аеродинамична сила и пълен аеродинамичен момент 

 
Привеждането на опъновите усилия в нишките  към началото на система 

 дава следната матрица за трансформиране (4):  
 

 
При измерени усилия  , псевдовекторът на аеродинамич-

ните услилия    се  получава      
(5)                                             .   

Обратно, аеродинамичните усилия се преобразуват в опънови сили в нишките като   
(6)                                            . 

2.3 Оценка на грешката в определяне на аеродинамичните усилия от 
отклонения в геометрията на окачването. Отклоненията в реалните стойности на 
параметрите на системата за разлагане на силите (ъгли  ) ще водят до това, че 
реалните коефициенти на трансформационната матрица ще се отличават от тези в израз 
(4). Съоветно, реално измерените опънови усилия ще се отличават от определените по 
(6) и при обратното преобразование на измерените опънови сили по (5) ще се получат 
стойности на аеродинамичните усилия, различни от реалните. За оценка на порядъка на 
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възможните грешки е изпълнена следната процедура: 

 Задава се единично усилие  

 Изчислява се матрица  А при „правилна“ геометрия  
 Изчислява се вектор Т при „правилна“ геометрия  

 Задава се изменение от 1 градус на някой от ъглите и се изчислява матрицата 
при отклонена геометрия  

 Изчислява се вектор  при „неправилна геометрия“  

 Намират се отклоненията на компонените на вектор                                            
 

 Изчисляват се отклоненията на компонентите на аеродинамичните усилия 
 

Изчисленията са направени за окачване по схемата на правилен тетраедър за 
дължина на нишката . Резултатите от проведената оценка са представени в 
таблици 1-3.  

При приложени сили, неспазването на геометрията по ъгли  и  дава грешка 
само в направление на приложеното усилие и тази грешка не надвишава 3%. 
Неспазването на геометрията по ъгъл  дава грешки и по направленията в които няма 
приложено усилие. 

 При приложени моменти, грешките в геометрията водят до грешки в определяне 
не само на съответния момент, но и до поява на сигнал за други аеродинамични усилия. 
Грешката за  достига до 7%, за  – 3%,  за  – 4%. 

Таблица 1. Грешки от отклонения в стойността на ъгъл . 

 Грешка 

      

Е
ди

ни
чн

о 
ус

ил
ие

  п
о 

 0.029 0 0 0 0 0 

 0 -4.294E-3 0 0 0 0 

 0 0 8.694E-3 0 0 0 

 0 0 0 -0.065 -4.294E3 0 

 0 0 1.374E-15 0 0.029 0 

 -0.033 0 -0.013 0 0 -4.294E-3 
 

Таблица 2. Грешки от отклонения в стойността на ъгъл . 

 Грешка 

      

Е
ди

ни
чн

о 
ус

ил
ие

  п
о 

 0.029 0 0 0 0 0 

 0 -0.01 0 0 0 0 

 0 0 5.053E-3 0 0 0 

 0 0 0 -0.077 -0.01 0 

 0 0 0 0 0.029 0 

 -0.04 0 -0.015 0 0 -0.01 
 

Таблица 3. Грешки от отклонения в стойността на ъгъл . 

 Грешка 

      

Е
ди

ни
чн

о 
ус

ил
ие

  п
о 

 7.827E-3 0 -0.029 0 0 0 

 -5.064E-3 0 -4.262E-4 5.73E-4 0 5.064E-4 

 2.176E-3 0 7.929E-3 0 0 0 

 -0.046 0 3.993E-3 4.962E-3 0 -0.044 

 -0.014 0 0.052 0 0 0 

 -0.013 0 0.033 5.73E-4 0 -5.064E-3 
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Грешките от геометрията подлежат на коригиране чрез съответна процедура за 

тариране на везните. Такава има разработена за сега използваните трикомпонентни 
аеродинамични везни [7]. Процедурата за тариране в предложената система за 
разлагане на силите не е тривиална, тъй като всяко отделно аеродинамично усилие се 
разделя по всички измерителни канали. Не е очевидно, как от поправките за единично 
усилие да се получат поправките за комплексно аеродинамично усилие.  

Проведените числени оценки на грешките насочиха вниманието на авторите към 
един органичен недостатък на тази схема за разлагане на усилията.  Да предположим, 
че към везните е приложена подемна сила .  Ако точността на тензодатчика      е 

 и подемната сила се измерва с един датчик, то относителната 
грешка ще бъде 1%. При предлаганата схема на разлагане на усилията, подемна сила от 

 се разлага на шест усилия в нишките по . Абсолютна грешка на всеки 
от шестте тензодатчика по 1 грам-сила ще даде относителна грешка в определяне на 
подемната сила от около 5%. Този недостатък може да бъде частично компенсиран като 
се подбере такава геометрия при която нишките ще бъдат под по-голям наклон спрямо 
измерваната сила. С отчитане на това, че се измерват едновременно три сили и три 
момента (фиг.1) може да се постави задачата за оптимизиране на геометрията за 
очакваните стойности на аеродинамичните усилия. 

 
 
 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Предложената схема за разлагане на усилията с октаедърно нишково окачване 

позволява изпълнението на нискобюджетни аеродинамични тензометрични везни. Това 
ще даде възможност най-сетне да бъде цифровизирано измерителното оборудване на 
аеродинамичнача тръба на факултет „Авиационен“. Голяма част от необходимите 
технически решения вече са разработени във факултет „Авиационен“. От Д. Димитров 
е разработена електронна схема за конвертиране на сигнала от тензометричен датчик за 
битови електронни везни до протокола RS232 [5]. От Ст. Билидеров е изпълнена 
система за измерване на въздушната скорост с тръба на Пито, също с изход за шина 
RS232. От О. Бойчинов и Й. Вълов беше разработено и изпълнено тиристорно 
управление на асинхронния трифазен двигател на аеродинамичната тръба, което 
позволява изменение на скоростта на въздушния поток от  до [6]. 
Съществува система за управление на ъгъла на атака със стъпков двигател, 
кинематиката на която трябва да бъде препроектирана за предлаганото октаедърно 
окачване. Трябва да се разработи електронна схема за комутиране на шестте 
тензометрични датчика, да се интегрират всички части на измерителната система, 
системата за управление на двигателя и системата за управление на ъгъла на атака и да 
се напише софтуера за управление на експеримента и обработка и представяне на 
данните. Големи готови елементи за алгоритмите на този софтуер могат да се използват 
от предишните системи за автоматизиране на аеродинамичния експеримент  [2,3] и 
методиката за провеждане на тегловни изпитания в аеродинамичната тръба на факултет 
„Авиационен“ [7]. Като че ли има достатъчно основания да считаме, че този, 
финансиран досега практически единствено от изпълнителите, проект ще бъде успешно 
завършен  
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AERIAL VEHICLES. 
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Abstract: The power supply is built on a modular basis, in the case of four independent modules. Each 

of these modules may be selected with a suitable voltage and current consumption , depending on the 

wishes of the user . This unit is designed and built  from 3 standard low voltages and one high 

voltages of 2000 V. The output voltages are well filtered and protected from short circuit. Installation 

of smart functions in electronic devices gives them greater autonomy and reliability. Each module is 

duplicated and connected to the scheme " wire OR" to other analogous thereto. This allows in case of 

damage to one of the modules automatically to  include the other. Rechargeable  battery  supports all 

the voltages for a specified period of time when the main power fails. When main power is restored, 

the emergency is turned off and the battery goes into charging mode. Power supply is assembled from 

the factory ready-made modules from leading technology companies. These characteristics of power 

supply enabling him to work with high reliability on board space stations and unmanned aerial 

vehicles. 

 

Keywords: power supplies, DC / DC converter. 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Електрозахранването е предназначено за автономно  работещи електронни 
устройства. То е изградено на модулен принцип, в случая от четири независими 
модула. Всеки един от тези модули може да бъдат проектиран и разработен с 
подходящо напрежение и консумация на ток, в зависимост от желанието на 
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потребителя. В настоящия уред са проектирани и вградени 3 стандартни модула за 
ниски напрежения и един за високо от 2000 V. Изходните напрежения са добре 
филтрирани и защитени от късо съединение. Вграждането на интелигентни функции в 
електронните устройства им осигурява по-голяма автономност и надеждност. За целта 
всеки модул е дублиран с втори такъв и е свързан по схемата ''проводниково ИЛИ'' с 
другия модул аналогичен на него. Това позволява в захранването да се вгради 
саморегулираща функция в смисъл, че когато се повреди един от модулите 
автоматично да се включва втория. В случая е използвана нова технология, при която 
захранващия блок сам открива повредата, когато възникне такава и след това я поправя. 
Друга особеност на захранващия блок е наличието на акумулираща батерия. Тя  
поддържа всички напрежения за определен период от време, когато централното 
захранване се повреди. След като основното захранване се възстанови, аварийното се 
изключва и акумулаторната батерия преминава в режим на зареждане. С други думи 
дублирането на модулите позволява от една страна работа с резервно захранване при 
отпадане на основното, а от друга автоматична подмяна на захранващите модули, ако 
някой от тях се повреди. Тези особености на захранващия блок му дават възможност да 
работи с голяма сигурност на борда на космически станции, безпилотни спътници и 
летателни апарати, както и военни съоръжения при тежки условия на експлоатация.  

Освен висока надеждност, захранващия блок, притежава също висок к.п.д. и 
подходящо охлаждане без вентилатор (при космически приложения). За да може да 
работи при тежки условия на високи и ниски температури, високи ускорения, 
вибрации, да е с ниско тегло и други той е асемблиран от готови фабрично изработени 
модули на водещи високо технологични компании. Използвани са нови и модерни 
преобразователи на напрежение от типа DC/DC, а за високоволтовото захранване - 
модулен блок производство на фирмата Hamamatsu, както и нови прецизни регулатори 
на напрежения с добра филтрация и ниско ниво на шум. 
 

2. БЛОК - СХЕМА НА ЗАХРАНВАЩИЯ БЛОК. 

Първичният източник на захранване е бордовата батерия с със стандартно 
напрежение от 28 волта. Вторичното напрежение, подавано към електронната 
апаратура, трябва да бъде галванически развързано от това на батерията и добре 
филтрирано, за да се намалят шумовете. Захранващият блок е построен на модулен 
принцип, като всеки модул представлява фабрично произведено устройство с 
необходимата гъвкавост, високи параметри и надеждност. 

Блок-схемата на захранващия блок е показана на фиг. 1. 
 
Модулите в захранващия блок на фиг. 1 са означени както следва: 
Модул „DC/DC преобразователи” – 4 броя от №1 - №4.  
Модул „Регулатор на високо напрежение” от 2000 V – 1 брой, №4. 
Модул „ Регулатори на ниско напрежение” от +5V и ±12V – 3 броя от  №1 - №3. 
Модул „Генератор на ток” – 1бр. 
Модул  „Компаратор” – 1 бр. 
Модул „Акумулаторна батерия” – 1 бр. 
 
Модулите „DC/DC преобразователи” преобразуват първичното бордово 

захранване или аварийно от батерията, в подходящо вторично. To се стабилизира и 
филтрира от регулаторите на ниско и високо напрежение. Изходните напрежения 
идващи от бордовата батерия и тези от аварийната батерия са свързани по схема 
„проводниково ИЛИ” посредством развързващи диоди. По този начин аварийното 
захранване се включва няколко милисекунди след отпадане на щатното захранване и се 
изключва веднага след неговото възстановяване. Изглаждащите кондензатори не са 
показани на блоковата схема. Генераторът на ток осигурява възможно най-
благоприятните  условия за зареждане на акумулаторната батерия. Компараторът следи 
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за заряда на батерията и я изключва веднага след достигане на номиналното 
напрежение. Това осигурява както максимален капацитет на батерията така и 
максималния и живот. 

 
 

Фигура 1.  Блок схема на захранването 

 
3. СПИСЪК И ФУНКЦИИ НА МОДУЛИТЕ „DC/DC 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ”. 
 

Отделните модули DC/DC преобразователи са производство на фирмата  
АIMTEC  и са избрани както следва:  

1. DC/DC 1 – AM6TW2415DZ. Този модул преобразува захранващото 
напрежение от бордовата батерия 28V в две изходящи напрежения, съответно от +15V 
и -15V. Той е с мощност 6 W и ток на консумация 0.2 А. 

2. DC/DC 2 – AMSR1-7809-NZ. Този модул преобразува захранващото 
напрежение от бордовата батерия 28V в изходящo напрежение  +9V. Той е с мощност 9 
W и ток на консумация 0.5А. 

3. DC/DC 3 – AMSRL-7812-NZ. Този модул преобразува захранващото 
напрежение от бордовата батерия 28V в изходящo напрежение  +12V. Той е с мощност 
6 W и ток на консумация 0.5А. 

4. DC/DC  4 –  AM6Q-0515-DZ. Този модул преобразува захранващото 
напрежение от акумулаторната  батерия  9V в изходящи напрежения от  +12V и -12V.  
Той е с мощност 6 W и ток на консумация 0.2 А. 

Избраните чиповете съдържат в корпуса си високочестотни трансформатори с 
високо изолационно съпротивление, които развързват галванически входното и 
изходното напрежение.  

 
Общи параметри на DC/DC преобразователите: 

 

Висока ефективност достигаща до 85%. 
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Амплитуда на входното напрежение  4:1. 
Работен температурен диапазон  от -40оС до +85оС. 
Охлаждане до 6 W – свободно въздушно. 
Изолация между входа и изхода от 1500 до 3500 VDC  
Изолационно съпротивление  > от 1000 МΩ 
Има защита от продължително късо съединение на изхода, а възстановяването 

след отпадане на късото съединение става автоматично. 
Вътрешна честота на превключване е 260 kHz. 
Честотата на превключване от 260 kHz се подтиска ефективно от мрежови П-

филтър с високи технически характеристики. 
Максимална амплитуда на входа от -0.7 до +40 V. 
Пиково входно напрежение  до 100 ms. 
Вълнови шум до 20 MHz – 60 mV от пик до пик. 
Тегло – 26 г. 
Габарити 32х21х10 мм. 

 
4. МОДУЛ „РЕГУЛАТОР НА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ” 

 
Устройството C9619-51 е произведено от фирмата Hamamatsu. То представлява 

модулен високоволтов блок предназначен за захранване на електронни 
фотоумножители с положително напрежение. Схемата на конструкция гарантира 
висока стабилност и ниска потребляема мощност. Модулът високоволтово захранване 
осигурява стандартните защитни функции, които са високо надеждни. 

 

Параметри на захранващия високоволтов модул: 
Захранващо напрежение  от +12 ± 0.5V. 
Ток на консумация от 15 до 95 mA . 
Изходно напрежение променящо се от +200 V до +2000 V. 
Изходящ ток – 2.0 мА.  
Температурен коефициент  ±0.01 %/о С. 
Размери 46х24х12 мм, тегло 31 г. 
В захранващия блок са включени  защити при обръщане поляритета на входното 

захранване, при продължително претоварване на изхода и късо съединение на изхода. 
 

5. СПИСЪК И ФУНКЦИИ НА МОДУЛИ „ РЕГУЛАТОРИ НА НИСКО 
НАПРЕЖЕНИЕ” 

 
За филтриране и стабилизация на напрежението +12V и +5V, съответно в 

Регулатор 1 и Регулатор 3 се използва чипът LM117A, а за филтриране и стабилизация 
на напрежението -12V, съответно в Регулатор 2 се използва чипът LM137A.  

 
5.1. Регулатор на положително напрежение LM117.  
Серията LM117 са регулируеми стабилизатори за положително напрежение с 3 

извода. Те са в състояние да осигурят на изхода си ток от порядъка на 1.5 А при 
диапазон на напрежението от 1.2 до 37 V. Тези регулатори са изключително лесни за 
използване и се изисква само 2 външни резистора за да се определи изходното 
напрежение. Освен това LM117 са монтирани в стандартни транзисторни 
опаковки(корпуси), които лесно се прикрепват към печатната платка. Тези регулатори 
предлагат и пълна защита срещу претоварване, която е характерна за интегралните 
схеми. Освен това в чипа е предвидено лимитирано ограничаване на тока, термична 
защита, както и безопасна зона на защита.  

 

5.2. Приложение на регулатора на напрежение LM117 в захранващия блок. 
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В захранващия блок е използвана схемата за типично приложение на регулатор 
на напрежение LM117 препоръчана от производителя и е показана на (фиг. 2). 

 
Фигура 2.  Регулатор на положително напрежение 

5.3 Изчисляване на изходното напрежение на регулатора. 
 

Изчисляването на изходното напрежение се извършва по формула (1) 

(1)                       )2R(I)
1R

2R
1(25.1V  adjout  

 

5.4. Регулатор на отрицателно напрежение LM 137. 
 

Серията LM137 са регулируеми стабилизатори за отрицателно напрежение с 3 
извода. Техните характеристики са много близки до тези на регулаторите LM 117 и 
често се използват съвместно, когато са необходими стабилизирани напрежения с 
различен поляритет. Регулаторите LM 137 се допълват идеално с регулаторите на 
положително напрежение LM 137. 

 
6. МОДУЛ „ГЕНЕРАТОР НА ТОК” . 
 
Модулът „Генератор на ток” е показан на фиг. 3.  

 

 
Фигура 3.  Генератор на ток.  
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Предназначението на този модул е да осигури стабилизиран ток от 0.5 А за 

зареждане на акумулаторната батерия. В зависимост от капацитета на батерията 
зарядния ток може да се увеличи или намали с помошта на потенциометъра на фиг. 3. 
Генератора на ток може да се включва и изключва от управляващия вход. Това се прави 
с цел от една страна акумулаторната батерия винаги да е максимално заредена, а от 
друга зареждането да се прекрати след достигане на номиналната стойност на нейното 
напрежение. 

 

7. МОДУЛ „КОМПАРАТОР” И МОДУЛ „АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ”. 
 

Акумулаторната батерия се състои от 6 елемента с номинално напрежение 1.5 V 
и капацитет 3000 mAh. Компараторът следи за нивото на батерията и включва 
генератора на ток, когато напрежението на батерията спадне под определена стойност. 
За целта в компаратора е въведен хистерезис, така че нивото на включване се различава 
от номиналната стойност на напрежението на заредената батерия. По този начин се 
избягва непрекъснатото превключване за заряд на батерията, което същественно 
удължава нейния живот. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Така проектираната схема за захранване на електронна апаратура монтирана на 
космически станции отговаря на високите изисквания за ниско тегло, малки габарити, 
ниска разсейвана мощност и висока надеждност. Това се постига, чрез използване на 
малък брой готови модули изпълняващи определени функции. Модулите са фабрично 
производство с гарантирано от фирмата производител високо качество, надеждност и 
стабилни характеристики в широк температурен диапазон. Надеждността на целия 
захранващ блок се гарантира от малкото на брой външни връзки между модулите, като 
самите те са с висока надеждност.  

В резултат на това проектиране с помощта на готови модули се получава 
компактен и миниатюрен захранващ блок състоящ се от: 

1. Модул Регулатор на високо напрежение с габаритни размери 62х45х15 мм и 
тегло 100 грама – 1 брой, който е показан на фиг.4. 

 

 

Фиг. 4. Регулатор на високо 

напрежение 

 

Фиг. 5. DC/DC преобразователи 
Фиг. 6.  Регулатори на 

ниско напрежение 
 

2. Модул DC/DC преобразователи с габаритни размери 32.25х21.35х10.5 мм и 
тегло 26 гр. –  4 броя, които са показани на фиг. 5. 

3. Модул регулатори на ниско напрежение в стандартен пластмасов 
транзисторен корпус с габаритни размери 10.16х14.48х4.45 мм - 3 броя, които са 
показани на фиг. 6. 

Модулите генератор на ток и компаратор се състоят от по един чип със 
стандартен корпус и няколко дискретни елемента.   
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Всички модули са пригодни за монтаж на печатна платка. По желание на 
потребителя могат да се добавят и други захранващи напрежения, като за целта се 
подменят или добавят съответните DC/DC преобразователи и регулатори на 
напрежение. 
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BASICS OF REACTIVE PROPULSION AND ROCKET 

CONSTRUCTIONS5 
Bálint TÓTH 
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Abstract: In my article I give a short review about the basics of the reactive rocket engines. 

The basic engine designs of the solid and liquid fuel rocket engines, and some examples how 

they were used throughout the history. I give a short explanation about the technology that 

made possible to effectively destroy ballistic missiles. With the help of a recent event, I will 

demonstrate that, the surface-to-air missiles are capable of intercepting, and destroying an 

unserviceable satellite. 

Keywords: solid fuel rocket engines, liquid fuel rocket engines, ramjet, surface-to-air missiles. 

1. SHORT HISTORY OF ROCKET PROPULSION 

The first device that used the basic principles of the reactive propulsion was invented 
around AD 67. by the Egyptian mathematician and inventor, Hero of Alexandria. The 
aeolipile is a ball, filled with water, connected to a small metal boiler via a rotating joint. On 
the ball there are two nozzles directed in the opposite directions. If the water in the boiler is 
heated, the steam will go up to the ball, and it will leave the device through the nozzles. The 
two opposing steam jets will make the system rotate. 

 
Figure 1. Aeolipile. 

Source: http://docplayer.hu/69621982-Bevezetes-statika-kinematika-dinamika-egyeb-eredmenyek-kesoi-
eredmenyek-az-okori-mechanika-sze-fizika-es-kemia-tsz-v-1-0.html 8 (Downloaded on 2017.11.20.) 

                                                 
5 Supported by the ÚNKP-17-1-I-NKE-34 New National Excellence Program of the Ministry of Human 
Capacities 
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This device shows the principles of the reactive thrust perfectly, which is the basis of 
rocket propulsion. [1] The physical description of this phenomenon is Newton’s third law of 
motion:  “When one body exerts a force on a second body, the second body simultaneously 
exerts a force equal in magnitude and opposite in direction on the first body.” [2] The history 
of rockets goes back to the age, when gunpowder was invented. In China, bamboo sticks, 
which were sealed in one end, were filled with gunpowder and they were used firstly as 
firework, but later they were recognised as potential rocket weapons. The following 
significant step in the history of reactive propelled weapons was in the era of the Second 
World War. German engineers invented three significant types of reactive propelled weapon 
systems. They modified the rocket engines and created an air breathing reactive engine, called 
jet engine. These jet engines serve as the power source of most of the fixed-wing airplanes. 
The second weapon system that was created by German engineers is the first Ballistic Missile, 
the V-2. It had a range of 298 km and its top speed was 5536 km/h. The V-2 had a liquid fuel 
rocket engine, where the fuel components were alcohol and liquid oxygen. Later, the modified 
version of this rocket construction carried the first American astronaut into the space. [3,4] 
The third significant invention determines the present air defence systems. The first surface to 
air missiles was the Rheintochter, Wasserfall, Enzian and Schmetterling code-named 
weapons. These weapons were remote controlled guided rocket propelled weapon systems, 
which were intended to use against long range bombers. Although these weapons had never 
reached the status of mass production, and they were never used in real actions, they served as 
a basic idea of a new air defence weapon system which is more accurate than the air defence 
artillery weapons. Nowadays, these kinds of surface-to-air missiles serve as the core of the 
modern air defence systems. [5,6] 

2. BASIC REACTIVE ENGINE CONSTRUCTIONS 

The essential part of reactive propulsion is that we have to produce high pressured 
gases under controlled circumstances. The gases are produced during a relatively long burning 
process, and the fuel should be carried on deck. Generally speaking, the reactive engines can 
be sorted into two main groups, namely the rocket engines and the air breathing jet engines. 
There is a third group of combined rocket-jet engines. Another way to sort these engines is by 
the aggregate of the fuel, which can be solid liquid or combined. In my article I will focus on 
the general build-up of solid- and liquid fuel rocket engines, because these types are the most 
commonly used power sources of the surface-to-air missiles. 

The easiest rocket construction is the solid fuel rocket engine. The main components 
are the solid propellant, ignition system and the combustion chamber with the nozzle. The 
solid propellant is a mixture of the fuel and the oxidiser. This mixture is not self-igniting, that 
is why an ignition system is needed to start the burning process. The combustion chamber 
practically serves as the fuel tank of the rocket. The solid propellant is built into the 
combustion chamber. The combustion chambers shape gives possibility to remove the solid 
propellant without the complete disassemble of the rocket. After the ignition of a solid 
propellant, it is hard to stop the burning process that is why it is not common that the solid 
fuel rocket engines are extinguishable and re-ignitable. Another important attribute of the 
solid fuel rocket engines is, that the thrust depends on the shape of the fuel load, and the place 
of the ignition. There are three burning characteristics, the degressive, neutral and progressive 
burning. 
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Figure 2. 3M9M3E missile’s solid propellant in the first and second stage. 

Source: the picture is taken by the author 

If the solid propellant is ignited from its surface, the engine has the largest thrust in the 
beginning and as the burn proceeds, the burning area is becoming smaller and smaller and the 
thrust permanently lowers down, this is called degressive burning. The rockets which are 
burning in this way are used as boosters, because the initial high thrust accelerates the rocket 
in the most effective way. The solid propellant can be initialised from inside. In that case, the 
burning surface will permanently increase, and that will cause permanently increasing thrust. 

The travelling engines use mostly neutral burning characteristics which mean that, 
during the operational time of the engine, the burn will produce approximately steady thrust. 
To achieve this condition, the burning has to happen slightly on the same area during the full 
operational time. In order to solve this fuel load can be initialised from inside and from the 
surface in the same time. From inside the burning area will always grow, but the burning from 
the surface will compensate this increasing area with its decreasing area. [1] 

Most of the military used rockets and missiles use solid fuel rocket engines, because it 
is relatively cheap in its production, it is simple in its construction, and it has a long service 
life. The solid fuel can be stored inside of the rocket for a long time, and the weapon can be 
stored in a ready-to-use status. 

On 16 March 1926 Dr. Hutchings Goddard managed to build a liquid fuel rocket 
which actually worked. This breakthrough was essential in the history of the rocket 
propulsion, because this was the first liquid fuel operated rocket construction that was 
operational. [7] 
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Figure 3. Dr. Hutchings Goddard and his liquid fuel rocket. 

Source: . https://www.nasa.gov/centers/goddard/about/history/dr_goddard.html (Downloaded on 2017.12.28.) 

The liquid fuel rocket engines’ constructions are much more complicated than a solid 
fuel booster’s. A liquid propellant has two ingredients, the oxidiser and the combustible fuel. 
It is important to mention that in ideal conditions, these two ingredients create a self-igniting 
mixture, that is why the ingredients have to be stored in different fuel tanks, and they can be 
mixed only in the combustion chamber. The liquid propellant will reach the combustion 
chamber through pipes. The fuel tanks and the pipes have to be resistant against the heavy 
oxidising effect of the oxidiser, and have to be perfectly isolated in order to prevent any 
leaking. During the construction it has to be taken into consideration that during the fuel 
consumption, the centre of mass has to be almost in the same spot that is why the fuel tanks’ 
localisation on the deck is essential. The fuel has to be moved in the fuel pipes into the 
combustion chamber, and for this, every liquid fuel rocket engine has a power cycle. There 
are two basic methods to circulate the liquid propellant. The first one is the gas-generator 
cycle. A little amount of the propellant is burned in a gas-generator. The nascent gases will 
move a gas turbine which will power two pumps, one for the oxidizer and one for the fuel. 
One of the advantages of this construction is that the gas turbine can generate enough electric 
power for the rockets’ electric devices, that is why it is not needed to build in a large and 
heavy storage battery, which leaves the rocket more useful weight to carry. The other type of 
power cycle is the pressure-fed engine. In this solution, the fuel and the oxidiser tanks are 
pressurised with a pressurised gas tank. The high pressured gases will push out the liquid 
propellant from its tanks and through a valve, the oxidiser and the fuel will reach the 
combustion chamber. 
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Figure 4. On the left side a gas-generator cycle construction, on the right side a pressure-fed 

engine. 

Source: http://www.aerospacengineering.net/?p=1247 (Downloaded on 2018.02.20.) 

The largest disadvantage of this design is, a third tank has to be carried on the deck for 
the high-pressure gas, but this power cycle is much cheaper than the previous one, and with 
the pressurized gas the pneumatic engines for the steering-gear can be powered. The 
components are injected into the combustion chamber through several nozzles that are placed 
in the front wall of the combustion chamber. The shape of the combustion chamber and the 
arrangement of the nozzles will determine the effectiveness of the injected mixture. For the 
ideal mixture, the ratio of the oxidiser and the fuel should be 5:1. The easiest way to create 
this mixture is to order the nozzles into a honeycomb shape. 

 
Figure 5. Honeycomb shaped injectors. The black spots for the oxidiser, the white ones for the 

fuel. 

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Injection_Hole_Pattern_Honeycomb_Type.PNG (Downloaded 
on 2018.03.23.) 

In this case, the nozzles for the oxidiser will surround the nozzles. This design gives 
the most efficient mixture, but the manufacturing process will make it the most expensive, 
too. After the injection, in ideal conditions, the mixture will start to burn without any ignition, 
but in some cases the fuel components do not create a self-igniting mixture. The largest 
disadvantage of a liquid fuel engine is that the propellant components are heavily poisonous, 
and because of the oxidising effect of the oxidiser it cannot be stored in the tank for a long 
time. Besides the disadvantages, there are advantages as well. The thrust is easily adjustable 
with the help of the power cycle, the thrust even can be cut down, and after the burn 
extinguished, it can be relatively easily re-ignited. [1] 
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3. SURFACE-TO-AIR MISSILES 

The surface-to-air missiles are designed against the flying vehicles, namely, the cruise-
missiles, UAVs, rotary-wing aircraft, fixed-wing aircraft and ballistic missiles. Each and every 
surface-to-air missile is designed to serve its purpose in the most efficient way. The man 
portable missiles are generally small-sized and use solid propellant. The vehicle mounted or 
the deployed missiles’ size depends on their range, and they can use either liquid or solid 
propellant, and they mainly have at least two stages. 

The 2K11 KRUG air defence system is not in service, but serves as a good example to 
the two stage vehicle mounted surface-to-air missile constructions. The first stage consists of 
four identical solid fuel boosters, attached to the outer surface of the second stage. 

 
Figure 6. 3M8 missile. 

Source: https://img.index.hu/imgfrm/5/8/0/0/BIG_0007115800.jpg (Downloaded on2018.03.24.) 

The boosters are not parallel with the second stage. The reason of this is that it is 
impossible to build completely identical rockets, and fuel loads, that is why the boosters will 
have a little different thrust, but this placement the boosters will rotate the missile, which will 
compensate the different thrust of the boosters. After the boosters are burnt out, they are 
detached from the missile’s body. The boosters’ role is to provide the speed that is needed for 
the efficient work of the second stage, where a ram-jet engine serves as the power source. It is 
not a rocket engine design, but an air-breathing reactive engine. The ramjet engines can work 
only above a defined speed, because the burn can take place only in high pressure airflow. The 
air enters the ramjet engine through a diffuser. The shape of the diffuser compresses the air to 
the needed pressure, the fuel is injected into the airflow and after it is mixed with the air, it 
can be ignited and can provide thrust. This type of engine does not carry any oxidiser on the 
deck, that is why the overall mass of the missile is lighter, but it can only be used in the 
atmosphere. [8] 

Most of the surface-to-air missiles are controlled with the help of the elevators, 
rudders and wings. This type of control is called aero-dynamical control. Against the air-
breathing-targets this type of control gives enough manoeuvrability, because it is not needed 
to directly hit an air-breathing-target. Most of the targets can be destroyed with an explosion 
in the vicinity of the target. The shrapnel and the shockwave can make an aircraft 
unserviceable. According to the statistics of the Gulf-war, this destruction method did not 
work against the ballistic missiles. The hit-to-kill needed a much more accurate control 
method. Miniature rocket engines served as the solution. [9] 
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Figure 7. SM-3 missiles’ kinetic warhead 

Source: https://pbs.twimg.com/media/CKRi7KbUsAAj4Wv.jpg:small (Downloaded on 2018.03.25) 

Several rocket engines were built radially oriented on the missiles. At the end phase, 
these rocket engines are ignited. This type of control works differently than the aero-
dynamical one. The aero-dynamical steering changes the direction of the velocity vector of 
the flying object. The miniature rocket engines can be placed in the centre of mass of the 
missile, and in that case, the ignition of the engines will tilt the missile. The other place of the 
miniature engines is in the aero-dynamical centre of the missile, in that case, when auxiliary 
propulsion is ignited the thrust will generate enough power to push the missile from its 
original path of fight, but the velocity vector would not change. This gives the opportunity to 
hit the target directly, that is why all of the missiles that are used against ballistic missiles are 
equipped with both types of steering mechanisms. [10] 

The Aegis BMD is one of the most advanced air defence systems, and serves as a 
missile shield against ballistic missiles. On 20 February 2008. a modified SM-3 missile had to 
be launched, not against a ballistic missile, but to intercept and destroy a satellite. The satellite 
moved higher, and faster than a ballistic missile, but posed threat to the Earth. The predicted 
path of the satellite was about to re-enter the atmosphere, with a high amount of poisonous 
fuel load. USS Lake Erie was tasked to launch the SM-3 missile, and that successfully 
destroyed the target. This event shed light on a new type of flying threat, but showed that 
humanity has the technology to fight against flying objects in orbit. [11] 

4. SUMMARY 

Most people think that the rockets are too complicated to understand. That is true, 
building an operational rocket, which can be used as a weapon or a spaceship, needs lots of 
planning and testing. My article’s aim was to give a brief reviewer about the very basics of 
reactive propulsion and rocket constructions, without any complicated physical or 
mathematical formulas and descriptions, in order to make it easier to understand how the 
rocket engines work. 
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Abstract: The problem of developing efficient and economical technologies to ensure reliable 

gas turbines is one of the most important tasks for the further development of gas turbines 

construction. In the industrialized countries, new technologies are being developed and 

improved in connection with gas turbine blades' protective coatings. Of interest are the 

coatings obtained from metallic and non-metallic materials by high-speed electron-beam 

evaporation and subsequent vacuum condensation. 

In this regard, the technological difficulties in cooling the blades and reached maximum in the 

development of metallurgy of heat-resistant alloys show that the improvement of the gas 

turbine engines (GTE) parameters should be sought in qualitatively new blade protection 

systems and the transition from traditional heat-resistant to heat-shielding coatings (HSC). 

 
Keywords heat-shielding coatings (HSC), e-beam technologies, gas turbine blades, gas 
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Проблемът за разработване на ефективни и икономични технологии, осигуряващи 
надеждната работа на газовите турбини е сред най- важните задачи за по-нататъшното 
развитие на газотурбостроенето. В промишлено развитите страни системно се 
разработват и усъвършенстват нови технологии, свързани със защитните покрития на 
лопатките на газовите турбини. Интерес представляват покритията, получавани от 
метални и неметални материали чрез високоскоростни електронно-лъчеви изпарения и 
последваща кондензация във вакуум. 

Покритията са от особена важност за работните и сопловите лопатки, материалът 
и конструкцията на които определят допустимите температури на газа пред турбината. 
Както е известно тези температури непосредствено влияят на технико-икономическите 
показатели на работата на газотурбинните двигатели (ГТД). Технологичните трудности 
по охлаждането на лопатките и достигнатият максимум в развитието на металургията 
на топлоустойчиви сплави показват, че подобряването на параметрите на ГТД следва да 
се търсят в качествено нови системи за защита на лопатките и преминаването от 
досегашните топлоустойчиви към топлозащитни покрития (ТЗП). 

Опити за създаването на топлозащитни покрития са предприемани преди повече 
от 60 години. Проведените напоследък изследвания са показали, че използването на 
ТЗП с дебелина 250 µm и топлопроводимост 1 W/m.K на двустепенни турбини 
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позволяват да се реализира една от двете възможности [1]: 
- покритията на лопатките позволяват да се увеличи температурата на газа пред 

турбината със 100 ºС, което води до повишаване на КПД и икономия на гориво повече 
от 13 %; 

- при неизменна температура на газа пред турбината се постига увеличаване 
дълготрайността на лопатките с покрития (около 4 пъти), поради по-високата 
топлоустойчивост на материала. 

В научно-производственото предприятие "ЭЛТЕХМАШ" (гр. Виница, Украйна) 
защитните покрития на лопатките на турбините се нанасят чрез електронно-лъчево 
изпарение на сплавите MeCrAlY (Ме: NiCoFe), MeCrAlYHfSiZr и керамика на основата 
на циркониев диоксид (ZrО2), стабилизирани с оксид на итрия (Y2О3) и следваща 
кондензация на паровата фаза върху повърхността на лопатките на газовите турбини 
[2]. 

Разработени са три класа покрития според броя на изграждащите ги слоеве (фиг. 
1): 

 

 
 

Фиг.1. Схеми на конфигурацията на топлозащитни покрития, получавани в 

електронно-лъчеви установки:  

а, б - еднослойни топлозащитни покрития; в, г – двуслойни топлозащитни покрития; 

д, е, ж – трислойни топлозащитни покрития;  

в, г, д, е, ж, - покрития с бариерен микрослой. 

 
- еднослойни метални от типа MeCrAlY, MeCrAlY(ZrHfSi) (фиг.1а);  
- еднослойни композитни, микрослойен тип с редуване на слоевете MeCrAlY 

(MeCrAlYHfSiZr), MeCrAlY (MeCrAlYHfSiZr) + МеО, където МеО - Al2О3 или ZrО2 + 
6÷8 масови процента Y2О3 (фиг.1б); 

- двуслойни покрития с вътрешен метален слой MeCrAlY (MeCrAlYHfSiZr) и 
външен керамичен слой (фиг.1в); 

- двуслойни покрития с вътрешни композитни слоеве MeCrAlY (MeCrAlYHfSiZr) 
+ МеО (дисперсно уякчен) и външен керамичен слой ZrО2- Y2О3 (фиг.1г); 

- трислойни покрития с вътрешни и промеждутъчни метални слоеве на основата 
на сплави MeCrAlY (MeCrAlYHfSiZr) и външен слой на основата на керамика ZrО2- 
Y2О3 (фиг. 1д); 

- трислойни покрития с вътрешни метални слоеве MeCrAlY (MeCrAlYHfSiZr), 
промеждутъчни композитни дисперсно уякчени слоеве MeCrAlY (MeCrAlYHfSiZr) + 
МеО и външен керамичен слой (ZrО2- Y2О3) (фиг. 1е); 

- трислойни покрития с вътрешни метални слоеве MeCrAlY (MeCrAlYHfSiZr), 
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промеждутъчни композитни дисперсно уякчени слоеве MeCrAlY (MeCrAlYHfSiZr) + 
МеО и външен керамичен слой (ZrО2- Y2О3) с елементи - дисперсни частици на борид, 
които при окисляването си затварят микропукнатините в керамичния слой, възникващи 
при термоциклите нагряване-охлаждане (фиг. 1ж). 

Общата дебелина на еднослойните топлозащитни покрития не превишава 150 µm, 
двуслойните - 200 µm, трислойните – 300 µm. С понижаване на съдържанието на Al 
(3÷6 масови процента) дебелината на демпфириращия вътрешен слой в трислойните 
покрития се колебае от 30 до 50 µm, а на външния керамичен слой - 80÷120 µm.  

Допълнителното легиране на сплавите MeCrAlY с цирконий и силиций води до 
повишаване  топлоустойчивостта на покритията, а от там и до увеличаване на техния 
ресурс. Оптималните характеристики се достигат при дебелини от 0,5 до 1 µm на 
редуващите се метални и композитни слоеве и концентрация от 0,3 до 1 масови 
процента на дисперсните трудно топими частици (ZrО2 - Y2О3, Al2О3) в композицитните 
микрослоеве [3]. 

При конструирането на ТЗП принципно значение придобива формирането на 
бариерния микрослой, явяващ се граница между топлоустойчивия и керамичния слой. 
Този слой е с дебелина от 1 до 5 µm и представлява металокерамика на основата на 
взаимодействието между сложния конгломерат Al2О3, ZrО2, Y2О3, СrО3 и сплав 
MeCrAlY, постигнато чрез специални технологични способи. Подобни бариерни слоеве 
затрудняват образуването на оксидна пелена (Al2О3) на границата между 
промеждутъчния и външния слой на топлозащитното покритие. Когато дебелината на 
пелената от Al2О3 достигне 10-15 µm се наблюдава отделяне на външния керамичен 
слой ZrО2О2- Y2О3. Експериментално е установено, че двуслойни покрития 
метал/керамика (фиг. 1в), получавани в електронно-лъчеви установки осигуряват много 
висок ресурс (до 25000 часа) на работните лопатки от първа степен на турбините на 
газотурбинни агрегати [4]. 

За нанасяне на топлозащитни покрития е разработено лабораторно и промишлено 
електронно-лъчево оборудване. На фиг. 2 е показан външния вид на универсална 
лабораторна електронно-лъчева установка Л-2 за разтопяване и изпарение на материала 
във вакуум. Техническите характеристики на установката са приведени в таблица 1, а 
функционалните схеми и основните компоненти на електронно-лъчевата установка Л-2 
са представени на фиг. 3. 

Електронно-лъчевата установка Л-2 е предназначена за: 
- разтопяване на метали и сплави с цел рафиниране и получаване на цилиндрични 

блокове (слитки); 
- получаване на специални сплави, включително и интерметалиди, например, 

Ni3Al, Ti3Al, TiAl и т.н.; 
- нанасяне на топлозащитни корoзионноустойчиви покрития на плоски 

повърхности и повърхности от типа на лопатките за газови турбини; 
- нанасяне на особено твърди износоустойчиви покрития (в това число и 

микрослойни покрития) на чисти метални съединения; 
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Фиг.2. Външен вид на универсална лабораторна електронно-лъчева установка Л-2 за 

разтопяване и изпаряване на материали във вакуум. 

 
Таблица 1. Технически характеристики на електронно-лъчева установка Л-2. 

Разполагаема мощност, kW 300 

Ускоряващо напрежение, kV 20 

Размер на топимите заготовки, mm: 
- диаметър; 
- дължина. 

 
80 

390 

Количество тигли,бр. 3 

Вътрешен диаметър на тиглите, mm. 70,74 

Товароподемност на хоризонталното бутало, kg 30 

Количество и номинална мощност на електронните оръдия,  
n х kW 

- за изпарение на материала; 
- за нагряване на изделия; 
- за разтопяване 

 
 

3х60 
2х60 

(3х60) 

Степен на вакуума в работната камера, Pa 
6x10-3 - 1x10-

2 

Разход на охлаждащата вода, m3/h 10 

Площ заемана от установката, m2 100 
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Фиг. 3. Компоновка и основни елементи на електронно-лъчева установка Л-2: 1 - 

работна камера; 2 - електронно оръдие за нагряване на изделията отдолу; 3 - 

електронно оръдие за нагряване на изпарявания материал; 4 - електронно оръдие за 

нагряване на изделията отгоре; 5 - вертикален механизъм за разтопяване на 

заготовки; 6 - механизъм за поставяне и въртене на изделия; 7 - система за 

наблюдение; 8 - габарити на цилиндрични изделия; 9 - габарити на дискови изделия; 10 

- клапа; 11 - тигел. 12 - изпаряем материал; 13 - механизъм за подаване на изпаряем 

материал; 14 - хоризонтален механизъм за подаване на изделията; 15 - преходна 

камера. 

 
- синтезирано нанасяне на парови потоци от трудно топими съединения 

(карбидни, боридни, силицидни) и получаване на тънки и дебели покрития; 
- получаване на дисперсно-уякчени микрослойни и микропористи материали във 

вид на покрития и масивни заготовки отделяеми от подложки. 
Установката Л-2 е използвана за разработването на три класа покрития според 

броя на изграждащите ги слоеве (едно, дву и трислойни), като най-високи защитни 
експлоатационни свойства се очакват от трислойните покрития с вътрешни метални 
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компоненти MeCrAlY (MeCrAlYHfSiZr), промеждутъчни композиции MeCrAlY 
(MeCrAlYHfSiZr) + МеО дисперсно уякчени и външен керамичен (ZrО2- Y2О3) слой 
(фиг. 1e). 

Ефективността на ТЗП при използване за турбините лопатки на ГТД се определят 
от техните основни свойства топлопроводност и дълготрайност на керамичния слой. 
Това налага задълбочено изследване на свойствата определящи продължителността на 
времето в течение на което покритието съхранява ефекта от топлината защита. 

 Въз основа на изложеното може да се направи следното заключение: 
- наблюдава се повишен интерес към възможността да се подобрят  

експлоатационните параметри на газовата турбина, чрез използване на по-ефективни 
топлозащитни покрития; 

- разглеждания проблем може да бъде решен въз основа на последните 
постижения в областта на покритията, получавани от метални и неметални материали 
чрез високоскоростни електронно-лъчеви изпарения във вакуумни камери; 

- внимание заслужават данните за универсалната лабораторна електронно-
лъчева установка Л-2 за разтопяване и изпарение на материала във вакуум; 

- проведените изследвания с електронно-лъчевата установка Л-2 показват, че 
същата може успешно се използва за нанасяне на нови ефективни топлозащитни 
покрития на плоски повърхности и повърхности от типа на лопатките за газови 
турбини. 
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Abstract: The use of casted turbine blades from heat-resistant nickel alloys with directed 

crystallization and single-crystal structure in aviation gas turbine engines allows a significant 

increase in their operational properties. 

The basic idea of alloys with directed crystallization is the winding-up of the grain boundaries 

and the perpendicular direction of the centrifugal forces, i.e. to exclude the possibility of 

sliding and destructing the boundary between the grains in the structure of the material. In 

monocrystalline alloys there is no boundary between the grains and therefore the 

corresponding material has the highest strength.  
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Използването на лети турбинни лопатки от топлояки никелови сплави (ЖС) с 
насочена кристализация и монокристална структура в авиационните газотурбинни 
двигатели (ГТД) позволява значително повишаване на експлоатационните им свойства.  

Основната идея на сплавите с насочена кристализация е ликвидацията на 
границите между зърната и перпендикулярното направление на центробежните сили, т.е 
да се изключи възможността за плъзгане и разрушаване на границата между зърната в 
структурата на материала. При монокристалните сплави липсва граница между зърната 
и за това съответния материал има най-голяма якост [1]. Често се срещат и понятията 
„равноосна структура“, което означава еднаква структура във всички направления и 
„ориентирана структура“, което обединява насочената кристализация и 
монокристалната структура (фиг.1). 
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Фиг. 1. Морфология на основните видове структури на турбинните лопатки на ГТД: 
а) - равноосна структура; б) - структура с насочена кристализация; 

в) - монокристална структура. 

 
Технологията за производство на монокристалната структура на лопатките зависи 

основно от химическия състав на топлояките сплави, режима на леене, скоростта на 
охлаждане и конструкцията на технологичното оборудване. По принцип, за 
получаването на ориентирана структура е необходимо кристализацията да се 
организира така, че скоростта на нарастване на зърната да бъде максимална, а скоростта 
на зараждане  на кристалите да е минимална [2]. 

В Европа и САЩ големите производители на самолетни двигатели изработват 
лопатки с ориентирана структура основно по метода на Бриджмен-Стокбаргер [3]. 
Принципна схема на класическия процес за изработване на лопатки с ориентирана 
структура по метода на Бриджмен-Стокбаргер е представени на фиг. 2. 
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Фиг.2. Принципни схеми за изработване на лопатки с ориентирана структура по 

метода на Бриджмен-Стокбаргер. 

а) Процес на Бриджмен-Стокбаргер: 1 - отливка; 2 - мек топлозащитен екран; 3 - 

твърд топлозащитен екран; 4 - пещ за подгряване на формите; 5 - кристализатор 

(водоохлаждаем хладилник); 6 - зона за охлаждане. 

б) Подобрен процес Бриджмен-Стокбаргер с газово охлаждане (ПГО) на формите чрез 

аргон и допълнително включени компоненти: 6- колектор на аргона; 7- аргонова струя; 

8- зона за охлаждане. 
 

Същността на метода „насочена кристализация“ се състои в сравнително бързото 
охлаждане на разтопената сплав при преминаването и от зоната на нагряване в зоната 
на охлаждане и достигането и до кристализатора (водоохлаждаем хладилник). Методът 
на Бриджмен-Стокбаргер се характеризира с малката скорост на охлаждане при 
насочената кристализация, което води до дефекти в структурата на лопатките. Доказана 
е по-високата ефективност на насочената кристализация при използването на аргона в 
процеса газово охлаждане (ПГО). Повишената интензивност на топлоотвеждането 
позволява скоростта на нарастване на зърната да достигне 10 mm/min. Този процес се 
нарича високоскоростна насочена кристализация (ВНК). Поради термичното 
съпротивление на втвърдяващата се сплав, ефектът на охлаждане се ограничава с 
дължина 40-60 mm [3]. 

Трябва да се подчертае, че оборудването използвано за технологичния процес за 
леене с насочена кристализаця може да се използва за получаване на монокристални 
отливки. На фиг. 3 е показан външния вид на установката FMI-C-30S за създаване на 
турбинни лопатки с ориентирана структура по метода на Бриджмен-Стокбаргер. 
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Фиг.3. Установка FMI-C-30S за създаване на турбинни лопатки с ориентирана 

структура по метода на Бриджмен-Стокбаргер. 

 
Установката FMI-C-30S е разработена от американското дъщерно дружество на 

ULVAC за Европа ULVAC Inc. и представлява двукамерна вакуумна система със 
следната структура: 

- в горната камера са разположени пещ за разтопяване на заготовките и 
индукционна пещ за нагряване на формите с цилиндрични графитови муфели, като тук 
се намира изона за охлаждане (диаметър 500 mm и височина 250 mm); 

- между горната и долната камера е разположена вакуумна връзка; 
- в долната камера е разположен меден водоохлаждаем кристализатор с диаметър 

450 mm и система за вертикално придвижване с регулируема скорост [4]. 
Отначало в горната пещ заготовките се разтопяват, след което се наливат в 

нагретите форми. Посредством система за вертикално придвижване формите се 
насочват последователно към зоната за охлаждане и към водоохлаждаемия 
кристализатор. Разгледаната технология е използвана за обработката на работни 
лопатки от турбината на ГТД с насочена кристализация (фиг.4). 
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Фиг. 4. Работни лопатки от турбината на ГТД с насочена кристализация. 

а) вдлъбната част (коритце) на лопатката, б) изпъкнала част на лопатката. 

 
В таблица 1 са представени данни за съвременни лети сплави, обработвани по 

технологията за насочена кристализация и монокристална структура, разработени от 
водещи фирми в Русия, САЩ, Англия и Франция [5]. 

Известно е, че структурата и свойствата на топлояките сплави са в пряка 
зависимост от техния химически състав, като в дадения случай броят на химичните 
елементи е в границите 9 ÷ 13. Липсват големи различия в процентното съдържание на 
съответните химични елементи в сплавите, което подсказва, че същите ще имат близка 
кристализационна структура и високи експлоатационни свойства. 

Лопатките, изработени по метода на насочена кристализация имат 2,5 пъти по-
висока якост, 6 пъти по-висока топлоустойчивост и 2 пъти по-висока корозионна 
устойчивост. Монокристалните лопатки имат 9 пъти по-висока термоустойчивост и 3,5 
пъти по-висока корозионна устойчивост. Преимуществата на монокристалните лопатки 
са за сметка на поскъпването на материала и увеличаването на масата с 20 % [6]. 

 
Таблица 1. Съвременни лети сплави за насочена кристализация и монокристална 

структура. 

Вид на 
елемента 

Вид на сплавта и съответна масова част на елемента, % 

ЖС36 
Русия, ВИАМ 

PWA1426 
САЩ 

PWA1484 
САЩ 

CM186LC 
Англия 

Rene №5 
Франция 

C - 0,10 - 0,07 0,05 

Cr 4,0 6,5 5,0 6,0 7,0 

Co 5,5 10,0 10,0 9,0 7,5 

W 10-13 6,5 6,0 8,0 5,0 
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Mo 1,4 1,7 2,0 0,5 1,5 

Ti 0,7-15 - - 0,7 - 
Al 5,0-6,2 6,0 5,6 5,7 6,2 

Nb 1,0 - - - - 
Hf - 1,5 - 1,4 0,15 

Re 1,0-2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 

Ta - 4,0 8,7 3.0 6,6 

B - 0,015 - 0.01 0,004 

Zr - 0,05 - 0,05  

Микролегиращ 
елемент 

    Y: 0,003 

 
На фиг. 5 е представена схема на сравнителната работоспособност при високи 

температури на лопатки изработени от топлояки сплави с различна структура: 
равноосна (с еднакви свойства във всички направления); с насочена кристализация и 
монокристални [7].  

 

 
 

Фиг. 5. Сравнителна работоспособност при високи температури на лопатките 

изработени от толояки сплави с различна структура: равноосна (с еднакви свойства 

във всички направления); с насочена кристализация и монокристални. 

 
Посочените данни са предоставени от фирмата Pratt&Whitney, която разработва 

няколко поколения сплави с насочена кристализация и монокристални структури. 
Видим е прогресивния растеж на топлоякостта на сплавите в периода 1960–2000 г., като 
в края на миналия век монокристалната сплав PWA1487 достига висока топлоякост при 
температура 1150 ºС [8]. 
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Турбинните лопатки на ГТД работят в газова среда с висока температура, 
съдържаща кислород и други активни вещества, в това число особено опасните ванадий 
и сяра. Тези вещества способстват за развитието на корозия, разрушаваща лопатките. 
Основните експлоатационни характеристики (якост на разрушаване, термоумора, 
високотемпературна корозия) на лопатките, изработени от сплави с различна структура 
са представени на фиг. 6. 

 
 

 
 

Фиг. 6. Основни експлоатационни характеристики (якост на разрушаване, 

термоумора, високотемпературна корозия) на лопатки, изработени от материали с 

различна структура. 

 
Ако при сравнителния анализ за основа се вземат данните от изпитанията на 

сплави с равноосна кристализация, могат да се направят следните изводи (фиг.6): 
- монокристалните лопатки притежават най-високи експлоатационни 

характеристики, следвани с определен отстъп от сплавите с насочена кристализация; 
- превъзходството на монокристалната спрямо насочената кристализация е най-

значимо при натоварванията на опън (скъсване); 
- изследваните топлоякостни никелови сплави имат най-ниска устойчивост на 

високотемпературна корозия. 
В заключение ще отбележим че получените резултати могат да се използват за 

повишаване дълготрайността на турбинните лопатки на ГТД чрез прилагане на 
съвременни технологии за създаване на сплави с насочена кристализация и 
монокристална структура. 
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Abstract: In recent years, much attention has been paid to single-crystal turbine 

blades for gas turbine engines (GTE). In addition, uncooled blades, which are manufactured 

in large quantities and are required to demonstrate high performance properties, occupy a 

central position. Then (sometimes in parallel), the "cooled" turbine blades are created. Here 

we will look at some of the peculiarities related to the problems with the creation of uncooled 

and cooled working turbine blades for GTE. The possibilities for efficient cooling of the 

turbine blades through the existing and promising methods are analyzed. The relationship 

between the temperature of the gas and the highest possible metal temperature of the blades 

in different cooling modes is established.  

 
Keywords: aviation, single-crystal turbine blades, cooling modes, uncooled blades, 

cooled blades  

 
 
През последните години голямо внимание се отделя на монокристалните 

турбинни лопатки за газотурбинните двигатели (ГТД). При това централно място заемат 
неохлаждаемите лопатки, които се изработват в големи количества и се изисква да 
докажат високи експлоатационни свойства. След това (понякога и паралелно) се 
пристъпва към създаване на варианта „охлаждаеми“ турбинни лопатки. Тук ще 
разгледаме някои особености свързани с проблемите при създаването на неохлаждаеми 
и охлаждаеми работни турбинни лопатки за ГТД. 

Многобройните проучвания [1,2] показват, че основната причина за 
разрушаването на лопатките е в резултат на действащите центробежни сили, които 
разкъсват границите на зърната ориентирани перпендикулярно на главните напрежения 
на опън. Това налага границите на зърната на сплавите с насочена кристализация да са 
ориентирани паралелно на главната ос на лопатките. По тази причина лопатките с 
насочена кристализация имат по-голям експлоатационен живот за разлика от лопатките 
с равноосна структура. Освен това е установено, че границите на зърната, разположени 
успоредно на оста на върха, имат неблагоприятно ориентирани участъци спрямо 
напреженията [3]. От тук възниква идеята за създаване на структури, които  нямат 
граници на зърната, т.е. да се превърнат в единен  монокристал. На този етап от 
развитието на ГТД се срещат турбинни лопатки със следните структури:  равноосна, 
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насочена кристализация и монокристална, представени на фиг. 1. 
Благодарение на задълбочените изследвания в областта на материалознанието от 

големите авиационни научни центрове бяха преодолени редица проблеми в 
технологията с насочена кристализация и монокристална структура на турбинните 
лопатки. Един от тези проблеми бе свързан с практическата реализация на 
получаването на ориентирана структура, където се изисква скоростта на нарастване на 
зърната да бъде по голяма от скоростта на зараждане на кристалите. 

 
Фиг.1. Основни видове структура на неохлаждаеми турбинни лопатки 

на съвременните ГТД - a) равноосна, б) с насочена кристализация, 

в) монокристална. 

 
Установките, които се използват за създаване на сплави с насочена 

кристализация и монокристална структура са изградени върху един и същ принцип, но 
има някои различия в технологията и режимите на работа. От представените на фиг.2 
схеми на базови технологии на САЩ и Русия за получаване на ляти лопатки с 
ориентирана структура има различия само по отношение на способа за охлаждане на 
разтопените сплави [3,4]. Наблюдават се незначителни различия в структурите на 
монокристалните отливки, но крайната цел е постигната. Създадено е оборудване и 
технология за масово производство на сплави с насочена кристализация и 
монокристална структура на турбинните лопатки. 

За първи път през 1982 г. на самолет „Боинг-767“ на двигателите производство 
на фирма Pratt and Whitney са монтирани монокристални лопатки [5]. През следващите 
20 години са произведени милиони монокристални лопатки от американската фирма 
Howmet за нуждите на военната и гражданска авиация. По същия път вървят 
европейските и руските двигателостроителни фирми. Обемът на производството на 
монокристални лопатки се увеличава с всяка измината година, същевременно 
стремежът към усъвършенстване на авиационните материали и технологии не 
намалява. 
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Фиг.2 .Схема на различията в базовите технологии на САЩ и Русия 

за получаване на ляти лопатки с монокристална структура. 

 
Трябва да отбележим, че изследователите фиксират пет поколения в развитието 

на авиационните материали, като централно място в двигателостроенето заемат 
никеловите сплави. Развитието на никеловите сплави и тяхната продължителна якост, 
представени в пет поколения е видно от фиг.3. Така например, ако на монокристалната 
сплав от I-во поколение ЖС-30 съставлява ≈196 МПа,  то за монокристалната сплав от 
III-то поколения CMSX-10 продължителната якост е ≈275 МПа. Постигнатото 
увеличение (почти 1,5 пъти) се дължи на въведените в състава на сплавите трудно 
топими елементи, като Ta и Re [6]. 

Същевременно значителното увеличаване на обемната част на рения Re в 
сплавите възпрепятства нарастването на тяхната плътност. Ето защо следващата стъпка 
за усъвършенстване системата за легиране става чрез въвеждане на рутерий Ru (метал 
от платиновата група), което намалява вредното влиянието на Re върху плътността на 
материала. Температурна работоспособност на монокристалните топлояки никелови 
сплави I–V-то поколения е представена на фиг.4, където е видно, че същата нараства с 
увеличаване количеството на Re, а за IV и V поколения сплави – с увеличаване 
количеството на Ru [7]. 
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Фиг.3. Развитие на никелови сплави и тяхната продължителна якост, 

представени в пет поколения. 

 

 
 

Фиг.4. Температурна работоспособност на сплави по поколения, съдържащи 

определени количества 

Re (I,II, III поколения) и Re+Ru (IV, V поколения).
 

 
Разгледаното усъвършенстване на монокристалните топлояки никелови сплави 

от пето поколение повишава тяхната работоспособност при температура до 11000С. 
Въпреки постигнатите положителни резултати за топлоустойчивостта на 
монокристалните никелови сплави се търсят възможности за увеличаване  
температурата на газа пред турбината. Едно от възможните решения на проблема е 
повишаване ефективността на системите за охлаждане турбините на ГТД.  

От гледна точка на рационалните конструктивни решения, интерес 
представляват способите за охлаждане на турбинните лопатки на фирмата Rolls- Royce 
представени на фиг.5[8]. 
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Фиг.5. Развитие на схемите за охлаждане на работните лопатки от 

турбината за високо налягане на фирмата Rolls- Royce: 1)-едноходова конвективнa 

схемa, 2)-едноходова конвективнa-заградителна схемa, 

3)- многоходова конвективнa схемa с интензивно заградително охлаждане. 

 
Според начина на подвеждане на въздуха за охлаждане на работните лопатки 

различаваме три основни схеми - конвективнa, заградителна и конвективнa-
заградителна. Под понятието „конвективнa схема“ се разбира естественото 
проветряване на затворен обект, при който обмяната на въздуха (охлаждането) се 
осъществява от възходящи въздушни потоци, възникващи за сметка на топлинния 
поток. Аеродинамичният режим на потока въздух заема междинно положение между 
ламинарен и турбулентен и скоростта не превишава 1,5 м/сек. Ефективността при 
конвективната схема на охлаждане е малка, но същата се повишава при т.н. 
заградително охлаждане (въздухът обдухва външно перото на лопатката). За 
повишаване обдухваната площ в някои охлаждаеми лопатки поставят дефлектори. През 
последните години за ГТД се разработват лопатки с транспирационно (проникващо) 
охлаждане. 

По принцип охлаждането на турбинните лопатки дава възможност за 
увеличаване температурата на газа на входа в турбината на авиационните ГТД. 
Взаимовръзката между температурата на газа и възможно най- високата температура на 
лопатките при различни способи на охлаждане е представена на фиг.6 [9]. 
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Фиг. 6. Увеличаване  температурата на газа на входа в турбината 

на ГТД според способа за охлаждане на лопатките през различните поколения 

на ГТД. 
 

Наблюдават се следните основни способи за охлаждане на лопатките от 
топлояки никелови сплави през различните поколения на ГТД: 

- поколение II – радиални канали за охлаждане с въздух; 
- поколение III – дефлекторно охлаждане; 
- поколение IV – конвективно-заградително охлаждане; 
- поколение V– транспирационно (проникващо) охлаждане. 
На основата на проведени изследвания се разработват нови модифицирани 

системи за охлаждане, включително и монокристална лопатка с проникващо 
охлаждане. 

Получаването на монокристални отливки преминава през определен 
подготвителен процес, обезпечаващ формирането на геометричните размери и 
качеството на заготовките. На фиг. 7 е представена изходна заготовка на монокристална 
лопатка от първа степен на турбината [10]. 
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Фиг. 7. Изходна заготовка на монокристална лопатка от първа 

степен на турбината: 

1,2 – входни отвори; 3,4,6,12,14 – технологични базови повърхности; 

5 – ключалкова част на заготовката на лопатката; 7 –долна бандажна част; 8 

–вътрешен лабиринтен контур; 9 –изпъкнала част на лопатката; 

10 – място за поставяне на монокристална затравка; 

11 –горна бандажна част; 13 –вдлъбната част на лопатката. 

 
Вътрешният лабиринтен контур 8 и входните отвори 1,2 (виж фиг.7) се формират 

чрез копиране на контура посредством керамични елементи, които се поставят във 
формата преди заливането на разтопения метал. В горната част на заготовките за 
лопатки има контролен отвор 10. В това място в леярската форма се поставя  заправка 
(специален елемент), която обезпечава началото и края на кристализационния процес. 

Леярските форми могат да имат различни конструктивни решения. На фиг.8 са 
представени конструкции на отляти охлаждаеми лопатки с различен наклон на ребрата 
на матрицата.  

 
 

Фиг. 8. Конструкции на отляти охлаждаеми лопатки с различен наклон на ребрата на 

матрицата от страната на изпъкналата част (30 град) и на коритцето (45 град). 
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Разработените деформируеми и ляти топлояки материали имат широко 

приложение в системите за охлаждане и за различни топлинно натоварени конструкции 
на авиационните двигатели. По мнение на експертите, именно материали с проникващи 
системи на охлаждане ще определят облика на ГТД от новото поколение. 

На основата на провеждани изследвания големите производители на турбинни 
лопатки за ГТД използват традиционните способи или разработват нови модифицирани 
системи за производство, включително и за монокристални лопатки с транспирационно 
(проникващо). охлаждане. 

Въз основа на изложеното може да се направят следните изводи: 
1. Проучени са особеностите и проблемите при създаването на неохлаждаеми и 

охлаждаеми работни турбинни лопатки за ГТД. Идентифицирани са причините, поради 
които лопатките с насочена кристализация имат по-голям експлоатационен живот за 
разлика от лопатките с равноосна структура. 

2. Сравнителният анализ показва че базовите технологии на САЩ и Русия за 
получаване на ляти лопатки с ориентирана структура се различават по способа за 
охлаждане, което не води до значими различия в структурите на мнокристалните 
отливки, 

3. Въз основа на проучвания е установено, че ако монокристалната сплав от I-во 
поколение ЖС-30 съставлява ≈196 МПа, то за монокристалната сплав от III-то 
поколение CMSX-10 продължителната якост е ≈275 МПа. Постигнатото увеличение 
(почти 1,5пъти) се дължи на въведените в съставите на сплавите трудно топими 
елементи, като Ta и Re. По- нататъшното увеличение на Re има вредно въздействие, 
което може да се неутрализира с въвеждането на Ru. 

4. Анализирани са възможностите за ефективно охлаждане на турбинните 
лопатки чрез съществуващите и перспективни способи. Установена е взаимовръзката 
между температурата на газа и възможно най- високата температура на метала на 
лопатките при различни способи на охлаждане. 

5. В синтезиран вид е представена технологията за получаване на 
монокристални отливки, които преминават през определен подготвителен процес, 
обезпечаващ формирането на геометричните размери и качеството на заготовките. 
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Abstract: In modern gas turbine engines (GTE), the rotor blades of the turbine are made of 

heat-resistant nickel alloys. The properties of these alloys in combination with the 

construction solutions predetermine the permissible operating temperature of the gas before 

the turbine, on which depends the main engine performance: thrust, economy, resource, etc. 

However, heat-resistant nickel alloys do not provide sufficient resistance against the impact of 

the aggressive environment of the engine gas flow. In the case of chemical corrosion on the 

surface of the metals, different compounds are formed - oxides, sulphides, chlorides and 

others. 

For protection against high temperature gas corrosion of the blades in today's engine 

building use heat- and corrosion- resistant coatings, that are applied to the outer and inner 

surfaces of the cooled blades. The use of protective coatings enables a significant 3 to 5 fold 

increase in the blades’ resource. 

In the present study, attention is focused on two main types of coatings diffusion and 

condensation in order to clarify and evaluate their structural and technological capabilities 

for reliable protection of turbine blades 

 
Keywords: chemical corrosion, blades’ resource, flight, diffusion coatings, condensation 

coatings 

 
В съвременните газотурбинни двигатели (ГТД) лопатките на ротора на турбината 

се изработват от никелови топлояки сплави. Свойствата на тези сплави в съчетание с 
конструктивните решения предопределят допустимата работна температура на газа 
преди турбината, от която зависят основните експлоатационни характеристики на 
двигателя: тяга, икономичност, ресурс и др. 

Но никеловите топлояки сплави не осигуряват достатъчна устойчивост срещу 
въздействието на агресивната среда на газовия поток на двигателя. При химичната 
корозия на повърхността на металите се образуват различни съединения - оксиди, 
сулфиди, хлориди и др. Това е резултат от действието на кислорода и други газове като 
сероводород, серен диоксид, хлороводород и др. По начало газовата среда съдържа 
агресивни компоненти, които причиняват образуването на солни отлагания върху 
повърхността на лопатките и рязко увеличаване степента на разрушаване на 
повърхностния слой на метала. След продължителна работа при високи температури на 
турбинни лопатки от никелова сплав се наблюдават характерни повреди [1], 
представени на фиг.1.  

Газовите турбини често работят с гориво, съдържащо повишена концентрация на 
сяра, което води до постепенно натрупване на солни отлагания върху повърхността на 
лопатките и появата на сулфидна корозия. В състава на горивата често присъства 
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ванадий, лесно топими оксиди, които причиняват разрушаване на повърхностния слой 
на лопатките на газовите турбини. Високотемпературното окисление на топлояките 
никелови сплави в съчетание със сулфидната и ванадиевата корозия, както и с ерозията, 
значително ограничават ресурса на лопатките. На фиг.2 са представени измененията  на 
профила на лопатки от двигател ТВ 3-117 след изпитания на високо температурна 
корозия [2]. 

За защита от високотемпературна газова корозия на лопатките в съвременното 
двигателостроене използват топло - и корозионно устойчиви покрития, които се нанасят 
на външната и вътрешната повърхност на охлаждаемите лопатки. Използването на 
защитни покрития дава възможност за значително 3 - 5 кратно увеличаване ресурса на 
лопатките [3]. 

 
Фиг.1 Лопатка на турбината от никелова сплав след наработка 27293 ч. при температура 

750 ºС в състава на стационарна газова турбина: 
а) общ вид на повредите; б) изменение на геометрията на профила; 

в) изменение на микроструктурата. 
 

 
 

Фиг.2. Изменение  профила на лопатки от двигател ТВ 3-117 след изпитания на високо 

температурна корозия. 

Този ефект се постига при правилен избор на технологията и химичния състав на 
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покритията съобразно конкретните условия на експлоатация на газовите турбини. При 
избора на защитното покритие трябва да се вземат под внимание работната температура 
на лопатките, съставът на газовата среда, напреженията в материала по време на работа. 
Покритията трябва да имат добра пластичност, устойчивост на висока температура, 
устойчивост на окисляване и корозия през целия ресурс. 

Технологията за нанасяне на защитни покрития върху лопатките трябва да 
осигури запазването на структурата и зададените механични свойства на сплавта. За 
лопатките на газовите турбини се използват основно два типа покрития - дифузионни и 
кондензационни. 

Дифузионните покрития са получени чрез контактни или безконтактни методи в 
прахообразни смеси или суспензии, използвайки газова среда, съдържаща насищащи 
елементи (алитиране, хромиране, хромалитиране, кобалтиране и др.). Положителният 
ефект се постига при реализирането на технологията в два етапа - отначало нанасяне на 
покритие от никел, кобалт или хром; а след това се провежда алитиране, или 
хромалитиране. Така се постига комплексно легиране на повърхностния слой на 
лопатките с насищащи елементи. Важно предимство на дифузионните покрития е, че 
осигуряват корозионна защита на труднодостъпните повърхности на охлажданите 
лопатки (кухини, канали) [4]. 

Кондензационните покрития се получават чрез някои от следните способи: 
плазмени, вакуумно-плазмени, магнетронни и електронно-лъчеви. Тези покрития се 
създават по пътя на изпаряването и кондензацията на определени метали и формиране 
върху детайлите на защитен слой. Покритията представляват метални сплави от вида на 
Ni-Cr-Al-Y (СДП-2), Al-Si-Y (ВСДП-11), Ni-Cr-Al-Ta-W-Hf-Y (СДП-TBГ) и др. 
Използваните покрития обикновено се формират на основата на алуминиди на никела 
или кобалта. Това са високотемпературните покрития от системата Me-Cr-Al, като за Me 
се използва Ni, Co. Легиращите елементи в покритията могат да бъдат разпределени в 
три групи: 

- елементи (Al, Cr, Si), които образуват защитен оксиден слой; 
- елементи (Ta, Re, W), които затормозяват дифузионните процеси в самото 

покритие и на границата „сплав-покритие“; 
- микролегиращи елементи (Y, Ce, La, Hf, Si), които подобряват адхезията на 

оксидния слой при газова корозия. 
Първият основен елемент на всички топлоустойчиви покрития е алуминия, който 

се използва за образуване на защитен оксиден слой α-Al2O3 [5]. При дифузионни 
покрития съдържанието на алуминий обикновено е на ниво от 15 ÷ 25 %. Дебелината на 
покритията върху лопатките не надвишава 0,06 mm, а за някои авиационни двигатели - 
0,04 mm. 

Вторият основен компонент в покритията е хрома, който осигурява образуването 
на защитен слой α-Al2O3 при намалено съдържание на алуминия и влиза в състава на Ni 
(Cr, Al)2О4. Съдържанието на хром при високотемпературните покрития обикновено е в 
границите 7 ÷ 20. 

Съществено значение има силицият, който се въвежда, за да подобри 
топлоустойчивостта при високотемпературното окисляване и солева корозия (например 
от морската сол). 

Вредните примеси в покритията включват кислород, азот, калций, сяра, които 
могат да се намират в покрития от различни видове натрупвания по повърхността на 
лопатките по време на работа. 

Работоспособността на алуминидните покрития се ограничава до температура 
1100°С [6]. Над тази температура от никеловите сплави в покритието започва рязко 
увеличаване на потока от никелови атоми, което води до бързо изчезване на основната 
фаза NiAl, образуваща защитния слой α-Al2O3 

 
2Ni + NiAl → Ni3Al. 
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Следователно, за да се осигури дългосрочна работоспособност на лопатките при 

температури над 1100°С трябва да се използват т.н. комбинирани кондензационно-
дифузионни покрития, съдържащи трудно топими бариерни елементи (тантал, рений, 
волфрам). Посочените елементи възпрепятстват дифузията на атомите на границата 
„сплав-покритие“ и по този начин стабилизират основната фаза NiAl за достатъчно 
дълъг срок на експлоатация на лопатките със защитно покритие. 

За повишаване на надеждността и ресурса на двигател АЛ-31Ф на 

турбинните лопатки от сплави ЖС6У и ЖС32 са създадени комбинирани 

(двустадийни) дифузионни покрития от системата Ni-Cr-Al-Y [ 2]. 
При първия стадий на външните и вътрешните повърхности е нанесен никел-

хромов слой чрез дифузионния способ (прах, съдържащ 27 % Ni, 7 % Cr, 3 % легатури, 
1 % NHCl и Al2,О3). След 4-6 часа термично третиране на лопатките във вакуум при 
температура от 1000 до 1050°С се получава слой с дебелина до 0,020 mm, съдържащ 18-
20 % Cr [7]. 

При втория стадий се извършва високотемпературно хромалитиране в прах, 
съдържащ 4 % Al, 40 % Cr и 6 % легатури (Ni90- Y10) в течение на 0,5 ÷ 22 часа при 
температура 1200 °С и термична обработка във вакуум при 1200 - 1220°C (патент на РФ 
№ 2184797). 

Структурата на комбинираното покритие се състои от смес от NiAl фази (60 ÷ 
70%) и Ni3Al (30 ÷ 40%). Покритието е с висока здравина и топлоустойчивост, 
надеждно защитава лопатките от турбината за високо налягане в течение на 1500 часа. 

През последните години Акционерното дружество „Научно-

производственный центр газотурбостроения „Салют“, гр. Москва (АО „НПЦ 

газотурбостроения „Салют“) разработи редица нови газови технологии за 

нанасяне на топлоустойчиви дифузионни покрития в циркулационна среда. 
Циркулационния метод за насищане се различава от традиционния метод по това, че се 
провежда в активна газова среда без контакт с повърхността на детайла. Той се 
характеризира с по-висока ефективност, простота на изпълнение и екологична чистота 
на процеса. При него се получават многокомпонентни покрития върху вътрешни и 
външни повърхности на охлаждаеми лопатки за почти всяка геометрична форма. 

Методът се основава на явлението пренасяне на дифузното вещество в 
затвореното пространство на установката и систематично въздействие с насищаните 
елементи Alатом. и Crатомен чрез пренасящия газ. Процесът се обяснява със следните 
химични реакции на диспропорциониране на молекулите на халогена [8]: 

3AlCl2↔2AlCl+ Alатом, 
 

3CrCl2↔ 2CrCl3+ Crатомен. 
Атомите на алуминия и хрома се отлагат върху повърхността на детайла и 

образуват дифузионно покритие [3]. 
За получаването на новия вид покрития се използва специална циркулационна 

установка, където детайлите и дифузионните вещества се разполагат отделно. 
Преносът на вещество се извършва в затворен контур при постоянна температура. 
Разбъркването на газообразната среда се осъществява с помощта на вентилатор, 
благодарение на което се постига еднаква дебелина на покритието на повърхността на 
детайла със сложен профил. 

За образуването на покрития върху повърхността на вътрешните кухини, 
пукнатини и канали на лопатките се продухват с халогенна газова среда. Оптималните 
условия за преноса на елементите се създават по време на прехода от ламинарен към 
турбулентен поток на газовата среда. Турбулентният поток на халогенния газ е 
необходим за образуването на съответните халогенни съединения и за протичането на 
химико-физични реакции на повърхността на детайлите. Технологията за преноса на 
елементи по циркулационния метод изискват специална подготовка на изходните 
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материали (изсушаване на праховата смес, разтопяване на специални сплави, изготвяне 
на катоди и др.). 

За целите на изследването са разработени газови циркулационни установки, които 
се използват за създаване на нови ефективни технологии за защита на охлаждаемите 
лопатки за газовите турбини на високотемпературните ГТД (патент РФ № 2305141). 
Движението на газовия поток през вътрешността на лопатките се извършва с помощта 
на специално устройство, конструкцията на което се определя от конкретния профил на 
обработвания детайл (патент РФ № 54592 и № 54374). Ефективността на продухването 
на лопатките с работен газ зависи от скоростта на неговото движение в работната 
камера на установката [9]. 

Структурна схема на Установката за многокомпонентни дифузионни покрития 
(УMДП) е представена на фиг. 3, а външният вид на установката на фиг.4 [3]. Основна 
част на установката е електрическа пещ 1, монтирана върху опорни рами 6 и е 
свързвана с вакуумната система. На тези опори са монтирани устройства за осигуряване 
на определено направление на газов поток 4 и муфел (специализиран обемен съд) 2. 
Муфелът и специалната подставка 3 образуват реактор, в който се извършва нагряване 

и изпаряване на химически реактиви. Така полученият работен газ има определено 
налягане, което се контролира от сензори. Чрез вентилатора 5 се постига циркулация на 
газовият поток, който постъпва към муфела и през работните отвори 9 се насочва към 
елемента за закрепване  на детайли 8 и детайлите за насищане 10. Нагряването се 
извършва съгласно инсталираната програма от микропроцесорен температурен 
контролер. В зависимост от изискванията към покритието за детайлите, се осъществява 
регулирането на газовия поток.  

 
Фиг. 3. Структурна схема на установка УМДП за получаване на U многокомпонентни 

дифузионни покрития: 

1 - електропещ; 2 - муфел (специален съд); 3 - специална подставка; 4 - направляващ 

газов поток; 5 – вентилатор; 6 – рама на електропеща; 

7 - изпарител към вакуумната система; 8 - елементи за закрепване на детайли; 

9 - работни отвори; 10 -  насищани детайли; 11 - регулатор на газовия поток; 12 - 

вакуумна помпа; 13 - филтър; 14 - рама за топлоизолационна поставка;15 - 

топлоизолационна поставка; 16 - екраниращ кожух; 

17 - конзолен кран за завъртане; 18 - рама за допълнителен муфел; 

19 - рама на вентилационната система. 
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Преди нагряването в реактора се създава вакуум посредством помпена система, 

която включва механична помпа 12, филтър 13, електромагнитни и ръчни клапани и 
сензори за налягане. По време на процеса на нагряване се записва температурата в 
зоните на електрическата пещ и изпарителя, както и налягането в реактора. 

За ускоряване на процеса охлаждане и съкращаване на времевия цикъл в 
установките тип УМДП се предвижда снемане на електропеща с муфела и поставянето 
и на рама 14 с топлоизолационна поставка 15. За защита на персонала от излъчването 
на муфела се използва екраниращ кожух 16, а преместванията се осъществяват чрез 
завъртане на конзолния кран 17. Инсталацията на установката включва и рама 18, на 
която е инсталиран още един муфел 11 за своевременно охлаждане и разреждане на 
клетките. Тази рама има връзка 19 към вентилационната система. 

 

 
 

Фиг.4. Външен вид на установката УМДП за получаване на многокомпонентни 

дифузионни покрития. 

 
Дифузионните слоеве, получени чрез циркулационния метод на външната и 

вътрешната повърхност на лопатките, се характеризират с висока степен на 
равномерност в дебелината на покритието. При циркулационно алитиране се получават 
дифузионни слоеве, съдържащи 30 – 35 % алуминий, състоящи се от две зони с еднаква 
дебелина. Външната зона представлява фаза NiAl, а вътрешната зона се състои от фази 
NiAl, Ni3Al и карбиди на легиращи елементи на сплавта. Съдържанието на хром във 
външната зона на покритието не надвишава 2 %. 

За да се подобри дълготрайността на покритието в условията на циклично 
изменение на температурата и напреженията в лопатките се намалява съдържанието на 
алуминий в слоя до величини по-малки от 25 %. В този случай съдържанието на хром в 
слоя се увеличава до 4 – 6 %, което осигурява повишаване топлоустойчивостта. на 
покритието. 

Дълготрайността на лопатките на турбините може да се увеличи и чрез 
последователно насищане на детайлите с хром и алуминий, което позволява 
увеличаване на съдържанието на хром в повърхностния слой, което значително 
подобрява качеството на покритието и по този начин увеличава неговия срок на 
експлоатация. Процесът на дифузионно хромиране на детайлите се извършва в 



160 
 

газообразна среда, образувана чрез загряване на хромови гранули: 60 ÷ 98 %, сплав 
(Ni80-Y20): 1 ÷ 35% и никелов хлорид: 1 ÷ 5% [10]. Използването на този състав 
позволява хромирането да се провежда при температура 1000 °С и по-висока, със 
следващо алитиране при температура 900 °С и по-висока. Химичните реакции на 
никеловият хлорид с хрома осигуряват източник на халогени на хрома, които участват в 
неговия пренос към повърхността на лопатките и действат като активатор. За 
подобряване  качеството на покритието се добавя технологична сплав от никел с итрий, 
която изчиства газовата среда от остатъчния кислород при вакуумирането на реактора и 
по този начин се предотвратява окисляването на повърхността на лопатките. Така за 3 
часа при температура от 1030 °С се получава покритие с дебелина 0,015 mm с 18 % 
съдържание на хром. След това се извършва алитиране при температура 1000 °С. В 
продължение на 3 до 4 часа се получава покритие с дебелина 0,040 mm с високо 
съдържание на алуминий в съединението β-N1Al. Методът позволява да се повиши 
термичната устойчивост на материала и стабилността на повърхностния слой на 
лопатките на газовата турбина с 30 ÷ 50 % [11]. 

Кондензационо-дифузионни покрития принадлежат към нов клас комбинирани 
защитни покрития. Това са многокомпонентни високо-температурни покрития на базата 
на съвместно прилагане на дифузиония и кондензационния метод. Съвместното 
използване на двете технологии дава възможност за увеличаване  работоспособността 
на топлоустойчивите покрития при температури до 1200 °С. Това се постига чрез 
въвеждане в покритието на труднотопими метали (Ta, Re, W), които затормозяват 
дифузионното "разсейване" на покритието на границата му със сплавта и изпълнява 
ролята на дифузионна бариера. 

Използването на дифузионния метод решава проблема за защита на вътрешните 
кухини на турбините. На фиг. 5 са представени турбинни лопатки с покрития, получени 
чрез хромалитиране по газово-циркулационния способ. За ГТД на кораби, 
експлоатирани в крайбрежните и индустриални зони, особено в околностите на 
химическите предприятия, е много актуален проблема за защита срещу корозия Най-
обещаващата защита на газови турбинни лопатки, работещи в замърсени горива е пет 
компонентната система Ni-Co-Cr-Al-Y [12]. 

Кондензационо-дифузионните покрития имат добра структурна стабилност и 
висока топлинна устойчивост, когато съдържат никел 12 ÷ 20 %, хром 17 ÷ 20 %, 
алуминий 9,5 ÷ 10,5%. 

 

 
 

Фиг.5. Външен вид на турбинни лопатки с покрития получени 

чрез хромалитиране по газовоциркулационния способ. 
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Важно значение имат методите за изпитване на покритията за да се определят 
достоверно защитните им свойства. Това позволява достатъчно надеждно да се оценят 
деструктивното действие на газовия поток и да се усъвършенстват технологиите на 
защитните покрития. 

Изследваните образци с модифицираните повърхностни слоеве по избрания 
технологичен вариант се подлагат на изпитание на устойчивост на високотемпературно 
окисляване и високотемпературна сулфидна корозия по методика, представена в труд 
[13]. За да могат да се направят сравнения на ефекта от технологиите за различните 
покрития са избрани два основни показателя [10]: 

- q500, g/m2 - относително изменение на масата на образеца след 500 часа, основен 
показател за интензивността на деградационния процес в условията на 
високотемпературна корозия; 

- k2, g/m2h - скорост на корозията (в атмосферата на въздуха или в присъствието на 
слой синтетични золи) в посочения времеви интервал от 500 часа. 

За целите на сравнителния анализ на изпитание са подложени два вида покрития: 
от системата Ni-Al и от системата Ni-Cr-Al-Y. Покритието от системата Ni-Al е 
формирано по газотермичния дифузионен метод на установка УПУ-8М, а на 
покритието от системата Ni-Cr-Al-Y: по аналогичен метод на установка Artec (Италия) 
[14]. 

На фиг. 6 са представени резултатите от изпитанията на образци с покрития на 
въздействието на сулфидно-оксидна корозия при температура 800 °С [15]. От 
разположението на кривите 1 и 2 над абцисната ос следва, че двата вида покрития 
цялостно съхраняват структурата си. От фиг. 6 се вижда, че и двете покрития 
осигуряват значително затормозяване на деградацията на повърхността на лопатките в 
условията на високотемпературна сулфидно-окисна корозия. Въз основа на 
експерименталните данни на изпитваните образци в продължение на 500 часа (таблица 
1) може да се заключи, че системата Ni-Al повишава корозионната устойчивост 3 пъти, 
а четирикомпонентното покритие Ni-Cr-Al-Y - около 6 пъти при отчитане на 
абсолютните значения. 

 

 
 

Фиг.6 4.19 Изменение на масата на образци от 

1-система Ni-Al; 2- система Ni-Cr-Al-Y: 3- изходно състояние. 

Въз основа на изложеното може да се направи следното заключение: 
- високотемпературното окисление на топлояките никелови сплави в съчетание 

със сулфидната и ванадиевата корозия, както и ерозията, значително ограничават 
ресурса на турбинните лопатки на ГТД; 
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Таблица 1 Параметри на кинетиката на високотемпературна корозия. 

Метод на обработка 
Параметри на 

кинетиката 

Числови 
значения 

Изходно състояние на материала 
q500 -339,7 g/m2 

k2 -0.6 g/m2h 

Покритие от системата Ni-Al 
q500 105,9 g/m2 

k2 0,17 g/m2h 

Покритие от системата Ni-Cr-Al-Y 

q500 56,9 g/m2 

k2 0,09 g/m2h 

 
- в настоящето изследване вниманието е насочено към два основни типа покрития 

дифузионни и кондензационни с цел изясняване и оценка на структурните и 
технологичните им възможности за надеждна защита на турбинните лопатки; 

- въз основа на експерименталните изследвания на защитата на никеловите сплави 
е определена оптималната комбинация от висока топлинна устойчивост, добра фазова и 
структурна стабилност при покрития от системата Ni-Co-Cr-Al-Y, съдържащи: хром 17 
÷ 20 %, никел 12 ÷ 20 % и  алуминий 9,5 ÷ 10,5 %; 

- изпитанията на въздействието на сулфидно-оксидна корозия при температура 
800 ºС на два вида дифузионни покрития (Ni-Al и Ni-Cr-Al-Y) показват, че покритието 
от система Ni-Al повишава корозионната устойчивост 3 пъти, а покритие от системата 
Ni-Cr-Al-Y около 6 пъти спрямо възможностите на изходния материал. 
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Въведение 
 

Развитието на съвременните информационни технологии, включително и на 
тези с военно предназначение, води до създаване на нови информационни системи и 
средства, въоръжение и военна техника (ВВТ) и използване на информационната среда 
за водене на бойни действия. Тя става основа за провеждането на информационни 
операции (ИО6), насочени към завоюването на информационно превъзходство (ИП7) 
над противостоящата страна, осигуряване на изпреварваща информация за вземане на 
решение и реализация на военнополитически решения на стратегическо ниво.  

В мирно и военно време и при военнополитически кризи, постигането на ИП се 
превръща в една от основните цели на водещите държави. Това изисква използване на 
модерни системи и технологии, сред които космическите и авиационните заемат 
основно място. Чрез тях се осигурява геопространствена информация, използвана за 
решаване на някои основни задачи, като уточняване на местоположението на 
противника, оперативно наблюдение на обстановката в района на театъра на военните 
действия (ТВД), получаване на необходимата информация за планиране на бойните 
действия, осигуряване на комуникациите на войските с използване на авиационни и 

                                                 
6 Координирани и синхронизирани въздействия върху информацията на противостоящите сили, 

информационно-базираните системи и процеси и защитата на собствените такива, за създаване на 

желани ефекти, влияещи върху волята, разбирането и способностите на противостоящите сили за 

борба и постигане на поставените цели. Те са интегрираща функция, фокусирана върху 

информационната среда и не са способност. [6]. 
7 Наличие на по-добра способност спрямо противника за събиране, обработка, анализ и 

разпространение на информация, като в същото време той се възпрепятства да прави същото [12]. 
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космически системи.  
С постигането на ИП се отнема инициативата на противостоящата страна и 

съществено се повишават възможностите на собствените въоръжени сили (ВС). В 
началото на ХХI век това е реализирано в Ирак, Афганистан, Либия и Сирия от някои 
водещи в тази област страни, което им позволява да бъдат изпълнени оперативните и 
стратегическите цели на военните им контингентите, участващи в мисии в тези 
държави.  

В Националната отбранителна стратегия на България също се отчита влиянието 
на информационната сфера за водене на бойни действия, като в нея е посочено, че 
изпълнението на задачите, определени от мисиите на ВС, в значителна степен зависят 
от постигането на ИП. Това се осигурява чрез изграждане, поддържане и развиване на 
системи за разузнаване, наблюдение и автоматизиран обмен на информация, спомагащи 
за изграждането на пълна и опозната картина на общата обстановка [5]. 

Понятието ИП има комплексен характер и включва редица компоненти, като 
основните са 3 - разузнаване, управление на информационните ресурси и ИО [8]. Чрез 
тях се осигурява преимущество главно в съкращаване на сроковете за вземане на 
решение, възпрепятстване на противника да изготвя адекватни на обстановката 
решения и въздействие върху неговото възприятие за действителната ситуация. По този 
начин ИП се постига главно в следните 3 различни форми:  

- възможност и способност за оценяване на обстановката, която се 
извършва за минимален период от време и създава реална характеристика на 
обекта/района/ситуацията; 

- приемане на решения съответстващи на реалната ситуация и 
своевременното им изпращане до подчинените структури;  

- пълно възпрепятстване (съществено затрудняване) на информационното 
осигуряване на противника чрез прилагане на настъпателни ИО. 

 
Информационното превъзходство и връзката му с НОРД-когнитивния цикъл 

 
ИП е понятие, което се формира на базата на концепцията за НОРД - 

когнитивния цикъл. 
НОРД е съкращение, обозначаващо началните букви на дейностите „наблюдение, 

ориентация, решение, действие“, характеризиращи основната последователност от 
процедури [10], изпълнявани в процеса на командване и управление - фиг. 1. 

 

 
 

Фиг. 1. НОРД - когнитивен цикъл 

 

Успешното реализирането на пълния цикъл се определя от наличието на 
достъпна, достоверна, точна, обективна, пълна, своевременна и надеждна информация 
за ситуацията, правилното ориентиране в нея (създаване на предположения, анализи и 
оценки) и на тази основа вземане на решение и прилагането му чрез съответното 
действие.  

Наблюдението на резултата от решението се осъществява чрез съответна обратна 
връзка (фиг. 1), като по такъв начин се затваря пълният НОРД - когнитивен цикъл. 

Анализът на опита от провеждането на различни военни операции показва, че 
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извършването на определено действие обикновено променя ситуацията, което налага 
цикълът да започне отново, т.е. НОРД - когнитивният цикъл е непрекъснат процес. 

С всеки следващ НОРД - когнитивен цикъл действията на по-бавно реагиращата 
страна стават все по-неадекватни на реалната ситуация. Като цяло за нея процесът на 
командване и управление се влошава рязко, като единственият й изход е нарастването 
на темпа на съставните дейности на НОРД - когнитивния цикъл.  

Следователно, първото условие за постигане на ИП е времето на протичане на 
собствения НОРД - когнитивния цикъл да е по-малко от съответното време на 
противниковия. 

По-динамичното действие на собствената страна спрямо противостоящата, 
(например по-високия темп на операцията) предполага, че обхватът от събития на 
собствената страна е по-голям от този противниковата.  

Следователно, следващото условие за постигане на ИП е обхватът от събития на 
собствената страна да е по-голям от този на противостоящата. 

На основание на горепосоченото протичане на цикъла, може да се определи, че 
наличието на достъпна информация за наблюдавания район дава възможност за 
ориентиране в обстановката и нейната оценка. Тези 2 компонента - наблюдение на 
ситуацията и ориентиране са част от НОРД - когнитивния цикъл на Джон Бойд. Тяхното 
реализиране има значителна роля в създаването на ИП в съвременните операции, като 
за тази цел все по голяма роля заемат авиационните и космическите системи и средства 
за наблюдение (АКССН). Понастоящем, едно от основните направления при тяхното 
развитие е модернизация на съществуващите авиационни системи и средства за 
наблюдение (АССН), както и създаване на техни нови и перспективни образци.  

АССН се явяват подситеми на АКССН и към тях се отнасят основно варианти и 
модификации на бойни самолети и вертолети и безпилотни авиационни системи (БАС). 

По своята същност АССН са системи за авиационен мониторинг, а общият 
признак, който ги обединява е възможността за получаване на изображения на 
наблюдавани обекти в РМВ. Тяхното използване при създаване на ИП в съвременните 
операции е пряко свързано с 5 понятия в авиационния мониторинг - пространствена 
разделителна способност, полезрение, полоса на заснемане, полоса на обзора и 
информативност. Последното е едно от основните, което определя ефективността на 
АССН и представлява информация с качество и обем, получена от средството за 
наблюдение на ЛА и изясняваща в необходимата степен характеристиките на 
наблюдавания обект/цел. Количествено се определя със средното количество битове за 
единица време (площ), съдържащи се в изображението на наблюдавания обект. 

 
Ролята на безпилотните авиационни системи при създаването на информационно 

превъзходство 
 
В съвременните условия главното място при развитието на АССН се пада на 

създаваното и приемането на въоръжение на БАС, които могат да отговорят на новите 
асиметрични заплахи в т.ч. международния тероризъм, борба срещу наркотрафика, 
морското пиратство, етническите конфликти, техногенните катастрофи и ликвидацията 
на техните последствия. Това изменя характера на военните конфликти и заплахи, а от 
тук и използването на военна сила. Същата трябва да осигурява адекватна реакция, а 
ВС да бъдат високомобилни и способни да реагират на бързо изменящата се военно-
политическа обстановка в рамките на ограничена численост, както и да действат в 
различни точки на Земята в нормални и усложнени метеорологични условия. Това 
довежда до създаването на нови принципи на използване на ВС, като усилията са 
насочени към т. нар. безконтактни бойни действия или минимално присъствие на 
военнослужещи в застрашени и опасни райони [1]. 

Основните изисквания към БАС са насочени към целогодишно им използване, 
денем и нощем, като осигуряват високи надеждност и точност на данните и предаване 
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на получената информация в РМВ.  
В световен мащаб, приетите на въоръжение и използвани в различни условия 

БАС са предназначени за изпълнение на задачи от военен и от невоенен характер.  
Задачите от военен характер са: наблюдение; целеуказване; електронна война 

(радиотехническо разузнаване, радиоелектронно противодействие, прослушване на 
мобилни телефони); подкрепа на HUMINT - операции; рекогносцировка на местността; 
откриване на отделни мини, минни полета, импровизирани взривни устройства; 
непосредствена авиационна поддръжка на сухопътни формирования и нанасяне на 
удари по важни противникови цели.  

Задачи от невоенен характер са: наблюдение при извънредни ситуации и при 
ликвидация на последствия от стихийни бедствия; екологичен мониторинг; въздушно 
картографиране; комуникация и ретранслиране на данни в т.ч. и от системата за спешна 
помощ и аварийни ситуации. 

Анализът на последните локални конфликти показва не само необходимостта от 
водене на постоянно наблюдение и непрекъснато разузнаване над района на бойните 
действия в условията на бързо изменяща се оперативна обстановка, но и достигане на 
обработената информация в кратки срокове непосредствено до носителите на 
високоточно оръжие (ВТО).  

Изложеното до тук потвърждава съвременните схващания, според които 
приоритет е осигуряването на войските и силите с разузнавателна информация, 
получена с технически средства, главно чрез въздушно разузнаване8.  

Понастоящем приемането на въоръжение на БАС във ВС в световен мащаб 
съществено нараства, като се налага тенденция за тяхната необходимост от използване 
при постигане от командирите на ИП над противника основно на тактическо и 
оперативно ниво, както и на стратегическо (при осигуряване с информация на висшите 
държавно и военно ръководство).  

Възможностите на безпилотните системи за разузнаване бяха демонстрирани в 
хода на подготовката и провеждането на военни операции от САЩ и НАТО в 
Югославия, Афганистан, Ирак, Либия и Мали, както и от Русия в Сирия.  

Използването им за непрекъснато наблюдение на противника/заплахата, в т.ч. на 
незаконни въоръжени формирования, опозиционни въоръжени групи и терористични 
групи е част от системата за информационно осигуряване на командирите/висшето 
военно ръководство във военно време и от системата за ранно предупреждение в мирно 
време и при криза. Целта е формиране на адекватна оценка на обстановката и вземане 
на командирски/управленски решения за противодействие на противника/заплахата или 
за изпълнение на действия, изпреварващи тези на противника (и/или принуждаващи го 
към определени действия) т.е. осигуряване на по-бързо протичане на собствения НОРД 
цикъл спрямо този на противника. 

Постигането на горепосочената цел може да се реализира чрез определяне на 
важните (критичните) обекти, които подлежат на търсене и откриване от БЛА от 
състава на БАС при провеждане на съвременни операции от военен и невоенен 
характер. 

При операции от военен характер обектите са: количество на противника 
(терористите); брой и тип въоръжение (автобронетанкова техника, авиационна техника, 
кораби и подводници); логистични бази и пристанища; позиции на ЗРК, и балистични 
ракетни комплекси (БРК); изградени инженерни съоръжения (окопи, траншеи, бункери, 
други отбранителни съоръжения, минни полета, подземни тунели и скривалища); КП; 

                                                 
8 Това е бойна задача с висока степен на опасност, поради стремежа на противника да защити своите 

сили, средства и обекти от критичната инфраструктура, чрез изграждане на ефективна система за 

ПВО. Получаването на разузнавателна информация от авиационни средства е особено опасно в 

началния период на бойните действия, когато ПВО на противника не е нарушена и не е осигурено 

превъзходство във въздуха. По тази причина използването на БЛА за целите на въздушното разузнаване 

е едно от перспективните направления в развитието на авиационните средства за наблюдение [11]. 
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маршрути за придвижване на противникови части и конвой; полеви заводи 
(работилници) за ремонт/производство на ВВТ; складове за ВВТ.  

Откриването, определянето и характеризирането на обектите създава 
възможност за своевременно определяне на координатите на КП, огневите позиции на 
артилерията и ракетните системи (ако има такива), съпротивителни възли и опорни 
пунктове, средства за противовъздушна отбрана ПВО - носими зенитно-ракетни 
комплекси (НЗРК), ЗРК, ЗРАК, ЗРС и др., разположение на резервите, състояние на 
пътища, мостове и переправи по маршрутите за движение и др. 

При операции от невоенен характер обектите са: населени места; промишлени 
зони; пътна и ЖП мрежа; хидрографски съоръжения; обекти от енергийната 
инфраструктура; район пострадал от стихийни бедствия/техногенни 
катастрофи/пожари; речни и водни басейни, гористи местности; замърсявания на води, 
почви и въздух. 

Наблюдението на ситуацията се извършва с помощта на интегриран на борда на 
БЛА полезен товар, главно изграден на модулен принцип - дневни и нощни камери, 
малогабаритни оптикоелектронни установки, радиолокационни станции (РЛС) със 
синтезирана апертура (САР)9, апаратура за ядрено, химично и биологично разузнаване, 
който повишава количеството и качеството на добиваната информация. При настоящето 
развитие на технологиите, може да се оцени, че използването от БЛА на перспективни 
оптикоелектронни и радиолокационни средства за наблюдение, осигуряващи 
получаването на изображения на наблюдаваните обекти с висока разделителна 
способност - под 0,05 м, дава възможност да бъде получавана достатъчна по обем и 
качество информация, т.е. определя се информативността на БАС.  

Получената информация от БЛА се предава чрез перспективни средства за 
комуникация (в т.ч. и спътникови) в РМВ (или близък до реалния) до земна станция за 
управление на БАС или непосредствено до командирите на формирования (в 
перспектива до всеки отделен боец) и способства за съкращаване на времето за вземане 
на решение и реагиране по-бързо и адекватно на ситуацията, т.е. осигурява се по-бързо 
протичане на собствения НОРД цикъл спрямо противника, което подпомага създаването 
и удържането на ИП над него.  

На базата на гореизложеното се определят 7 основни свойства на БАС, които 
могат да бъдат използвани при осигуряване на ИП в съвременните операции: предаване 
на изображения на наблюдавани обекти, включително и на движещи се, в РМВ; 
автономност; гъвкавост; икономичност; скритост; информативност; многоцелевост и 
многофункционалност. 

От тях главен интерес за осигуряването  на ИП представляват 4 - предаването на 
изображения в РМВ, скритостта, информативността, многоцелевостта и 
многофункционалността. Те оказват съществено влияние за успешното реализиране на 
етапите наблюдение и ориентация от НОРД цикъла, което от своя страна има 
значителна роля при постигане на ИП и неговото удържане. 

 
Предаването на изображения за наблюдавания обект в РМВ допринася за 

вземането на своевременно решение, актуално на развитието на ситуацията, т.е. 
ускорява НОРД цикъла, а оттам и неговото по-бързо протичане спрямо този на 
противника. 

Скритостта оказва влияние върху защитата БЛА, като чрез нея се цели да бъдат 
неутрализирани или минимизирани действията на противника за сриване на НОРД 
когнитивния цикъл, като се унищожи средството за наблюдение и се отнеме 
възможността за непрекъснато наблюдение на обекта/ситуацията. 

                                                 
9
 Интегрирането й на борда на апарата осигурява получаването на информация с висока разделителна 

способност, в т.ч. и за наличието на хора в сграда или в укрития под земята. Това допълнително 

повишава информационните възможности на БАС и оказва съществен принос при създаването на ИП в 

съвременните операции. 
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Информативността се определя от техническите характеристики на полезния 
товар (оптикоелектронните системи и РЛС със САР) на БЛА, който осигурява високи 
разрешаваща способност и обем на получаваните изображения за наблюдавания 
район/обекти. Чрез него може с висока точност да се определят разположението, вида, 
типа, размерите и други характеристики на наблюдавания обект, изясняващи в 
значителна степен неговите роля и място при развитието на ситуацията. 

Многоцелевостта и многофункционалността са свързани с решаваните от БАС 
(БЛА) широк клас задачи от военен и невоенен характер. От военните задачи това са 
целеуказване, корегиране на огъня на артилерията, оценка на резултатите от ударите, 
ретранслиране на информацията, електронно разузнаване и борба, за решаване на 
разузнавателни задачи на тактическа група за разузнаване с хора, картографиране, 
комуникация и ретранслация на данни и др. От невоенен основно - екологичен 
мониторинг, наблюдение при извънредни ситуации, геоинформационно осигуряване, 
комуникация. Решаването на задачите осигурява по-голям обхват на събития спрямо 
противника и способстват за изпълнение на второто условия за постигане на ИП. 

От анализа на влиянието на четирите свойства върху НОРД когнитивния цикъл, 
чрез които успешно се изпълняват първото и второто условия за постигане на ИП, може 
да оцени, че командването/ръководството на собствените сили ще бъдат по-добре, по-
пълно, точно и достоверно информирано за ситуацията спрямо противниковото. По 
този начин се отнема инициативата на противостоящата страна, а се повишава 
възможностите на собствените ВС. 

 
Заключение 

 
На настоящия етап, при водене на военни операции от развитите в технологично 

отношение армии, значителна роля при постигането и удържането на ИП има 
използването на АССН и основно на БАС.  

Повишената ефективност на въздушния мониторинг, дължаща се на 
използването на БАС се определя от основните предимства на системата: 
непрекъснатост на наблюдението, осигурявана чрез БЛА; възможност за предаване на 
получената информация до потребителите незабавно след нейното получаване, т.е. в 
РМВ или близък до реалния; висока информативност; значително по-ниска 
себестойност и разходи за експлоатиране спрямо космическите апарати и пилотируеми 
въздухоплавателни средства. Същевременно, БЛА има и недостатъци основните от 
които са зависимост от метеорологичните условия и височина на полета в обхвата на 
ПВО на противника. Тяхното влияние може да бъде намалено, чрез съвместното 
използване на БЛА и КА за наблюдение. В този случай, първична (насочваща) 
информация за района/обекта се получава от КА, а БАС се използва като система за 
т.нар. подспътников мониторинг.  

Във ВС на България използването (на оперативно и стратегическо ниво) на БЛА 
за добиване на разузнавателна информация от въздуха е предвидено да бъде във ВВС в 
рамките на поддържаните и развивани способности по мисии „Отбрана“ и „Принос към 
националната сигурност в мирно време“ по Програмата за развитие на отбранителните 
способности на въоръжените сили 2020 [9]. 

Понастоящем ВС на страната не разполагат със способности за получаване на 
достоверна информация чрез въздушно разузнаване на оперативно и стратегическо 
ниво. Очаква се те да бъдат частично възстановени с реализирането на програмата на 
НАТО за съюзно земно наблюдение (AGS) в която участва и България и/или на 
националния проект за нов боен самолет за ВВС (ако към оборудването бъде закупена 
съвременна апаратура за наблюдение контейнерен тип).  

Независимо от участието на България в AGS е необходимо страната да създава и 
развива собствени способности за получаване от АССН на своевременна и достоверна 
информация с цел постигане на ИП в съвременните операции. Един от подходите за 
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това е разработване на национална система за въздушно наблюдение на базата на БАС с 
оперативни и стратегически БЛА. Същевременно, от анализа на съвременните 
конфликти при които се използва информация получавана едновременно от КА и БЛА и 
съществуващите перспективи за развитие на използването на комерсиални КА за 
наблюдение, може да се оцени, че съвместното използване на КА и БЛА значително 
повишава ефективността от мониторинга на земната повърхност и решаването на 
задачите от военен и невоенен характер, в т.ч. създаване на най-точна, актуална и 
нагледна електронна картина на оперативния район, разработване на ситуационни 
схеми с различен мащаб (от определен район до обект с размери на град) във вид на 
електронни карти с цел планиране на операции и анализ на ситуации, точно 
картографиране на последствията от извънредни ситуации. По своето значение, това 
представлява друг подход за използване на БАС при постигане и удържане на ИП, който 
може да се разглежда като оптимално решение за постигане на баланс между военните 
оперативни изисквания, финансовите и икономическите условия. По този начин ВС ще 
придобият нови способности за водене на разузнаване, наблюдение, целеуказване и 
поддръжка от въздуха, както и създаване на опозната картина на бойното поле.  
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Abstract:  Security is a degree of resistance or harm. Security is applied to everything that is 

valuable and at the same time vulnerable it may be an object a computer system, a room, a person, a 

group, a community, a nation or an organization.    

     Security is the functional state of a system which ensures that it neutralizes and counteracts 

external and internal factors that affect or may have a detrimental effect on the system (deteriorating 

the organizational state of the system or impossibility of its functioning and development). The 

typically organized attacks on the security system are the result of a conspiracy. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Като принцип сигурността подсигурява живота и здравето на физическите лица, 
държавата, юридическите лица и дейността им, както и бизнеса от страна на 
потенциални и/или реални заплахи. Високата степен на сигурност на индивида, 
общността, страната, конкретна корпоративна или нестопанска организация, осигурява 
увеличаване на благосъстоянието. Сигурността подсигурява възможността за 
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натрупване на блага за индивида, тъй като тя е втората стъпка след физиологичните 
нужди в Пирамидата на Маслоу.        
 Понятието сигурност  се разглежда като защитеност на личността и липса на 
опасност.  Нейна основна характеристика е, че тя винаги е необходима,  функционална 
цел на всяка общност.         
 Националната сигурност е динамично състояние на обществото и човека, при 
което за държавата не съществува пряка опасност, така че те да могат свободно да 
осъществяват своето развитие и прогрес.   Всяка държава поддържа надеждна система 
за отстраняване на заплахите, гарантиране на правата и свободите на гражданите, 
икономически и социален просперитет.       
 За да говорим за национална сигурност следва да включим следните 5 нива на 
сигурност: 

ИНДИВИД −> ГРУПА −> ДЪРЖАВА−> ОБЩНОСТ −>  СВЯТ. 
 

2.Видове въоръжени сили 
 

В повечето страни въоръжените сили са разделени на 3 вида войски: Сухопътни 
войски (СВ), Военноморски сили (ВМС) и Военновъздушни сили (ВВС). Често 
съществува жандармерия или паравоенна полиция, които според военната доктрина на 
страната може да не се включват към нейните въоръжени сили. Жандармерията се 
среща в много страни, но повечето англосаксонски държави не притежават такива сили. 
Някои страни нямат военноморски флот, тъй като нямат излаз на море. 

Продължaва изпълнението на мероприятията от Плана за развитие на 
въоръжените сили в частта му за Сухопътни войски. Трансформацията е насочена към: 
изграждане в рамките на наличния финансов ресурс на оперативно съвместими 
сухопътни сили; поддържането и усъвършенстването на придобити способности и 
изграждане на нови; въвеждане на съвременни методи за обучение и подготовка 
(тренажори и симулатори); освобождаване от излишна инфраструктура и редуциране 
на способности с отпаднала необходимост. Основните проблеми при подготовката и 
изпълнението на задачите и мисиите от формированията на Сухопътни войски се 
дължат на недостатъчното финансиране и влошеното състояние на въоръжението и 
техниката. Недостатъчните разходи за текуща издръжка и ниските нива на 
капиталовите разходи водят до натрупване на проблеми в логистичното осигуряване, 
които влияят на отбранителните способности.      
  В Сухопътни войски са планирани и проведени 114 учения (100 
%).Подготовката в Сухопътните войски допринася за поддържане на съществуващите 
отбранителни способности. Формированията са способни да изпълняват задачи, както 
от национален характер, така и в системата на колективната отбрана, но с ограничения, 
наложени от лошото състояние на въоръжението и техниката. 
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Подготовка на Сухопътни войски през 2014 г. 

 
 

Подготовка на 
войските/ 

занятия, учения 

 
 

Планирани 

 
 

Проведени 

 
 

Изпълнение 

 
Учения с военни 

формирования с ранг 
по- висок от 

батальон/дивизион 
 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

100% 

 
Учения с батальон, 

дивизион 
 

 
 

13 

 
 

13 

 
100% 

 
Учения с рота, батарея 

 

 
99 

 
99 

 
100% 

 

 
Парашутни скокове 

 

 
4149 

 
4149 

 
100% 

 

 
Полеви лагери 

 
17 

 
17 

 
100% 

 
 

3.Политика за Военна сигурност 
 

Стратегията за сигурност е теория и изкуство за разработване на плановете и 
използване ресурсите на държавата (политически, икономически, военни, 
дипломатически и др.) за постигане на националните цели в мирно и военно време. 
Подразделя се на частни стратегии, към които се отнасят политическата 
(дипломатическата), военната, икономическата и научно-техническата. 

За постигане на целите на политиката за сигурност се формира отбранителна 
политика, а като част от нея и военна политика. 

Отбранителната политика има за цел при създадената военнополитическа среда 
Република България да разполага с необходимия отбранителен потенциал за 
неутрализиране на военни заплахи и за надеждна защита на населението, обектите, 
нейната териториална цялост и суверенитет. 

При осъществяване на отбранителната си политика Република България: 
 разглежда сигурността и отбраната си в единство с регионалните, европейските 

и евроатлантическите системи за сигурност и отбрана; 
 определя партньорството и членството си в НАТО, ЗЕС и ЕС като стратегически 

приоритет за гарантиране на националната си сигурност и отбрана; 
 поддържа и участва в инициативи за разоръжаване и снижаване на военните 

потенциали; 
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 участва активно в международното военно и военнополитическо 
сътрудничество, допринася за укрепване на мира и сигурността в Югоизточна 
Европа и за изграждане на новата архитектура на европейската и 
евроатлантическата сигурност; 

 запазва правото си да търси съюзници и военна помощ при възникване на 
заплаха за нейната териториална цялост и суверенитет; 

 подкрепя дейността на международните организации за поддържане на мира и 
осигурява участие на български военнослужещи и формирования в 

международни военни, хуманитарни и контролни мисии в съответствие с принципите 
на ООН. 

Главните цели в сферата на отбраната са: 
 гарантиране на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на 

страната от заплахи с военен и въоръжен характер; 
 създаване на благоприятни военностратегически и военнополитически условия 

за гарантиране на националната сигурност; 
 подготовка и присъединяване към международни организации за сигурност и 

колективна отбрана и участие в тяхната дейност; 
 защита на населението при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи 

и опасни замърсявания в страната и в чужбина. 
Военната политика като част от отбранителната политика определя постигането на 

посочените по-горе цели във военната област, като е насочена към: 
 предотвратяване насилственото въвличане на страната във военни конфликти и 

укрепване на международния мир и сигурност; 
 създаване на условия за гарантиране суверенитета и цялостта на територията й с 

военни средства; 
 присъединяване към НАТО и ЗЕС. 
Военната политика се ръководи от принципите за: 
 изграждане на собствената сигурност без застрашаване сигурността на други 

държави; 
 зачитане на правото за равна сигурност на всяка държава като предпоставка за 

общата сигурност; 
 поддържане на отбранителен потенциал, адекватен на военностратегическата 

среда и ресурсните възможности на страната, при стриктно спазване на 
международните договорености в тази област; 

 оптимално използване на военните, материалните и духовните ресурси за 
отбрана на държавата; 

 отчитане на географското положение, историческите, демографските и 
останалите дадености. 

 
 

6.Видове рискове и заплахи 
 

Анализирайки проблемите, относно рисковете и заплахите за националната 
сигурност на Република България, е необходимо да се разгледат и основните категории, 
касаещи тази материя, въпреки че тези понятия не са залегнали за изучаване и не са 
приоритетни за настоящата разработка. Много автори и анализатори са разкрили в 
достатъчна степен тези проблеми, затова ще споменем в изводна форма само най-
общите сентенции и определения. 

През последните десетилетия най-сериозна и дълготрайна заплаха остава 
тероризмът. Все по-глобализиращия се характер на неговото разпространение, 
разрушителните последици на действията, незачитане на човешкия живот и 
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демократичните ценности го превръщат в съществена и все по-нарастваща заплаха за 
нашата сигурност. 

Терористичните организации постоянно променят структурите си, 
разнообразяват методите и начините на действие, разширяват обхвата на своите 
действия и проникват във всички слоеве на обществото. Тревога будят умелото им 
боравене и все по-честото използване на информационните технологии за реализиране 
на целите си, както и възможността за използване на радиоактивни материали, 
токсични вещества и биологични агенти при терористични атаки. 

В глобален аспект, проблемите на националната сигурност на Република 
България не може да се разглежда извън проявите на редица рискови процеси в 
световен и регионален мащаб. Активното й участие в операциите по стабилизиране на 
Афганистан и присъствието на българския военен контингент в този регион 
продължава да бъде една от вероятностите за обявяването на Република България за 
възможна цел на терористични атаки.  

Като член на международни организации и участник в различни партньорски 
формати България продължава активно да подкрепя реализацията на 
антитерористичните инициативи, което я превръща в потенциален обект на 
международните терористични организации.  

Опасността от терористични атаки е свързана и с разположението на страната ни 
в периферията на евроатлантическото пространство в близост до източници на 
напрежение като Близкия изток, Кавказ, Средна Азия, където международния 
тероризъм има активно присъствие.  

Тези обстоятелства определят наличието на постоянен риск и реални заплахи от 
терористична активност, което се случи с взривяването на автобус с израелски туристи 
на летище Сарафово край Бургас на 18.07.2012 г.  

Страната ни изживява изключително тежко прехода към истинска пазарна и 
социално ориентирана икономика, което заедно с бушуващата световна икономическа 
и финансова криза поставя нови предизвикателства и рискове пред държавата, като 
основен гарант за суверенитета и интегритета на нацията. 

Енергийната сигурност на Република България следва да бъде в унисон с тази на 
Европейския съюз. Приоритетите на нашата политика в тази област трябва изцяло да са 
подчинени на енергийна политика на съюза, като се отчитат състоянието на енергийния 
сектор в страната, съществуващите проблеми и възможните перспективи за развитие.  

Регионалните конфликти като рисков фактор все още не е загубил актуалност, 
въпреки множеството анализи и прогнози, че отдавна е минало времето на такива 
проблеми. Показателни в тази насока са сблъсъците като тези в Кашмир, региона на 
Големите езера и Корейския полуостров, които оказват пряко и непряко въздействие 
върху европейските интереси подобно на конфликтите в по-голяма близост до Европа, 
преди всичко тези в Близкия Изток. 

След присъединяването на Република България към ЕС зачестяват случаите на 
чуждестранни граждани да се стремят, да получат българско гражданство, като най-
честите форми за това са:  

- чужди граждани се възползват от законовата възможност за придобиване на 
статут на постоянно пребиваване у нас при инвестиране на половин милион лева в 
българска лицензирана кредитна институция и разкрити минимум 10 работни места по 
договор за доверително управление със срок не по-малък от 5 години, но на практика 
при тези инвестиции средствата се изтеглят предсрочно;  

- нараства броя на сключените смесени бракове, като в повечето случаи са, че те 
са с фиктивен характер с цел получаване на статут за легално пребиваване у нас или 
установяване в други страни от ЕС;  

- има случаи на чужденци, придобили недвижима собственост у нас за 
получените във връзка с това многократни или многогодишни български визи, които 
им дават възможност за легално пребиваване у нас;  
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- зачестяват случаите и на нарушения на процедурите по международни 
осиновявания или припознаване на деца, чрез което се цели получаване на статут на 
пребиваване в България, или трафик и принуждаване към извършване на престъпления. 

Корупцията е обществено явление, което е познато на човечеството от 
хилядолетия. Макар че корупцията често улеснява криминални деяния като трафик на 
наркотици, пране на пари или проституция, тя не се ограничава до тях и често е 
свързана с дейности, които сами по себе си са законни. 

Не са изключени и проявлението на много други рискове и заплахи, които макар 
и привидно да не съществуват, или да не дават признаци за евентуална заплаха, при 
определени условия да се активират, и да създадат кризисна обстановка. Самата 
материя, касаеща сигурността е доста непредвидима, и подлежи на постоянно 
допълване, актуализиране и обновяване. Съществуват и още проблеми и обстоятелства, 
които могат да доведат до положение на риск и заплаха за сигурността, като: лошото 
управление, бюрократизма, злоупотребите и неефективността в управлението на 
държавната и общинската собственост; относително високият ръст на 
пътнотранспортните произшествия; недостатъчната интегрираност на някои общности; 
изпадането в бедност и социална изолация на част от населението; изострени етнически 
и религиозни противоречия и др. 

 
 

7.Стратегия за намаляване на рисковете 
 

В основата на военната стратегия стоят приоритетите на националната 
сигурност и защитата на националните интереси на страната, определени в 
Конституцията на Република България, Концепцията за национална сигурност и 
Военната доктрина.Основна цел на отбранителната политика на Република България е 
създаване и поддържане на отбранителен потенциал, способен да осигури 
неутрализиране на военни заплахи и надеждна защита на населението, обектите, 
териториалната цялост и суверенитета на страната.     
 Военната сигурност се изгражда на основата на стабилна икономика, развита 
инфраструктура, осигурена социална сфера. Поддържането на реален военен 
потенциал, достатъчен за оказване на ефективно противодействие на всякакви военни и 
други заплахи за агресия е важен фактор за гарантиране сигурността на страната.
 Постига се чрез активно формиране на благоприятна международна среда, която 
изключва възникване на военнополитическа криза срещу страната, а ако такава 
възникне тя може да бъде надеждно овладяна, включително и с използване на военна 
сила; отбрана на страната; изграждане и поддържане на достатъчен военен потенциал.
 Военната стратегия включва следните ръководни стратегически принципи: 
 - постоянна отбранителна способност – предполага поддържане на достатъчен 
отбранителен потенциал в готовност за ефикасно отразяване на заплахите и рисковете в 
областта на военната сигурност;                                           
  - интеграционна способност – подготовка на отбраната на страната и 
въоръжените сили за ускоряване на процеса на присъединяване към 
евроатлантическите и европейски военни структури;      
   - оперативно партньорство – разширяване на двустранното и многостранното 
партньорство с въоръжените сили на съседните и други държави за изпълнение на 
хуманитарни, миротворчески и други мисии в регионален и глобален мащаб; 
  - модернизиране и преструктуриране на въоръжените сили съобразно с 
конституционните изисквания за тяхната функция.     
 Главно направление в изграждането и развитието на Българската армия (БА) е 
създаването на ефективни, модулни, компактни, маневрени и боеспособни, 
относително самостоятелни и всестранно осигурени структури, способни да 
осъществяват отбраната на страната и равностойно партньорство в международните 
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военни организации и инициативите за поддържане на мира.    
 Реформата в Българската армия се извършва по етапи и в резултат на 
изпълнението на планираните промени, въоръжените сили следва да отговорят на 
следните основни изисквания: 

- високоподготвен и мотивиран за действие личен състав; 
- боеспособни и подготвени мирновременни формирования; 
- оперативно и устойчиво командване и управление; 
- надеждно информационно осигуряване; 
- устойчиви, мобилни, ефективни и автономни формирования и групировки; 
- гъвкави структури при оптимално съотношение между видовете въоръжени 
сили, родовете и специалните войски; 
- подходяща дислокация, привързана към съществуващата инфраструктура; 
- модерно въоръжение и бойна техника; 
- технологична и доктринална съвместимост между видовете въоръжени сили и 
с въоръжените сили на НАТО. 

За отбраната на страната, подкрепа на населението, подкрепа на мира и 
сигурността и участието в управление на военнополитически кризи въоръжените сили 
се готвят за съвместни военни операции и операции различни от война при висока 
степен на оперативна съвместимост. 

 
8.Заключение 

 
Военната сигурност е необходимо условие за осъществяване на националните 

идеали и жизненоважните интереси на страната. Тя се определя от състоянието на 
военностратегическата и военнополитическата обстановка и от отбранителната 
способност на държавата, при което не съществува възможност за въвличането и във 
военен конфликт. Военната сигурност се опира на стабилна икономика, развита 
инфраструктура, осигурена социална сфера и достатъчна военна мощ. 
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Abstract: Looking at the most significant events in the past 3-5 years in the field of 

security and defense, we can come to a somewhat unexpected conclusion, namely that they 

are a kind of prologue for far greater transformations. Many of them are connected, directly 

or indirectly, to each other, but to each of them individually, we can draw some conclusions. 

Looking at these conclusions, we can assume the direction in which the Common Security and 

Defense Policy (CSDP) should develop in the future and whether or not the creation of a 

single European armed forces is needed. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
През 90-те години на миналия век ЕС се надяваше, че „твърдата сила” на САЩ 

ще подплати налагането на европейската „мека сила” и интегрирането на всички 
регионални сили в рамките на един либерален ред, където върховенството на закона, 
споделеният суверенитет и взаимната зависимост постепенно ще заместят военните 
конфликти. В основата на тази европейска визия за износ на мир и сигурност бе 
залегнала идеята за споделяне на ценности и институции, т.е. онова, което може да се 
нарече парадигма на „разпространяване на демокрацията”. Но еднополюсната Европа 
изчезна и макар че европейците бързо приветстваха задаващия се многополюсен свят, 
от тяхното внимание дълго време убягваше паралелното възникване на една 
многополюсна Европа, която все повече се дефинира от съперничеството между 
основните сили на континента (ЕС, Русия и Турция) за влияние върху оспорваната зона 
на държавите от бившите СССР и Югославия. В отговор на очертаващата се 
многополюсна Европа мнозина в ЕС и САЩ започнаха да експериментират с една 
алтернатива на „разпространяването на демокрацията”, която може да наречем 
„реализъм, основан на интереси”. Но както е видно, и тази стратегия не е по-способна 
да създаде истински европейски ред за сигурност.  
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2. ДИЛЕМАТА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА АРМИЯ В ЕДИН МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ 
 
Всъщност страните-членки на ЕС трябва да спрат да виждат европейската 

сигурност през последните двадесет години като разгръщането на един-единствен 
проект, чиято сърцевина са ЕС и НАТО, а да я разгледат като три паралелни проекта за 
изграждане на идентичност, всеки един, от които е нетраен и уязвим по различни 
начини. Тези проекти са полюсите на очертаващата се многополюсна Европа. 
Вътрешният проект на ЕС, който се основава на идеята за постигането на сигурност 
чрез обединен суверенитет. Постимперският проект на Русия, при който целта е да се 
създаде държава, която мобилизира народа, за да действа той от нейно име. 
Посткемалисткият проект на Турция, стремящ се да изгради една ориентирана към ЕС 
„ислямска демокрация” със своя независима външна политика. Развитието на тези три 
проекта става още по-важно на фона на очертаващата се роля на САЩ за  външен 
балансьор за сигурността в  Европа. 

Разглеждайки новите полюси на многополюсна Европа след студената война, 
можем да кажем, че много от предполагаемите придобивки на ЕС, сега се обръщат 
срещу него. Еврото е в криза, а новите икономически сили, възползвали се от 
глобализацията, не подкрепят проповядвания от Европа многостранен подход в 
политиката. Преминалата финансова криза разкри структурните противоречия в 
сърцевината на недовършения европейски проект: икономиките на страните-членки се 
нуждаят от повече имигранти, отколкото населението на тези страни е готово да 
толерира, а на валутния съюз му трябва повече политическа интеграция, отколкото 
елитите могат да осигурят. Но докато европейската общественост, и европейските 
политически елити са разочаровани от функционирането на ЕС, в същото време те го 
виждат като основен играч не само в икономиката, но все повече и в сигурността. 

Направено изследване сочи, че европейските политически елити фундаментално 
предефинират значението на понятието сигурност по три начина. Първо, те все повече 
гледат на сигурността през очите на застрахователните компании, а не на военните 
плановици – с други думи, те приемат мира като даденост и разсъждават за рисковете, 
вместо за заплахите. 
  Второ, вакуумът, създаден от липсата на военни конфликти, се запълва с 
постмодерни притеснения, свързани с несигурността около жизнения стандарт: 
последствията от финансовата криза, енергийната несигурност, климатичните промени 
и имиграцията.  

Трето, европейците все повече се страхуват, че ги изтласкват в периферията и, 
че силата се отдалечава от Запада – например в почти всички страни-членки се 
наблюдава интерес към онова, което Уилям Уокър нарича „позиционна сигурност”.  

Заедно с тези променени усещания за заплахите, европейските страни изглежда 
преосмислят своя подход към сигурността. Наблюдава се една нова солидарност в 
областта на отношенията с Русия, тъй като„старите европейци” са позагубили вярата 
си в „преобразуващата сила” на интеграцията, а „новите европейци” са станали по-
скептични към перспективите да бъде удържана Русия. Макар, че мнозина в 
европейските елити все още подкрепят разширяването на ЕС и НАТО, те се отнасят 
скептично към способността на алианса да бъде основна институционална рамка на 
европейската сигурност. Наблюдава се и солидарност сред европейците относно 
необходимостта да се даде по-важна роля на ЕС в гарантирането на европейската 
сигурност. 

Следващият полюс или с други думи така нареченият „Руският въпрос” е един 
от най-заплетените в европейската архитектура за ред и сигурност. След военната 
интервенция на НАТО в Косово през 1999 г. и инвазията в Украйна, Русия стана все по-
ревизионистично настроена сила. Но макар, че Кремъл все още възприема 
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разширението на НАТО в постсъветското пространство като основна заплаха за руската 
сигурност, руският външнополитически елит вижда по различен начин заплахите и 
европейския ред в сравнение с разбиранията си отпреди само няколко години. Страхът 
на този елит от икономическа изостаналост води до преосмисляне на руската 
стратегия. Политиците в Кремъл настояват, че изграждането на партньорства с оглед 
модернизиране на  икономиката трябва да бъде главната цел на днешната руска външна 
политика. По тази логика тя трябва най-напред да създаде държава, която ще бъде 
интегрирана в глобалната икономика, но и защитена от  външнополитически влияния. 
В следствие на това преосмисляне се очертава една нова руска политика, центрирана 
върху четири цели: утвърждаване на руската европейска идентичност; превръщане на 
икономическото развитие в главна външнополитическа цел; изграждане на 
стратегическо партньорство със САЩ, но заедно с това и поддържане на интензивни 
контакти с новите центрове на глобално влияние като Китай, Индия и Бразилия; 
приемане на реалностите на ЕС, но и фокус върху стратегическо сътрудничество с 
ключови европейски държави, и най-вече с Германия.  

Едновременно с това Русия дефинира външнополитическите си интереси и 
нуждата си да бъде подпомогната от ЕС за ново споразумение за сигурност в по-кратки 
срокове, защото мнозина от руския елит осъзнават, че сегашният възход на Русия може 
да се окаже временно реанимиране на една западаща сила.  

В същото време Русия и руският елит ще продължи да се конкурира с ЕС в 
много области. Според техните разбирания контролирането на минаващите през 
постсъветското пространство експортни маршрути на газа и петрола са предварително 
условие за руската глобална роля. Заедно с това създаването на постсъветско 
пространство ще благоприятства за разгръщането на руския бизнес, който 
понастоящем е неконкурентен. Не на последно място от стратегическите цели на Русия 
в Европа, е и, че тя отдава голямо значение на развитието на стратегическото 
партньорство с Турция, поради което насърчава нейното израстване като независим 
политически и енергиен център. 

Третия полюс – Турция, разположена исторически в периферията на Запада, 
постепенно се очертава като център в един свой собствен свят, който обхваща части от 
Близкия изток, Кавказ, Балканите, а дори и по-далечни райони като Персийския залив и 
северна Африка. Както се изрази турският министър-председателят Ахмет Давутоглу, 
„Турция е действащо лице, а не проблем”. През по-голямата част от периода след 1989 
г. основната външнополитическа цел на Турция е интегрирането в ЕС, но разрастването 
на нейното население и икономика и намаляването на ентусиазма у страните от ЕС 
относно разширяването води до това, че Турция все повече заменя желанието си да 
бъде второкласен член на западния клуб със стремежа да се превърне в регионална 
сила с глобален политически глас. 

Макар, че Анкара запазва своето желание за Европейско членство и си остава 
непоколебим съюзник в НАТО, президента Реджеб Таиб Ердоган и неговата Партия на 
справедливостта и развитието са подготвили амбициозна нова външна политика, 
основаваща се на версията на Давутоглу за така наречената „стратегическа дълбочина”. 
В момента Турция се стреми да задълбочи своите политически и икономически връзки 
със страните и регионите по нейните  граници, за да добие по-силен глас по световните 
въпроси. Понякога Турция дори се конфронтира със САЩ и останалите съюзници от 
НАТО. Със смените в обществените нагласи, връзките на страната с ЕС също се 
променят. Присъединяването към ЕС си остава приоритет, но не в същата степен, както 
беше за Партията на справедливостта и развитието в периода 2002-2005 г. 

Днес Турция има и своя политика, която не е мотивирана от ислямистките 
корени на партията и чувството за солидарност с близкоизточните съседи, а от 
прагматичност и пресметливост. Турция разгръща своите икономически ресурси и 
своята „мека сила”, както и „твърдата си сила”, най-вече сред близкоизточните си 
съседи, но също така и в югоизточна Европа и Кавказкия регион. Благодарение на 



181 
 

своята политика, Турция сега се превръща, заедно с ЕС и Русия, в един от полюсите в 
очертаващата се многополюсна Европа. Турция има и нови отношения с Русия на 
базата на сближаващите се икономически и стратегически интереси. Посткемалистката 
външна политика на страната, нейната политика на добросъседство и ролята й в 
оформящата се многополюсна Европа, са последица от вътрешните размествания на 
силите в Европа и Близкия изток. Европейската архитектура на сигурността трябва да 
признае тази нова реалност и да реагира адекватно. Даването на Турция на полагащото 
й се място в новата европейска структура на сигурността ще помогне на ЕС да овладее 
„меката” и „твърдата” сила на Турция в нейния регион. 

Разглеждайки многополюсната Европа не можем да не разгледаме и 
отношението и с Америка. В последните години се наблюдава ярка промяна в 
отношенията между САЩ и ЕС. Както се забелязва САЩ се превръща в балансьор от 
разстояние за Европа. Гаранцията на САЩ за сигурността на европейските съюзници 
категорично остава, но нейната важност прогресивно се свива. САЩ, които половин 
столетие бяха най-важният фактор за сигурността на европейския континент, ще 
продължат да бъдат гарант за предотвратяването на голям въоръжен конфликт там, но 
във все по-голяма степен ще очакват Европа сама да се справи с останалите  възможни 
заплахи. 

Докато се изтеглят от Европа, САЩ променят и отношенията си с Русия и 
Турция. Макар че споделят много от европейските притеснения по повод възвръщането 
на сферите на влияние в Европа, и някои влиятелни фигури във Вашингтон запазват 
специален интерес към положението в Черноморският регион, е видно, че това не са 
приоритети за Белия дом в техните контакти с Москва. Дори и когато възникват 
проблеми в така наречената „близка чужбина”, като например положението в Украйна, 
фокусът на сегашната администрация е насочен по-скоро върху последствията за 
глобалните проблеми.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Тъй като европейците разочароват, турците дразнят, а руснаците са по-важни 

като партньори, отколкото като опоненти, сега американците трудно поддържат своя 
интерес към Европа. На високо ниво в американското правителство липсват сериозни 
усилия с европейците да се провеждат реални дискусии за общи цели или за това как 
НАТО и ЕС да бъдат преструктурирани с оглед постигането на по-голяма 
целесъобразност в областта на сигурността. 

Но макар, че американският преход към офшорно балансиране тревожи много 
европейци, той парадоксално може да им помогне да разработят легитимен европейски 
порядък в областта на сигурността, в който САЩ да бъдат само наблюдатели. 
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Abstract: By asking the question of the creation of a single European army, we must say that 

the political will to integrate EU security and defense action is a primary factor. If Member States 

really want to guarantee the security of their citizens, to protect their humanitarian values in a global 

context, they have to have a huge political desire and not just "written documents". 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Поставяйки въпроса за създаването на единна европейска армия трябва да 

кажем, че политическата воля за интеграцията на действията по сигурността и 
отбраната на ЕС е първостепенен фактор. Ако страните-членки действително желаят да 
гарантират сигурността на своите граждани, да защитят техните хуманитарни ценности 
в световен контекст трябва да имат огромно политическо желание, а не само „написани 
документи”.  

В продължение на почти 20 години европейската отбрана скрибуца по пистата, 
без да успее да достигне необходимата за излитане скорост. Започвайки с 
неспособността да се комплектова договорената в Хелзинки през 1999 г. армия от 60 
хил. души, сега моделът на слабата успеваемост е вече познат – европейските лидери 
изразяват ангажимент към амбициозни отбранителни цели и срокове, честват 
неадекватните резултати, и разпореждат поредния рунд “анализи” и “пътни карти”. 

Ясно е, че отбранителната политика е особено трудна за промяна – 
политическата воля систематично се пречупва в камъните на финансовите, 
управленски и оперативни усложнения, циментирани от заложените интереси. Малко 
са депутатите, които имат желание да се аргументират пред своите избиратели защо 
плащаните от тях данъци трябва да се изразходват за хеликоптери, а не за местната 
болница. Изграждането на европейската отбрана  и единна европейска армия ще 
изисква силно лидерство от страните-членки, идващо отгоре. Европейските президенти 
и министър-председатели трябва лично да се ангажират както в контекста на своите 
национални администрации, така и в Европейския съвет. 
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2. ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И 
ОТБРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Отчитайки политическата воля можем да кажем, че всеки опит за преосмисляне 
на ОПСО и изграждането на единна европейска армия трябва да започне с 
признаването на два основни факта. Първият е, че никоя страна-членка няма да 
позволи принудително да влезе в конфликт или да промени начина, по който 
изразходва своя отбранителен бюджет, заради “Брюксел”, независимо дали това е 
институция на ЕС или мнозинство, състоящо се от негови партньори. И второ, 
посредством своето нежелание да извършват каквито и да било сериозни инвестиции в 
отбраната или посредством склонността си да бездействат при всяко отправяне на 
призив за подпомагане на операциите по овладяване на кризите, значително 
малцинство от страни-членки демонстрират, че действително не желаят да участват в 
играта. Ясно е, че подобни суверенни решения трябва да бъдат зачитани.  

Всичко това се потвърждава от анализа на досега проведените от ЕС  двадесет 
операции по управление на кризите. Повечето от тях са успешни, но заедно с това те са 
в малък мащаб, импровизирани по  изпълнение и ограничени по своите цели. Само в 
пет от двадесетте проведени операции са участвали повече от хиляда военнослужещи, 
а девет операции са проведени с участието на по-малко от сто души. Общият брой на 
дислоцираните досега военнослужещи – около 6 000, съставлява по-малко от 0,33% от 
общия европейски военен персонал. 

От това е видно, че ангажираността към съвременните проблеми на новата 
стратегическа среда, както и боеспособността на страните-членки на ЕС са 
неадекватни. В тази насока се очертават пет структурни дефицита, които играят 
особено отрицателна роля. Най-напред страните-членки на ЕС действат в 
стратегически вакуум. Налице са малко доказателства за някакъв систематичен план 
при военните интервенции на съюза макар, че „Европейската стратегия за сигурност” 
предоставя добър набор от общи принципи. Второ, операциите се оказват необичайно 
трудни за организиране поради липсата на доброволци, което се потвърждава от това, 
че представители от ръководството на ЕС, често се принуждават да звънят лично на 
министрите на отбраната, за да осигурят един-единствен транспортен самолет или 
полеви хирург. На трето място, нежеланието да се постигне съответствие между думи 
и дела се усложнява от една перверзна финансова мотивация. Именно правителствата, 
които поемат рисковете по предоставянето на войници или оборудване, са принудени 
да плащат и сметката. Сегашният принцип “разходите се поемат там, където се 
правят”, е несправедлив и допълнително демотивира отделните страни-членки при 
участието им в операции. През 2004 г. беше договорен механизъм за съвместно 
финансиране („Атена”), но до днес той е бил прилаган само за по-малко от 10% от 
допълнителните разходи по операциите. Четвърто, планирането и организирането на 
европейските операции също така се спъва от разпокъсаното командване и контрол. 
Военното командване може да бъде изнесено във всеки от седемте различни военни 
щабове в Европа, което означава разминавания и забавяния от самото начало. Нещо 
още по-лошо, гражданските операции (включващи участието на полицейски или 
правни специалисти) се организират напълно независимо от военните, което показва 
неспособността да се комбинират гражданските умения и ресурси за възстановяване и 
развитие с военната сила за гарантиране на сигурността.  

И най-накрая, операциите по линия на ЕС страдат от “корпоративна амнезия” – 
колективното нежелание да се вадят поуки от слабостите на една операция и тези 
поуки да се прилагат в следващите операции. Но колективната склонност да се обявява 
всяка операция за безусловен успех означава, че много от упоритите грешки, като 
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например недостига на транспорт и обърканите комуникации, систематично се 
пренебрегват което силно ще затрудни изграждането на единна армия. 

На втори план можем да разгледаме и скептично настроените политиците към 
изграждането на единна европейска армия, които се позовават на опасността, че 
подкрепата за независим от НАТО военен компонент на ЕС, автоматично ще доведе до 
отслабването на алианса. Излагат се опасения за отслабване на обвързаността на САЩ 
в северноатлантическия регион и като цяло, дори за дългосрочна загуба на интерес на 
САЩ в качеството им на гарант за стабилност и сигурност на Стария континент. 

За САЩ, които са свикнали да виждат Европа през обектива на НАТО, възниква 
един основен въпрос: Кой има нужда от новото военно формирование? Как то ще 
повлияе на отношенията между НАТО, САЩ и Европа? Има ли Европа готовност за 
изразходване на необходимия за това ресурс?  

Хавиер Солана, бивш Генерален секретар на НАТО, дава точен отговор на този 
въпрос, като казва, че задачата на новото формирование е да действа в случаите, когато 
НАТО, като цяло не е напълно ангажирана. Тази формулировка навежда на следващи 
въпроси, къде в Европа, или другаде по света, е възможно да се случи това?  

Частичен отговор на тези въпроси дава Договора от Лисабон, в който се 
дефинират няколко неща за Обща политика за сигурност и отбрана(ОПСО) на ЕС. На 
първо място, става дума за известна централизация на механизма за осъществяване на 
ОПСО. На второ, договорът дава възможност да се излезе извън рамките на 
„петерсбергските” мисии, разширявайки операциите на ЕС в сферите на 
разоръжаването, оказването на военна помощ, операции за постконфликтна 
стабилизация и борба с тероризма. На трето място, се открива възможност желаещите 
държави самостоятелно да укрепват сътрудничеството помежду си в сферата на 
отбраната. На четвърто място, в договора е приет принципът за колективната отбрана, 
според който, при агресия срещу някоя от държавите-членки на ЕС, останалите ще и 
окажат помощ с всички възможни средства. На пето място, Договорът от Лисабон 
включва презумпцията за солидарност спрямо страна-членка, станала обект на 
терористично нападение или жертва на природно или друго бедствие. Тази постановка, 
чието приложение предстои да бъде уточнено, предвижда възможността се използват 
военни средства на различни държави членки в границите на ЕС. 

Независимо от всички тези нови постановки, договорът от Лисабон закрепва 
ролята на НАТО като основа на колективната отбрана на държавите, които са 
едновременно членки на НАТО и на ЕС, постановявайки, че тази организация ще бъде 
основа на тяхната колективна отбрана и формат на изпълнение на ангажименти от 
такъв характер. От това става ясно, че НАТО е и ще продължи да бъде основен играч в 
отбрана на страните-членки на ЕС и ще запази първостепенната си роля в 
управлението на кризисни ситуации, което не предполага създаване на единна 
европейска армия за момента. 

 
 
 
3. ВЪЗМОЖНИЯТ ПЪТ ЗА ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В 

ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА. 
 

Докато политическото внимание преминава от Атлантика към Тихоокеанския 
регион и Азия, Европа рискува да се превърне от геополитически център в периферия. 
При тези обстоятелства и трите големи сили ЕС, Русия и Турция имат интерес да 
уредят нещата помежду си, за да разполагат със солиден фундамент, въз основа на 
който да влизат в отношения с останалата част от света. Но новият европейски ред не 
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може просто да бъде връщане към „хармонията на силите”, при която ЕС, Русия и 
Турция чертаят териториални или функционални червени линии около държавите в 
съответния си регион в усилието си да избягнат конфликт между себе си. Задачата 
пред Европа днес е да покаже как новите уязвими и взаимно зависими проекти за 
изграждане на държавност на континента могат да съществуват съвместно в хармония. 
Управлението на взаимната зависимост трябва да замени баланса на силите и да се 
превърне в душата на новия европейски ред.  

Вместо „хармония на силите”, ЕС трябва да се стреми към постигането на 
„хармония на проектите” – метод за вдъхване на живот в многостранните 
договорености за дискутиране и управление на сигурността на континента в интерес на 
всички. Вместо да се опитва да направи всички европейски страни свои членки или да 
възобновява баланса на въоръжените силите, новият европейски ред трябва да бъде 
насочен към подпомагане на мирното съвместно съществуване на държавническите 
проекти в Европа. Това означава да се повиши ефективността на  ЕС, да се 
консолидира руската постимперска идентичност в сегашните граници на страната, да 
се насърчава турската амбиция да бъде регионална сила с глобално въздействие, но 
заедно с това да се интегрират действията на Анкара в една обща система за сигурност. 
Също така да се стимулира интегрирането на западните Балкани в ЕС и изграждането 
на функционални държави на територията на бившия СССР. 

За да се осъществи всичко това, ЕС трябва да бъде отворен за създаването на 
нови договорености и институции в областта на отбраната. Новият ред трябва да се 
стреми към запазване и подсилване на нормативната база, въз основа на която 
функционират сегашните европейски институции; да създаде обща европейска 
идентичност на сигурността и да начертае границите на европейското пространство на 
сигурността; да намали рисковете от възникването на конфликти на континента като 
разрешава замразените такива; както и да институционализира ЕС като основна фигура 
в сигурността на континента, давайки му възможност да използва своя 
инструментариум за справяне със заплахите, пред които са изправени неговите страни-
членки. 

Най-добрият начин за постигането на тези цели от страна на ЕС е неформалния 
триалог по сигурността между него, Турция и Русия. Въпреки съществуването на 
двустранни канали за преговори и с Русия, и с Турция, те не са достатъчни за новото 
легитимиране на европейския ред. Всъщност, както новото партньорство с Русия с 
оглед нейната модернизация, така и по-нататъшните разговори за присъединяването на 
Турция към Съюза е по-вероятно да успеят, ако се опират на една по-широка рамка на 
сигурността. Ясно е, че този тристранен подход е единственият начин да бъдат 
задоволени интересите на всички основни играчи в Европа без връщане към 
старомодната конкуренция на войски и въоръжения между различните полюси. 
Подходът трябва да се основава на четири елемента: 

- Европейски триалог по сигурността. Вместо да създава нова институция, ЕС 
трябва да призове към учредяване на редовен неформален европейски триалог по 
сигурността, който ще надгражда върху идеята на Меркел-Путин за диалог между ЕС и 
Русия, но ще включва и Турция. Триалогът (който ще събере на едно място главните 
играчи в европейската сигурност, така както Г-20 събира представители на най-
важните икономики в света) може да се провежда редовно, за да бъдат обсъждани 
главните въпроси по сигурността на континента и припокриващите се страни в 
съседство на трите основни участника. 

- Европейски план за поддържането на сигурността. Първата задача на триалога 
трябва да бъде разработването на план за намаляване напрежението на европейския 
континент. Той ще включва редица цели, включително намаляване на заплахата от 
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дестабилизация по европейската периферия посредством демилитализиране на най-
нестабилните региони и разрешаването на замразените конфликти, които си остават 
основен източник на несигурност. Разрешаването на тези замразени конфликти трябва 
да бъде предварително условие за подписването на ново споразумение. 

- Нова роля на НАТО в Европа. Европейците трябва да съумеят да използват 
позитивната инерция на американската „пренастроена” дипломация и руската нова 
"Westpolitik”, като подпомогнат включването на Русия в инициирания от САЩ общ 
антиракетен щит. Това ще заздрави отбранителната идентичност на европейския 
континент и ще дефинира НАТО като ключов гарант на сигурността по отношение на 
външни заплахи, насочени срещу която и да било европейска страна (в това число 
страните от ЕС, Турция, Русия и съответните им региони). 

- Европейско споразумение за сигурност. Макар че лидерите на страните на ЕС 
имат основания да бъдат подозрителни относно ползите от договарянето на 
споразумение, преди Русия сама да е показала желание да осъществява напредък по 
много от наложителните проблеми на сигурността на европейския континент, 
страните-членки на ЕС могат да извлекат големи изгоди от едно ново споразумение, 
ако, разбира се то увенчае един процес на изграждане на доверие. Стане ли ЕС страна 
по подобно споразумение, той ще бъде институционализиран като ключов субект на 
сигурността в Европа и ще може да използва своя инструментариум за справяне със 
заплахите, на които са подложени неговите държави-членки. 

Предлаганият подход към европейската сигурност ще бъде полезен за ЕС, 
защото ще признае неговата роля като опора за сигурността на европейския континент, 
а по този начин ще създаде мощен стимул за провеждането на автентичен 
стратегически дебат между страните-членки за реда, който ЕС трябва да налага. 
Междувременно Русия ще види ангажимента на ЕС към тази нова архитектура на 
сигурността като признание, че тя е европейска сила в момент, когато континентът 
като цяло е изправен пред риска от маргинализиране. Триалогът ще признае и ролята 
на Турция като нарастваща сила и ще осигури плътност на нейния външнополитически 
активизъм в един опасен период, когато Турция губи доверие в процеса на 
присъединяване към съюза. Но триалогът няма да бъде заместител на европейското 
членство. Преговорите с Турция за членство в ЕС ще трябва да продължат заедно с 
него. Този тристранен подход ще помогне и за разрешаването на замразените 
конфликти в европейската периферия.  

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Европейският съюз не може да направи кой знае колко, за да предотврати 
еволюирането на Европа и превръщането й от еднополюсна в многополюсна система, 
но той може да направи много за формирането на отношенията между очертаващите се 
полюси. Сегашният метод да се разчита на двустранни отношения с Москва и Анкара 
може да поддържа съществуващите институции в областта на сигурността още 
няколко години, но той носи опасността от пораждането на все по-силна конкуренция 
между великите сили от една страна и създаване на зона на нестабилност между 
полюсите от друга. Този метод също така рискува да пропилее сегашната политическа 
възможност, за изграждане на единна сигурност на Европа,  породена от желанието на 
Москва да се модернизира и от турския стремеж към по-голяма роля в региона. За това 
новият подход към сигурността в Европа е начин не само да се гарантира мира, но и да 
се подпомогне успешното решаване на многобройните проблеми, които дават облика 
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на Европа през последните две десетилетия. Целта трябва да бъде създаването на нов 
институционален ред в Европа в областта на сигурността, а не създаването на едно 
ново военно формирование с неизвестна цел и задачи.   
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В момента неуправляемите авиационни средства за поразяване (АСП) се използват в 
голям диапазон от скорости и височини на самолета, ъгли и далечини на целта, наличие 
на ъгъл между векторите на скоростта на самолета и началната скорост на АСП. При 
това се използва общ авиационен прицелен комплекс (АПК) използващ принципно 
различни балистични схеми изискващи специфични методи на решаване на 
балистичните задачи и форми на представяне на резултатите от решенията.  
Осигуряване използването на всеки вид неуправляемо АСП се решава чрез различни 
типове авиационни прицелни системи и алгоритми решаващи задачата на прицелване.  
Ето защо е необходимо синтезирането на единен балистичен модел за всички видове 
неуправляеми АСП, като типа на използваното АСП се въвежда на борда на 
самолета.това е възможно поради характеристиките на съвременните бордни 
изчислителни системи.  
 
2. РЕЗУЛТАТИ 
При стрелба с авиационно артилерийско оръжие (ААО) в авиационните прицелни 
системи, които са на въоръжение за решаване на балистичната задача се използват 
уравнения за движение на снаряда в косоъгълна координатна система Оξсηс [3].  
За далечини D<1500 m и |εц|<300 в авиационните прицелни системи (АПС) на самолети 
4-то поколение се използват две-параметрични таблици на балистичните функции 
предложени от професор Д. А. Вентцел. Скоростта V, понижението ηс, времто Т на 
полета на снаряда и ъгъла αп на прицелване се определя от изразите [3]:  
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където сН=сН(Н) е приведен балистичен коефициент.  

За синтез на балистичния модел се предлага система от диференциални уравнения 
описващи пространственото движение на АСП: 
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където Р е тягата на двигателя на ракетата; 

V – скоростта на АСП; 

mk – масата на ракетата след прекратяване на работата на двигателя; 

сk – балистичен коефициент на ракетата на пасивния участък 

3

k

2

k 10
m

id
c  . 

Масата и тягата на ракетата се определят от следните зависимости [3]: 
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Системата (2) се интегрира при следните начални условия: t=tд, V(tд)=V01, λ(tд)=λ01, 
X(tд)=0, y(tд)=H, където tд е времето за излитане на ракетата от блока.  

За прекратяване на интегрирането се използват четирите параметъра: време на работа 
на ракетния двигател, височината на сработване на изпълнителния механизъм, 
скоростния напор и далечината на стрелбата.  

При t=tк тягата на двигателя Р=0, където tк е времето за работа на двигателя.  

При стрелба с авиационно артилерийско оръжие и бомбопускане Р=0 и mk=m, където 

3
2

k 10
m

id
cc  . 

Зависимостта на балистичния коефициент „с“ на бомбата се определя от характерното 
време ϴ със зависимоста: 

k

a
c


 , където а и к са постоянни коефициенти. 

Диапазоните от изменение на скоростта, височината, и траекторния ъгъл на движение 
обхваща широка зона. По височина това съответства на диапазон от 1000 m до 30000 m, 
по скорост – число М≤5 и по ъгъл на наклона на траекторията – (-900≤λ≤+900).  

Не се ограничава и диапазоните на изменение на балистичния коефициент, което 
допуска и изчисляване на траекторията на бавно падащи АСП.  

В модела отсъства ограничение на далечината на използване на АСП. Това дава 
възможност на нейното използване в авиационните прицелни комплекси. 

При стрелба по земна цел понижението ηс се определя от зависимостта (фиг.1): 

(4)    01снстc tgXH  , 

където Нст е височината на стрелбата; 

Хсн – изминатото разстояние по оста Осхс на снаряда (оста Осхс на стартовата 
координатна система). 
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Фиг. 1. Определяне на понижението на снаряда (НАР) 
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Разстоянието ξс се определя от формулата: 

 

(5)    
01

cст
c sin

H




 , където (фиг. 2 ) 

 

(6)    
;

;

0101 


 

(7)   







 б

01

0
01 sin

V

v
arcsin . 

 

 

1V  

01V  

0v  

γб 

γδ01 

λ 

λ01 
 

Фиг. 2 Определяне на ъгъла λ01 

Ъгълът γб се определя от първият елемент )1,1(A )v(
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При условие, че оръдието е разположено неподвижно в тялото на самолета и успоредно 
на строителната ос на самолета то:  

 

(12)     λ01 ≈ λ. 

 

В резултат от решаване на системата от диференциални уравнения описващи единният 
балистичен модел (2) за авиационен артилерийски снаряд (d=30 mm, v0=800 m/s) [3] 
при следните условия: скорост на самолета - V= 194,44 m/s; височина на стрелбата - 
Н=200 – 1200 m; ъгъл на пикиране ‘- λ=-50 – 300, са определени: понижението на 
снаряда ηс, времето на полет Тс на снаряда, скоростта Vc на срещане с целта и 
далечината Dc на стрелбата. 

Таблица 1 

d=30 mm, V=194,44 m/s 
ηc, m λ=-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 26,946 7,396 3,339 1,987 1,194 0,636 
400 103,477 31,306 13,850 7,843 4,952 3,681 
600 215,288 74,898 33,545 18,525 11,990 8,426 
800 348,155 138,516 63,429 35,108 22,198 15,441 
1000 493,487 220,461 104,928 57,922 36,437 25,103 
1200 646,682 317,447 158,182 88,109 55,102 37,901 

Таблица 2 

d=30 mm, V=194,44 m/s 
Tc, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 2,516 1,260 0,829 0,619 0,497 0,418 

400 5,224 2,730 1,771 1,306 1,039 0,867 

600 7,786 4,375 2,828 2,065 1,628 1,351 

800 10,068 6,123 3,997 2,897 2,268 1,871 

1000 12,085 7,885 5,257 3,803 2,959 2,428 

1200 13,895 9,595 6,581 4,775 3,701 3,022 

Таблица 3 

d=30 mm, V=194,44 m/s 
Vc, m λ=-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 626,733 779,164 845,081 880,182 901,527 915,732 

400 437,761 609,879 714,593 776,269 815,431 842,230 

600 352,031 487,741 604,840 683,553 736,597 773,646 

800 313,937 406,313 516,002 602,674 665,090 710,291 

1000 295,314 355,463 447,427 533,553 601,244 652,313 

1200 284,783 325,164 396,448 476,300 545,046 599,807 
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Таблица 4 

d=30 mm, V=194,44 m/s 
Dс, m λ=-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 1987,303 1110,030 760,413 579,411 470,744 398,901 

400 3411,437 2128,042 1495,029 1148,856 936,517 794,196 

600 4436,266 3036,646 2196,678 1705,891 1395,937 1186,953 

800 5224,146 3834,305 2861,853 2247,787 1849,238 1576,326 

1000 5872,889 4530,901 3485,574 2773,741 2294,769 1961,760 

1200 6434,776 5145,049 4067,519 3280,888 2731,791 2342,537 

За същите условия на стрелба при използване на две-параметричните таблици (на проф. 
Вентцел) и форм. (1) са определени ηсд, Тсд, Vcд за далечина Dc на стрелбата посочена в 
табл. 4. 

Таблица 5 

Две-парам. таблици d=30 mm, V=194,44 m/s  
ηcд, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 25,480 7,025 3,144 1,787 1,165 0,829 

400 93,462 29,648 13,348 7,542 4,873 3,438 

600 187,236 68,798 31,710 17,816 11,454 8,066 

800 295,402 123,937 59,015 33,238 21,273 14,878 

1000 412,531 192,514 95,391 54,251 34,654 24,198 

1200 538,078 271,014 141,237 80,989 51,865 36,122 

 

Таблица 6 

Две-парам. таблици d=30 mm, V=194,44 m/s 
Tcд, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 2,428 1,239 0,820 0,615 0,494 0,416 

400 4,869 2,628 1,728 1,285 1,026 0,858 

600 7,093 4,119 2,720 2,008 1,595 1,329 

800 9,066 5,657 3,785 2,785 2,201 1,826 

1000 10,839 7,176 4,900 3,612 2,844 2,353 

1200 12,412 8,634 6,053 4,478 3,521 2,904 

Таблица 7 

Две-парам. таблици d=30 mm, V=194,44 m/s 
Vcд, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 677,390 810,124 866,141 896,681 915,016 927,138 

400 501,972 663,091 753,127 807,418 840,719 863,039 

600 410,941 551,823 659,394 726,796 772,877 805,022 

800 360,968 472,538 580,571 658,361 712,035 749,832 

1000 329,872 417,475 515,187 597,926 658,012 701,991 

1200 313,447 377,234 464,673 544,725 609,358 657,737 
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Извършен е сравнителен анализ между понижението ηс и времето Тс показани в табл. 1, 
табл. 2 и ηсд (табл. 5), Тсд (табл. 6) изчислени с две-параметричните таблици. Разликите 
Δηcд, ΔТcд се определя от равенствата: 

    Δηcд=ηс – ηсд, ΔТcд=Тс – Тсд. 

Разликата Δηcд е в границите от -0,193 m (за Dc=398,901) до 108,604 m (за Dc=6434,776 
m). За авиационни прицелни системи колиматорен тип, разрешената дистанцията Dcраз 
на стрелба е от 500 m до 1500 m. За посочените дистанции, разликата Δηcд е в 
границите от 0,029 m до 0,502 m. В този случай е удачно използването на две-
параметричните таблици за определяне на балистичните елементи на авиационния 
артилерийски снаряд.  

За авиационен прицелен комплекс със следяща и оптико-електронна система 
позволяваща разрешена дистанция Dcраз на стрелбата по-голяма от 1500 m е 
необходимо използването на единен балистичен модел. 

Таблица 4.21 

d=30 mm, V=194,44m/s  
Δηcд, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 1,466 0,371 0,195 0,200 0,029 -0,193 

400 10,015 1,658 0,502 0,301 0,079 0,243 

600 28,052 6,100 1,835 0,709 0,536 0,360 

800 52,753 14,579 4,414 1,870 0,925 0,563 

1000 80,956 27,947 9,537 3,671 1,783 0,905 

1200 108,604 46,433 16,945 7,120 3,237 1,779 

Таблица 4.22 

d=30 mm, V=194,44m/s 
ΔTcд, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 0,088 0,021 0,009 0,004 0,003 0,002 

400 0,355 0,102 0,043 0,021 0,013 0,009 

600 0,693 0,256 0,108 0,057 0,033 0,022 

800 1,002 0,466 0,212 0,112 0,067 0,045 

1000 1,246 0,709 0,357 0,191 0,115 0,075 

1200 1,483 0,961 0,528 0,297 0,180 0,118 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
От извършения сравнителен анализ могат да се направят следните изводи: 
- разликите ∆ηсд и ∆ηст са съизмерими за разрешените дистанции Dсразр на колематорни 
авиационни прицелни системи. С това се обяснява използването на две-параметричните 
таблици при решаването на балистичната задача за колематорни авиационни прицелни 
системи; 
- използването на авиационни прицелни комплекси със следяща и оптико-електронна 
система позволява извършването на стрелба при Dсразр до 6000 m [1,2], което налага 
използването на единен балистичен модел и разработването на нови образци 
авиационни артилерийски оръжия и боеприпаси с цел повишаване на тяхната 
далекобойност и скорост на срещане на снаряда с целта. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В самолетите 4-то поколение за определяне на балистичните елементи на 

неуправляемите авиационни ракети (НАР) се използват аналитични формули и две-
параметричните таблици на Вентцел. Развитието на изчислителната техника позволява 
използването на единен балистичен модел за всички видове неуправляеми АСП с който 
да се изчислят балистичните елементи. 

 
2. РЕЗУЛТАТИ 
Пълното понижение ηс се определя като сума от понижението на активния 

участък ηk, следствие на завъртането на вектора 01v  и на пасивния участък ηп [2,3]: 

(1)   
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   - далечина до края на активния участък. 

За определяне на Qk  в края на активния участък се използва израза: 

(2)    


















1

max

max

k
k V

v
1ln

v

gt
Q . 



198 
 

Ъгълът на прицелване се изчислява по следната приблизителна формула: 
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Времето tc на движение на ракетата се определя по формулата: 
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За синтез на балистичния модел се предлага система от диференциални 
уравнения описващи пространственото движение на АСП: 
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С помощта на единният балистичен модел (6) са изчислени понижението ηснар, 

времето Тснар, скоростта Vcнар и далечината Dcнар на неуправляемата авиационна ракета 

С-25  при следните условия: скорости на самолета - V= 194,44 m/s; височина на 

стрелбата - Н=200 – 1200 m; ъгъл на пикиране ‘- λ=-50 – 300. 

Таблица 1 

C-25, V=194,44m/s 
ηснар, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 60,906 29,388 17,882 12,210 9,042 7,005 

400 154,902 77,303 47,692 33,417 25,123 19,837 

600 270,079 139,563 85,950 59,919 45,276 36,057 

800 400,097 215,158 132,868 91,988 69,015 54,920 

1000 540,662 302,650 188,236 129,819 96,855 76,624 

1200 688,839 400,485 251,887 173,560 128,895 101,553 
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Таблица 2 

C-25, V=194,44m/s 
Tcнар, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 2,969 2,008 1,591 1,337 1,163 1,037 

400 5,173 3,411 2,593 2,145 1,869 1,681 

600 7,255 4,855 3,633 2,946 2,519 2,233 

800 9,198 6,314 4,711 3,781 3,197 2,804 

1000 11,003 7,766 5,818 4,646 3,900 3,396 

1200 12,682 9,194 6,943 5,536 4,626 4,007 

Таблица 3 
C-25, V=194,44m/s 

Vcнар, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 610,570 673,144 642,244 584,541 543,582 513,168 

400 505,132 588,972 637,562 667,394 687,101 666,203 

600 437,376 522,204 580,726 619,490 646,095 665,146 

800 393,216 470,351 532,249 576,739 608,542 631,858 

1000 363,982 430,429 491,501 538,902 574,410 601,092 

1200 344,347 399,986 457,494 505,799 543,556 572,791 

Таблица 4 
C-25, V=194,44m/s 

Dнар, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 1601,744 987,656 708,213 553,145 455,571 389,400 

400 2828,769 1872,574 1373,798 1083,291 897,610 770,163 

600 3816,945 2678,267 2009,327 1599,975 1331,868 1145,935 

800 4638,568 3410,592 2614,142 2102,540 1759,296 1517,831 

1000 5342,556 4077,762 3189,106 2590,548 2178,936 1885,571 

1200 5962,247 4688,579 3734,939 3063,679 2590,624 2248,608 

 

За същите условия на стрелба с помощта на аналитичните формули 
(1) и (5) използвани в авиационните прицелни системи колиматорен тип, са 
определени ηснар1, Тснар1, за далечина Dcнар на стрелбата посочена в табл. 5 и 
табл.6. 

Таблица 5 
C-25, V=194,44m/s 

ηcнар1, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 58,134 27,184 16,148 9,851 6,682 4,882 

400 163,793 75,795 45,228 31,248 23,612 18,909 

600 308,901 146,485 85,697 57,979 43,066 34,071 

800 485,779 239,747 139,353 92,815 68,005 53,184 

1000 687,376 355,440 207,193 136,625 98,880 76,591 

1200 908,756 492,191 289,910 190,192 136,368 104,602 
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Таблица 6 
C-25, V=194,44m/s 

Tcнар1, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 3,076 2,127 1,698 1,374 1,169 1,031 

400 5,391 3,534 2,708 2,266 1,997 1,819 

600 7,734 5,063 3,772 3,070 2,642 2,359 

800 10,026 6,689 4,923 3,937 3,335 2,936 

1000 12,217 8,385 6,155 4,868 4,073 3,550 

1200 14,297 10,114 7,463 5,865 4,862 4,198 

 

Извършен е сравнителен анализ между понижението ηснар (табл. 4.25, 
табл. 4.29), времето Тснар (табл. 4.26, табл. 4.30) и ηснар1 (табл. 4.33, табл. 
4.35), Тснар1 (табл. 4.34, табл. 4.36). 

За разрешени дистанции на стрелба Dсразр =1000 – 4000 m и за 
скорост V=194,44 m/s, разликата Δηcнар е в границите от - 38,822 m до1,940 
m (табл. 4.37, фиг. 4.8).  

За разрешени дистанции на стрелба 1000 m ≤ Dсразр ≤ 2500 m, 
разликата Δηcнар е в границите от -3,049 m до 2,772 m. За тези дистанции на 
стрелба са приложими аналитичните формули за определяне на 
понижението и времето на полета на НАР.  

За авиационнен прицелни комплекси със следяща и оптико-
електронна система позволяваща разрешена дистанция Dсразр >2500 m е 
необходимо да се използва единният балистичен модел за решаване на 
балистичната задача. 

Таблица 7 
C-25, V=194,44m/s 

Δηcнар, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m 2,772 2,203 1,734 2,359 2,360 2,123 

400 -8,890 1,509 2,464 2,169 1,512 0,928 

600 -38,822 -6,922 0,252 1,940 2,210 1,986 

800 -85,682 -24,588 -6,485 -0,827 1,010 1,736 

1000 -146,714 -52,790 -18,957 -6,805 -2,025 0,034 

1200 -219,917 -91,706 -38,023 -16,632 -7,473 -3,049 

 
За разрешени дистанции на стрелба Dсразр =1000 – 4000 m и за 

скорост V=194,44 m/s, разликата ΔТcнар е в границите от - 0,52 s до -0,107 s 
(табл. 4.38).  
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Таблица 8 

C-25, V=194,44m/s 
ΔTcнар, m λ =-5, degr -10 -15 -20 -25 -30 
H=200, m -0,107 -0,119 -0,107 -0,037 -0,006 0,006 

400 -0,218 -0,123 -0,115 -0,121 -0,128 -0,138 

600 -0,479 -0,208 -0,139 -0,124 -0,123 -0,126 

800 -0,828 -0,375 -0,212 -0,156 -0,138 -0,132 

1000 -1,214 -0,619 -0,337 -0,222 -0,173 -0,154 

1200 -1,615 -0,920 -0,520 -0,329 -0,236 -0,191 

 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
От извършения сравнителен анализ могат да се направят следните изводи: 
- аналитичните формули (1) и (5) за определяне на балистичните елементи на 

НАР не са приложими за дистанции на стрелба Dc> 2500 m; 
- използването на единен балистичен модел в авиационен прицелен комплекс 

със следяща система ще позволи решаването на балистичната задача при стрелба с НАР 
за дистанции до 6000 m. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА РАБОТА НА АВИАЦИОНЕН 

ПРИЦЕЛЕН КОМПЛЕКС ПРИ СТРЕЛБА СЪС СЛЕДЯЩА 

СИСТЕМА 
Атанасов М. А. 

  Факултет „Авиационен“, НВУ „Васил. Левски“  
 

Abstract: In the 4th generation planes for the determination of ballistic elements of unmanageable 

aviation missiles, analytical formulas and two-parameter Ventzel tables are used. The development of 

the computing technique allows the use of a single ballistic model for all types of unmanageable 

weapons with which to calculate the ballistic elements. 

 

Keywords: ballistic model, unguided rocket, external ballistic 
 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
The development of technology allows the use of new methods in targeting theory, 

and this in turn increases the efficiency and the possibilities for combat use of non-
controllable aviation means of destruction. Modern opto-electronic tracking systems provide 
sufficient accuracy for tracking the target, as well as its identification from large field 
distances, ie. from large distances outside the air defense zone. Up to now, in the open seal, 
the way in which opto-electronic tracking systems are used to solve the task of targeting is 
unknown. Above all, data about the capabilities of these systems is presented, but not about 
their use in the algorithms for aiming at shooting and bombing. 

2. РЕЗУЛТАТИ 
При решаване на задачата на прицелване при стрелба с авиационно 

артилерийско оръжие (ААО) и неуправляеми авиационни ракети (НАР) с използване на 
следяща система, като параметър на прицелване се използва:  

 
(1)   q=μ/

1–μ/
1н и р=φ/

1–φ/
1н,  

като ъглите μ/
1 и φ/

1 определят положението на визирната 
координатна система OxDyz [2] спрямо свързаната координатна система 
Ox1y1z1, а ъглите μ/

1н и φ/
1н са необходимите ъгли на визиране на целта 

(фиг.3.4). 
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 y 

ТП 

x1 

y1 

z1 μ/
1н 

φ/
1н 

нD  

x1 

z1 

О 

D  

φ/
1 

μ/
1 

хD 

Ц 

z 

 

Фиг. 1. Необходими ъгли на визиране в координатната система Ox1y1z1. 

Приема се, че положението на координатната система Оrij свързана със 
следящото устройство се определя относно Oсx1y1z1 (фиг.2) с помощта на ъглите μ1 и φ1 
т.е. оста Or на системата Оrij е насочена към целта. Координатната система Oсx1y1z1 (с 
начало масовия център на следящото устройство) е паралелна на свързаната със 
самолета система Ox1y1z1, 

 

r 

x1 i 

j 

z1 

y1 

x1 

y1 

z1 

l 

O 

Oc 

Dc 

1 

1 

Ц 

lx1 

lz1 

 

Фиг.2. Определяне положението на Orij спрямо Oсx1y1z1. 

На фиг.2 обозначенията са: 

Dc е далечината до целта спрямо следящото устройство, като вектора сD  лежи 

на оста Or; 
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l – модула на вектора l  определящ разстоянието между масовия център на 

самолета и масовия център на следящото устройство. Проекциите на вектора l  върху 
осите на координатната система Ox1y1z1 са lx1, ly1, lz1. 

Вектора на далечината сD  се представя в скаларен вид в координатна система 

Ox1y1z1 с помощта на векторното уравнение: 

(2)    

.DDDD

;

l

l

l

0

0

D

A

D

D

D

2
1z

2
1y

2
1x

1z

1y

1xc
)сл(

1

1z

1y

1x





















































. 

 

Векторното уравнение за решаване на задачата на прицелване при стрелба със 
следяща система по земна цел се определя от векторната схема (фиг. 3): 

 

Б 

О 

Ц 

цS  

нD  

B  

с  

иD  

01V  

c  

0
01c V  

Ци 

 

Фиг. 3. Векторна схема на прицелване 

(3)    ц
0

01cccн SBVD  , където 

ВО= B  е вектора на базата на оръжието спрямо следящата система; 

ОЦ= нD  - вектора на необходимата далечина до целта за момента на изстрела; 

ЦЦи= цS  - вектора на линейното изпреварване, определящ движението на целта; 

БЦи= иD  - вектора на далечината на изпреварване; 

ξс
0
01V , ζс, ηс – вектори характеризиращи движението на снаряда за времето Т. 

Векторното уравнение (3.31) се представя в скаларен вид в свързаната 
координатна система Ox1y1z1. 
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За определяне на векторите на базата B , далечината до целта D , понижението 

на снаряда ηс, началната скорост на снаряда (НАР) 0v  и скоростта на самолета 1V  се 

използват свързаната със самолета координатна система Ox1y1z1, визирната 
координатна система OxDyz, координатната система Оrij, навигационна координатна 
система Oη/ζ/ξ/, координатната система Oxv0yv0zv0 свързана с началната скорост на АСП 
и скоростната координатна система Охvуvzv [1, 2]. 

Векторите B , нD , c , 0v , 1V  се определят в скаларен вид с помощта на 

следните матрици: 
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Вектора отчитащ понижението c  и отклонението на снаряда c  предизвикано 

от бордния ефект в свързана координатна система има вида [2]: 

(4)    

   

.D
V2l

d

m
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Проекцията на вектора на началната скорост 01V  на снаряда (НАР) върху осите 

на системата Ох1у1z1 се определя от формулата: 

1001 VvV  ; 

(5)    v1
)v(

1v0
)v(

1101 )V(A)v(AV
0

0  , 

Отчитайки, че 
01

100
01 V

Vv
V


 , то произведението  10

01c V  има следния вид:  

(6)      v1
)v(

1v0
)v(

1
01

c
1

0
01c )V(A)v(A

V
V

0

0 


 . 

Началната скорост V01 се определя с помощта на формулата: 

(7)   б10
2

1
2
001 cosVv2VvV   

При стрелба по подвижна земна цел се приема хипотезата за движение на целта: 
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     constVц  . 

В този случай се използва формулата: 

(8)   TVS цц  , където Т е времето за движение на снаряда. 

Използването на следяща система за стрелба позволява определянето на 
текущите координати x, z на целта и скоростта Vцх, Vцz на целта в хоризонтално 
стабилизираната координатна система Охуz. 

Проекцията на вектора цS  върху осите на свързаната система Ох1у1z1 се 

определят от израза: 

(9)     


















TV

TV

TV

S

1цz

1цy

1цx

1ц . 

Положението на самолета, следящата система и целта относно произволно 
избран базис се определя от векторната схема представена на фиг. 4. 

 

носD  

cD  

l  

цD  

слD  
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Ц 

С 

цV  

W  

 

Фиг.4. Векторна схема представяща положението на самолета, следящата 
система и целта относно даден базис. 

От горната векторна схема се определя векторното уравнение: 

(10)    0DDlD цcнос  . 

Приведената пътна скорост на самолета относно скоростта на целта е: 

(11)    цпр VWW  , 

След диференциране на (10) и преобразуване се получава: 

(12)    

,DllW

;DllW

;DllW

ciri1ir1прj

cjrj1jr1прi

cij1ji1прr





 ɺ
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където ωi и ωj са ъгловите скорости на следящата система Oсrij спрямо координатна 
система Осx1y1z1, които се измерват. 

Ъгловата скорост 1  на самолета се измерва в свързаната със самолета 

координатна система: ωх1, ωy1, ωz1.  

Вектора на 1  ъгловата скорост се представя в скаларен вид с помощта на 

преходната матрица  т)сл(
1А : 

(13)  

.cossinsinsincos

;cossin

;sincossincoscos

11z111y111xj1

11y11xi1

11z111y111xr1







 

С използването на  т)сл(
1А , lx1, ly1, lz1 се представят в Orij: 

(14)   

.coslsinsinlsincosll

;coslsinll

;sinlcossinlcoscosll

11z111y111xj

11y11xi

11z111y111xr







 

Ъгловите скорости ωi и ωj се измерват с помощта на скоростни двустепенни 
жироскопи поставени на рамката на следящата система или на оптико-електронната 
визирна система. 

Приведената пътна скорост прW  се представя в координатната система Оcх1у1z1 

с помощта на преходна матрица  )сл(
1А : 

Проекциите на вектора на скоростта на целта в координатна система Оcх1у1z1 се 
определят от формулата: 

(15)    
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Поставяйки във форм. (3), форм. (4), (6) и (9) се получава: 
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(16)

   

  .TV

B

B

B

               

)V(A)v(A

sin

cossin

0

vVC
V

A

D

D

D

1ц

1z

1у

1х

v1
)v(

1v0
)v(

101b
01

c
c

т)1(

н1z

н1у

н1х

0

0
















































































 

След поставяне на преходните матрици и форм. (15) в (16) се получава пълните 
уравнения за определяне на Dx1н, Dy1н, Dz1н: 

(17) 
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Използвайки (17) необходимите ъгли на прицелване μ/
1н и φ/

1н при стрелба в 
свързаната координатна Ox1y1z1 с начало т. О разположена в масовия център на 
самолета се определят от формулите (фиг. 3.1): 

(18)  









н1x

н1y
н1 D

D
arctg ;    









 


н1y

н1н1z
н1 D

sinD
arctg . 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
От предложения математически модел могат да се направят следните изводи: 
1. На базата на създадените математически модели за стрелба с използване на 

АПК със следяща система могат да се създадат инструментални уравнения за 
конкретен тип авиационен прицелен комплекс. 

2. Предложения модел дава възможност да се съставят математическите модели 
и алгоритми за определяне на точността при стрелба.  

3. Математическия апарат за решаване на задачата на прицелване при стрелба 
дава възможност да се състави алгоритъм за решаване на задачата на прицелване при 
стрелба с подвижно оръжие за конкретен тип боен вертолет. 
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Abstract: Storing material resources is a back-up function of military logistics, but its proper 

organization and successful improvement is a guarantee for effective and efficient realization of the 

whole logistics support process. Currently, many warehouses at the various command levels are not 

necessary due to decrease in stock volume. This leads to significant staff reduction as a result of the 

elimination of military units and staff changes in warehouse structures, but at the same time staff 

duties are not reduced. The objective reality at the moment shows that warehousing activities are 

carried out through tolerating many and considerable omissions or compromises. For this reason it is 

advisable to elaborate the whole warehousing process in the Bulgarian Army (BA). The aim of this 

study is to analyze the state of logistics and warehousing in the Bulgarian Army.  

 
Keywords: logistics, logistics system of Bulgarian army, warehousing. 
 

1. INTRODUCTION 
 

The dislocation of the Bulgarian Army takes place much more southerly than the 
arctic latitudes. Therefore, the material of this work was prepared in cooperation with Russian 
scientists. Conditions of permafrost in the Arctic zone make the process of storing provisions, 
uniforms and weapons more expensive and require special equipment. On the one hand, all 
the components of the army logistics should always be equally accessible and in good 
working order, despite the particularly low air temperature, and the zone of low atmospheric 
pressure characteristic of the Arctic. On the other hand, one should take into account the fact 
that the use of more expensive warehouse equipment requires additional substantial 
allocations that may lead to unpopular measures of political practice in the country's 
population in the form of new taxes. In turn, the new missions and tasks, BA living 
environment and the military-political reality in the world necessitated the inauguration of a 
transformation process of the organizational structure, functional relationships and 
administrative practice in the Ministry of Defense, Defense Headquarters of the Bulgarian 
Army. The aim of this transformation is to build up modern, usable and effective armed 
forces. 
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A new approach is necessary as to realize the principles of compatibility, usability, 
modularity, functionality and expeditiousness. The main efforts should be directed towards 
reaching multi-functionality in order to increase the operational effect and to reduce 
expenditures for staff, infrastructure, fighting equipment and battle training [8]. 

We understand that it is possible to achieve the desired balance between the need for 
new warehouse equipment for its use in fundamentally new climatic, geographic and 
geophysical conditions, and the need to use material means for this purpose extremely 
rationally. 

One priority of armed forces development is progressive building up of the necessary 
operational capacity within an integrated system for defense planning.  

The development of effective capacity requires permanent transformation, based on 
the lessons from participation in operations and missions, flexibility in conception 
development, effective military and logistics support, capacity for deployment and 
independent task fulfillment for a long period of time [9]. 

The presence of various arms of the Russian army in the Arctic zone helps to solve a 
whole range of tasks that are closely related. It: 

Protection of the northern border of the Russian Federation, which is the largest in 
terms of world scale in the Arctic zone; 

Escorting cargo ships navigating in the Arctic zone along the northern sea route; 
Security escort of mobile drilling rigs, which lead to the extraction of minerals in the 

water area of the Arctic; 
protection of industrial enterprises of the Russian Federation in the Arctic zone, etc. 
Storing material resources is a back-up function of the military logistics, but its proper 

organization and successful improvement is a guarantee for effective and efficient realization 
of the whole logistics support process [7]. 

The rapid warming of the climate in the Arctic zone, on the one hand, can somewhat 
reduce the level of requirements for the preservation of the logistics of the army units, and on 
the other hand - prompts to increase the costs allocated to the maintenance of housing 
infrastructure for the army and its maintenance staff. 

Storing material resources for the Bulgarian Army is considered at two levels: 
First level – organizational and management structure of BA warehousing  
Second level – state of BA warehouses and organization of warehousing activities 

there. 
Such a subdivision into the levels is typical for the Russian army, taking into account 

the variety of climate characteristics and the specifics of deploying the armed forces in 
various regions of Russia. 

For the purpose of this study the second level is analyzed. 
The aim of this study is to analyze the role of warehousing as an element of Bulgarian 

army logistics system and the states of warehouses of Bulgarian army. 
This research will analyze the state of the Central Supply Base /CSB/, Regional 

Supply Bases /RSB/ and other BA warehouses and warehousing activities carried out there. 
 

2. ROLE OF WAREHOUSING AS AN ELEMENT OF BA LOGISTICS 
SYSTEM. 

 

The reduced staff numbers of the Bulgarian Army and limited financial resources for 
defense and security makes it necessary to improve the factors for its effectiveness, incl. the 
logistic system. 

In turn, for the Russian army in recent years is characterized by a reduction in the 
service life to one year, as well as a principal increase in the percentage of service under the 
contract. 

Building and maintaining contemporary warehouses requires a complex approach to 
their design and detailed preliminary plans to determine the need of warehouse area and 
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volume, the necessary warehouse equipment and technics and their placement inside the 
warehouse [4]. 

The construction of storage facilities of the Russian army in the Arctic zone in the 
previous decades could be conducted directly on permafrost. Now, as we understand it, the 
design of army warehouses for Arctic conditions must undergo fundamental changes, since 
otherwise the intensive thawing of permafrost will inevitably entail human sacrifices, 
unjustified expenditure of material and technical resources, and irreparable changes in 
architectural structures. 

Currently, many warehouses at the various command levels are not necessary due to 
decrease in stock volume. This leads to significant staff reduction as a result of the 
elimination of military units and staff changes in warehouse structures, but at the same time 
staff duties are not reduced. The objective reality at the moment shows that warehousing 
activities are carried out through tolerating many and considerable omissions or compromises 
[6]. 

For this reason it is advisable to improve the whole warehousing process in the 
Bulgarian Army. 

The warehouses of the Russian Army in the Arctic desert are built thanks to the 
delivery of all necessary materials along the Northern Sea Route. The first food stores and 
fuel storage facilities in permafrost conditions are designed to serve the needs of the personnel 
of the North Clover military base, which is located on the island of Kotelnyj, the archipelago 
of the Novosibirsk Islands.  

The next fundamentally new step in developing innovative technologies for storing the 
material and technical resources of the Russian army was the construction of a second 
military base. It is called the "Arctic Shamrock" and is located on the island of Alexandra 
Land in the Franz Josef Land archipelago. The stores of food and fuel have a capacity 
corresponding to the requirements of a garrison of 150 people for 18 months. Since cargo 
vessels can use the Northern Sea Route only four full months a year, the garrison supply is 
designed for autonomous residence in a five-story housing and administrative complex and 
performance of service tasks. In addition to storage facilities, the infrastructure of the base 
includes a power station, as well as a water treatment plant designed for 700 tons of water. 
Water is obtained by disinfection of snow. In addition, as part of the military base "Northern 
Shamrock" operates a shore pumping station for fuel replenishment, sewage facilities and 
heated garages for military equipment. 

The Ministry of Defense manages and coordinates the activity of logistics support of 
the armed forces. In cooperation with the other ministries and administrations, it develops and 
presents for confirmation to the higher defense management authorities plans for due 
provisioning and use of military and civil resources in operations at time of crisis, conflicts 
and war. Special attention is given to national resources, development of transport, 
infrastructure and industry as well as the activities related to force deployment and support by 
the hosting country [3]. 

An integrated system for logistics support management is built up that consists of 
organizational structure (staff, equipment and installations), doctrines, procedures and 
communication and information technologies. This system provides due and expedient 
information for planning, management and control of the activities within all structures and 
levels [5]. 

The use of information and communication technologies in solving the tasks of the 
army units of the Arctic zone provides for the use of hardware and software that are capable 
of withstanding permafrost conditions for a considerable time in order to create a satisfactory 
quality of work for each specialist in the army. To do this, all necessary spare parts of the 
hardware stock of information means should be in warehouses in sufficient quantity and the 
most modern modifications. As part of the army units should be specially trained members of 
the team, who must be able to quickly and skillfully make a replacement and adjustment of 
equipment, which for one reason or another has failed. 
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Logistics support management includes: continuous gathering, summarizing, 
examining and analyzing data about the situation; making a decision for logistics support 
organization; planning of logistics support; giving tasks to subordinates; organizing and 
maintaining interaction; organizing and carrying out activities for increasing the readiness and 
durability of logistics support forces, their protection, security and defense; organizing the 
system for management, leadership and control. 

Given the short-term nature of summer navigation on the Northern Sea Route, it must 
be remembered that the garrisons of the Arctic zone can receive at their disposal rapidly 
obsolete equipment. This has a direct bearing on the quality of the work of storage facilities - 
sensors for monitoring temperature and humidity, air contamination of the arctic military 
depot, reaching the maximum permissible level of concentration in case of storage of harmful 
substances for breathing. Therefore, it is necessary to complete the cargoes arriving at the 
disposal of the Arctic regions, with the equipment of the newest models that have not yet 
entered mass production. However, before sending them to the northern military bases, they 
must undergo a multifactor test of operability in conditions, as close as possible to the 
temperature and atmospheric pressure characteristic of the Arctic zone. 

The main body for logistics support management at strategical level is Directorate 
“Logistics” at the Defense Headquarters. 

BA logistics support management at operational level is fulfilled by “Logistics” 
departments, by the Joint Forces Command of the separate armed forces (Armed Forces, Air 
Forces and Maritime Forces), and at tactical level by “Logistics” Departments at the bases and 
brigades and by “Logistics” sections at the battalions. 

 “Logistics” Brigade is a tactical military unit but fulfills functions at operational level 
regarding storing operational stocks of armaments, technics and material resources for the 
BA, as well repairing the technics of the JFC subordinate military units. It is deployed 
throughout the whole national territory and it provides material resources of all classes for all 
types of armed forces (AF) in peacetime. Completed with servicemen and civil servants at 
94%, it is able to fulfill the assigned tasks regarding logistics support of the Bulgarian Army 
units in the country and contingents of foreign missions [10,11]. 

The new strategic environment and the economic potential of the Republic of Bulgaria 
require continuous improvement of the structures for Brigade Logistics support at all levels 
and optimization of their activity.  

 “Logistics” Brigade has 28 subordinate military units, dislocated throughout the 
whole country. 

The military unit in the village of Negushevo, region Sofia is a center for logistics 
support and is also called Central Supply Base – CSB, which is established on the grounds of 
Ministerail Order No OX-0020/17.08.2000, since 01.09.2000. 

In organizational aspect the CSB is directly subordinate to “Logistics” Brigade and the 
performed tasks are related to the requirements of the Doctrine for Bulgarian Army Logistics 
and Conception for United Material and Technical Supply. 

For fulfillment of logistic operations CSB – Negushevo has at its disposal a logistic-
provisioning company with three squads – transport, repair and housekeeping. 

It should be emphasized that the SCB takes a particularly important place within the 
general scheme of BA logistics support. It is a supply body of “Logistics” Brigade and its 
main task is to provide BA subdivisions with all types of material resources. The CSB is an 
independent military unit with a specific organizational and staff structure that allows 
successful completion of tasks assigned to the military forces, namely total, due and quality 
provisioning of BA units. 

There are two Regional bases for supplying with logistic property directly subordinate 
to the Central Supply Base which are called Regional Supply Bases (RSB) situated in the city 
of Plovdiv and the village of Radko Dimitrievo – Shumen region, namely: 

In the city of Plovdiv – First Regional Base for storing logistic property and control on 
foods, installations and vehicles of high danger. 



214 
 

In the village of Radko Dimitrievo, Shumen region – Second Regional Base for 
storing logistic property and control on foods, installations and vehicles of high danger. 

The main tasks fulfilled by RSBs are: summarizing the needs declared by the supplied 
military units; coordinating the declared quantities with “Logistics” Brigade; preparing 
payment documents for the delivery companies; organizing and controlling the storage of 
war-time stocks of material resources in the national economy; control on the execution of 
contracts and contract discipline, in conformity with contract articles; control over high 
pressure machines, lightening-conduct, fire safety, and last but not least the quality of food 
products delivered to RSB and the end user-units. 

 

3. ANALYSIS OF THE CENTRAL SUPPLY BASE, REGIONAL SUPPLY 
BASES AND OTHER WAREHOUSES OF THE BULGARIAN ARMY. 

 

For analyzing the current state of warehousing in the Bulgarian Army a survey was 
conducted among the officers, sergeants and civil staff employed in the CSB – village of 
Negushevo and in the RSBs – village of Radko Dimitrievo and city of Plovdiv, as well the 
warehouses for storing motor vehicles – village of Resen and for armament – village of Dalga 
laka. The survey was held in the period 2012-2016. The specific method for warehousing 
examination is based on Bolton’s system for evaluation and quality of warehousing services 
[2]. 

Survey questions are grouped into 9 sections. Sections include the following main 
topics of research: state of the warehouse buildings and fields, equipment safety and security, 
sanitary conditions and buildings maintenance, servicing RSBs and the units situated in the 
responsibility zone, warehouse staff, warehouse operations on acceptance and dispatch of 
material resources, losses/damages of material resources, accountability and annual inventory. 

One of the necessary elements of the functioning of storage facilities - both in the 
Bulgarian and Russian armies - is their safety for service personnel. The quality of ventilation 
of storage facilities is one of the key indicators of their sanitary and technical support. 
Sufficient illumination of the warehouse of the military base of Russian Army acts as the 
main source of its functioning, taking into account the peculiarities of the Arctic zone, where 
natural light for a long time cannot be the main source of illumination. 

Based on the survey results the state of BA warehousing could be outlined in the 
following main directions: 

State analysis of buildings and fields 
Despite being built many years ago, buildings and fields in the monitored sites are in 

good condition. In Negushevo and Radko Dimitrievo warehouse buildings need renovation of 
exterior and repair of roof constructions. However, major repair costs would be necessary 
which cannot be currently afforded and chief officers are forced to undertake temporary 
solutions for mitigating the problems. 

Parking lots and roads are in good condition excluding RSB – Plovdiv, where roads 
are narrow and it is difficult to manoeuvre. 

Although in the CSB, RSB – Radko Dimitrievo and Resen bases there are conditions 
for using railway transport, it is not used. According to the contracts with delivery companies 
material resources are delivered vie motor transport to CSB or RSB. At present, railway 
transport is used as a transportation method only in the warehouse base Dalga Laka. 

There are many ways for improving the supply of warehouse bases through various 
cargo vehicles. Head officers state that it is better economically grounded to use small cargo 
vehicles – mini-busses with bigger range, lower loading capacity and lower operating costs as 
well. 

Another problem is the lightening condition. Good lightening is a precondition for safe 
fulfillment of warehousing activities and for protecting material resources, as CSB and RSBs 
keep high value stocks. Problems come mainly from the old electric network and the lack of 
electrical luminaires for due change. 

Analysis of equipment safety and security 
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The main problems found in the analysis of equipment safety and security are related 
to the lack of modern tools for monitoring and fire extinguishing /sprinkle system and smoke 
detectors/. Indeed, the existing fire equipment and tools are ready-to-use. In warehouse bases 
there are fire equipment and tools next to every storage building – able to carry and transport 
fire-extinguishers, trench instrument, pumps, etc. Fire-extinguishers are accessible and 
correctly situated to be easily found in case of need. They are kept in good working condition 
and are periodically checked-up at an authorized service-station where the relevant certificate 
is issued. 

Fire safety in warehouse bases is subject to periodical unexpected inspections by the 
Military Police and “Logistics” Brigade special bodies. The assessments of the latest 
inspections in the monitored warehouse bases are “Excellent”.  

The level of fire safety is maintained also with frequent instructions of the warehouses 
staff, the presence of fire safety instructions in every warehouse and office, and putting well-
visible “No smoking” signs. 

As a positive aspect of the examined sphere could be outlined the high discipline of 
warehouse staff regarding buildings safety. In order to improve safety, it should be invested in 
modern fire protection systems – smoke detectors, sprinkle systems and modern 
communication systems for early warning of fire forces. 

Warehouse staff analyses 
The survey shows that warehouse staff is controlled and supported by the management 

in doing warehousing activities. A committee of qualified persons is established when 
safekeeping objects – clothes, shoes, etc. are accepted in RSB and CSB, who verify supply 
quantity and quality on the spot.  

The limited number of warehouse staff provides for better management control. In the 
time when workers are not directly occupied with their main warehouse duties they fulfill 
other tasks as well, such as cleaning and maintenance of outside regions, construction and 
repair activities, etc. 

There are regular trainings for the SCB and RSB warehouse staff according to the plan 
of supply bases directors. The main aims in this aspect are to introduce new types of 
resources, get acquainted with new regulatory acts regarding warehousing activity, studying 
the basic workplace health and safety rules. Practical lessons on safety rules implementation, 
rules for work with dangerous substances and work with the equipment and tools for loading 
and unloading services in the warehouse are organized in the beginning of every year. 

The conducted survey and the monitoring of warehousing activities organization in 
BA show that the main communication methods used for their fulfillment are personal contact 
/morning posting of sentries and personal meetings/ and use of stationary/mobile phone. In 
BA warehouses there are no modern communication tools – computer systems /data 
transferring systems, pick-by-light systems, vision display, etc./ 

Analysis of warehousing activities – acceptance and dispatch of material 
resources 

Acceptance of material resources /goods/ in the examined warehouses is done with a 
view to check their quantity and quality and their compliance with the signed delivery 
contracts. For the acceptance of newly arrived material stocks from civil firms a committee is 
established which includes people acquainted with the specific features of different resources 
– representatives of the warehouse bases /including the head store/. When the quality of 
safekeeping objects is accepted, it is compared to the available specimen of the same goods. 

It could be concluded that there are good relations with suppliers. Usually, material 
resources are dispatched with transport owned by the supplier and this helps to avoid 
controversies about protecting material resources during transportation. There are cases of 
refusal to accept the material which usually happen when the delivery arrives at non-working 
hours. 

Dispatching material resources to the units and sections in the responsibility area is 
done on the basis of the information flow generated in the system of requests and orders. 
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Usually, material resources are dispatched to the sections with own transport of the warehouse 
bases which does not totally correspond to delivery requirements. The problem comes from 
the existing old large-size machines which sometimes cannot be used at full capacity and 
creates too high operational costs. Transport planning in the monitored warehouses is 
optimized so that within one transport route several military shops and units – material 
recipients could be visited. 

An important indicator for warehouse effectiveness is the available storage space level 
of use. In the examined warehouses the assessment of this indicator is good. The examined 
storage buildings are with different sizes and construction solutions but everywhere there is 
the ambition for maximum use of the efficient storage space. There are little reserves in the 
safe-keeping storage centers – Negushevo and Plovdiv because of storing waste materials in 
the active storage areas and not enough using of stands as a universal storage system. 

The analysis of the examined warehousing activity elements requires purposeful work 
and efforts in the following directions: 

Investments in buildings maintenance and lightening are necessary, as well as 
purchasing modern transport means corresponding to the contemporary features of material 
flow in the logistic system; 

In warehouse bases for storing material property could be applied good practices used 
in the warehouses for storing motor vehicles and armament regarding maximum utilization of 
storage space and the broad use of stands as a universal system for storing material resources; 

Despite the staff good professional skills, more attention should be paid to their safety 
and security and providing good working conditions. In the warehouses for storing material 
property it would be purposeful to develop procedures for the use of safety technics and 
equipment in doing warehousing activities. 

In the conditions of contemporary tasks and challenges faced by the logistics support 
and in particular – Bulgarian Army warehousing, the following conclusions could be drawn: 

Historically, warehousing has been an important element of the Bulgarian Army 
logistic system and has developed dynamically during the years. There are two main 
challenges standing in front of warehousing – creating stocks that could completely satisfy 
military needs of material resources and reaching higher effectiveness of the warehousing 
function. 

Higher level of warehousing could be achieved only through constant monitoring of 
the warehousing activities state and searching for ways of improvement. It is important to 
involve in the current analysis the warehouses directors and staff as they are well acquainted 
with the strengths and weaknesses of the offered logistic service. The applied approach should 
be pointed at investing in fields of warehousing that are lagging far behind world practices 
and threaten the fulfillment of the main warehouse functions, such fields are: investments in 
building maintenance, investments in modern information and communication systems, 
investments in safety and improving working conditions in the warehouses. 

One way to achieve maximum effect in logistics is to create and use modern 
information systems. Only generating and providing accurate information in real time would 
allow directors to take the most appropriate managerial decisions. Through using modern 
information systems for logistics management we would be able to use defense resources 
effectively and economically. The information system “BA Logistics” is an example for the 
ambition to reach this aim and its full implementation in all units of the Bulgarian Army will 
show the whole set of advantages that it provides. 

In conclusion, regarding the new tasks given to the Bulgarian army, the logistics 
support system, and warehousing in particular, should create and provide a broad set of 
logistic services in the country and also for foreign operations and mission’s fulfillment. 
Foreign experience and the advantages of Russia and Bulgaria should be utilized. At the same 
time, it should be agreed that operations supply would largely depend on the specific 
conditions of environment and on this grounds should be found flexible approaches and 
solutions for every single case. 
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We are confident that the cooperation of the scientists of Russia and Bulgaria will 
contribute to the strengthening of peace, mutual understanding and comprehensive friendly 
relations between our powers. The results of the Russian-Bulgarian research projects will 
form the basis for the effective use of the Arctic zone on the principles of natural 
appropriateness and culturality. In turn, the provision of military bases of the Russian army in 
the Arctic zone is based on constantly developing technical innovations, opportunities for 
upgrading the skills and professional retraining of personnel of military units, as well as the 
use of information and communication technologies [1]. 
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Abstract: The paper gives a short overview on military bases, interprets their establishment and their 

empolyment in a historical context. The essay talks about the types of overseas bases, which types 

represent different levels, measures of installations, furthermore gives a review on their attributes, 

considerations of their establishment putting the focus on air base specific issues. The last chapter 

shows, from the percpective of the statement that Air Power is an inherently offensive entity this is why 

its overseas employment is fundamental and obvious, that how air bases supported geotrategic 

endeavours conducted by Air Power during the 20
th
 century and which tendecy can be expected. 

Finally, the paper highlights which are the basic attributes and requirements of air bases in the 

morror of the employed warfighting assets and organisation method, and interprets the basic 

properties of the bases of other services than Air Force. 

Keywords: overseas base, air base, airport. 

1. INRTODUCTION 

In the framework of the New National Excellence Program my research focuses on the 
airfields similar to my PhD topic. During the period of the scholarship I examined how the 
airfields contribute to the effectiveness and success of the Air Power activities and operations, 
to the geostrategic endeavor of a nation. 

There are a lot of famous advocates who contributed to Air Power theory, these 
thoughts are usually in line with each other. These similarities are often concerned as non-
genuineness, although I believe the above mentioned parallelisms mean the coherence in the 
general Air Power theory. The main principal of the first Air Power advocate trio of Giulio 
Douhet – Sir Hugh M. Trenchard – William L. Mitchell is that the core attribute of Air Power 
is the ability of getting into the heart of the adversary thus Air Force is an inherently offensive 
service of armed forces. From the period of World War II one of the most significant theorists 
was Alexander P. de Seversky who worked out a comprehensive approach to defeat Nazi war 
machine through Air Power. The other one is John C. Slessor who, instead of the examination 
of the Air Power in strategic context focused all his excellence on the operational level 
application against land forces, founding the category of air interdiction. Nowadays the 
theorists who we can consider as contemporary namely are John A. Warden, Philippe S. 
Meilinger and Robert A. Pape did not need to cope with core Air Power functions, but laid 
down the bases of modern employment of Air Power (air campaigning) and as precondition a 
complex targeting system. Their theoretical schemes resulted the success of the air efforts of 
Gulf War I. and the following air campaigns. The strategic attribute of Air Power was purely 
proven in this era also, viz. that a war can be won (our will can be coerced onto the enemy) 
merely through Air Power. 

                                                 
10 Supported by the ÚNKP-17-3-IV-NKE-25 New National Excellence Program of the Ministry of Human 
Capacities 
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Of course plenty of other great airmen could have been mentioned, but I personally 
(and taking the significant literature of Air Power theory into account) consider the above 
mentioned theorists the most appreciable. Despite these great thoughts though, they missed to 
involve the fundament of Air Power, the surface base of aviation, the airfields or airbases into 
their theories. At some places in the resources few fragments can be picked up in accordance 
with the airfields, but their significance is not clarified in details. However, the examination of 
roles and significance of military bases in this era is missing (airfields as targets can be found, 
though), there is great literature of military basing and mainly overseas basing (establishment 
and geostrategic significance). My aim during this ten month scholarship is to find and 
describe the connections between military (or Air Force) basing and the theory and 
employment of Air Power. 

I think and I believe that airfields indeed play a key role in the Air Power thinking as a 
momentous Air Force element. Airfields are not just contributors and enablers of Air Power 
core functions, but these facilities have to be considered as primary targets from the adversary 
point of view. I dealt 3 aspects in 3 different publications of mine with the latter topic (airfield 
defense and security), but the examination of the former approach (airfield as key contributor 
and enabler to Air Power operations) provides the topic of my present research. 

2. DOMESTIC AND OVERSEAS BASING 

For a very long time the personnel, troops, materiel and warfighting assets of a nation 
naturally are situated in facilities designed for this purpose which are known as garrisons or 
bases. The reason of the organisation method of this branch of public service on the one hand 
is that, the nation seeks to protect its civilian population from the daily activity of the military 
force, and on the other hand the organization shall also be protected from unwanted external 
influences, disturbances, the unauthorized possession and use of military equipment. 
Furthermore, for closed organizations with rigid hierarchy such as armed forces, the non-
conformable behavioral patterns that can not be influenced by the organization are 
unfavourable due to the organization's rules which do not apply to the possible civilian 
disturbers. These garrisons and bases provide the venue of everyday military life and training. 
For training with greater volume, external training grounds serve as the location. The 
establishment of homeland bases is the matter of home affairs, neither neighbours nor the 
international community have voice in this act, although whithin a certain geographical region 
one nation’s development of its armed forces is monitored by that nation’s neighbours and 
also a global actor’s development of its armed forces is monitored by the whole globe. 
However, the establishment of overseas bases is typically given more attention, and the 
neighbours of the host nation are also interested, even if they not assess the situation as a 
threat, they may assess it at least as a risk of their interest. 

The so called overseas bases (or we can name them bases abroad) have other special 
functions as well. If we only look at functionality, the tasks of overseas bases include the 
deterrence of threats in a given area, warfare, gathering information, providing venues for 
transit through the region and acting as a kind of logistics hub (center), etc. [1, p.20.] The Air 
Base of Pápa, Hungary for example is a good instance for the latter case, the NATO considers 
it as a logistical hub and also supports the air base to become one by the proper way of 
development (by building civil terminal, by renovating and building storage facilities, by 
establishment of facility for goods in transit, etc.). The Pentagon specifics that a "base site" is 
any geographic location that is owned by or leased to, or otherwise possessed by the military. 
[3] 

Beyod the terms of functionality, overseas bases are the means of geopolitical intent 
and orientation of a nation (which is typically a great power) or an alliance. In many cases the 
increment of the allince among a great power and nations with lesser territory and capability 
(beyond other means of connection like diplomacy and economy) is the establishment of 
military overseas bases. This method is especially typical about the geopolicy of the United 
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States of America, considering the history the USA possesses the greatest overseas posture of 
all time. I believe that by studying the proceeding of US Department of Defense, the Base 
Structure Report from 2015, we can find convincing numbers: the USA possesses properties 
and facilities in 41 country all around the world, on 587 locations and in the value of $879 
billion which are partially owned or leased from the host nations. [2, p.18., p.68-85.] These 
numbers are only according to a certain method of counting, other sources say that the 
contingent os the overseas bases of the USA is more than 800 sites. [3] 

Albeit, the posture of overseas bases during the Cold War and nowadays serves the 
interests of the United States (so this posture do not necessarily applicable to orher nation’s 
policy), the experience of the United States is the most relevant and should be examined 
because of the quantitative reason of the former pharagraph. I do not intend to decrease the 
perspective and focus on only one point of view, although the case of the United States 
regarding the topic of overseas bases is unique. Nonetheless there are other examles and 
experiences about our topic. In the late Soviet Union, Russia also had an extended overseas 
posture, but their presence rather represented an occupation than allied forces and we can call 
the union as empire also. Nowadays there are only a few states that have overseas bases, the 
overall number of these sites which is possessed by 11 nations is 30, their apportionment can 
be seen on the figure below (Figure 1.). 

 

Figure 1.: Nations which possess overseas bases besides the USA 
Source: Why does the US have 800 military bases around the world? 

https://www.vox.com/2015/5/18/8600659/military-bases-united-states, Downloaded on 2018.02.23. 

3. OVERSEAS MILITARY BASES IN A HISTORICAL CONTEXT 

During the history there certainly were other nations besides the USA, empires or 
great powers which from their hinterlands projected power or force onto neighbouring or 
remote locations, but usually those areas were also occupied or annexed. This paper focuses 
on those cases in which one nation creates an alliance with another one and as a result of the 
good relations the former one is allowed to deploy a part of its military forces into the latter 
one’s territory to be able to represent its interests in that specific region. Through this act, the 
sending nation may support several endeavours which were already mentioned, but I add the 
following: if these endeavours’ character is offensive (deterrence, area denial, constraining an 
ideology, etc.) it is typically not against the host nation, on the contrary, the deployment 
conducted in favour of the host nation, and against a third party. 

In fact, the use of military bases overseas dates back to Ancient Greece and its city-
states. The first written sources related to military bases can be found in the writings of 
Thucydides, which narrated the Peloponnesian War of fifth century BC. He wrote about how 
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the Athenian empire established the Delian League, a military alliance which built Athen’s 
navy and, therefore, its power and importance throughout territorial issues. On the other side, 
Sparta, which had been the military leader of the Greek world, set a range of alliances through 
individual treaties, creating the Peloponnesian League. The dispute between these two leagues 
included basing issues that emerged during the war, such as those related to supply 
distribution and foreign help from allied city-states. 

Furthermore, Persians prized bases that controlled landaccess routes to strategic 
locations since this was crucial for their imperial power and their conquered territories. It was 
during Darius’ Persian Empire (modern day Iran) that the imperial route spread 2 500km long 
of roads, containing stone warehouses with food and lodging every 29 km. The logistics that 
accompanied the creation of roads was revolutionary, including benefits for trade and the 
transport of cargo and people, even assisting communications – a message that previously 
took months to circulate now went much faster from one side to another on the gigantic 
empire. These routes upgraded military capacities, since made it possible to conduct 
simultaneous attacks on multiple fronts. 

In modern times, with the 15th century maritime empires’ expansion, expansionist 
powers managed to set up trading posts, warehouses and oversea bases to consolidate their 
might and influence, aiming to secure vital interests. At that time, commercial importance 
began to walk together with military issues, with basing access turning crucial to defend new 
lands for exploration. Also, the presence of foreign troops during the Colonial Period is 
closely related to foreign military bases. The British Empire presence in the Pacific Ocean, 
especially in Indian Territory, could be explained by its importance – India was an outpost for 
strategic routes into the Asian continent. In this case, British troops reinforced India’s value as 
a colony, also giving support for commerce and military needs of the British crown. 

The same can be said of the American presence in the Pacific, when it began to 
establish its roots to conquer importance in Asia-Pacific. In a further period, during the 19th 
century, the United States was in a moment of expansion of their industry as well as of their 
international trade and, therefore, was in need of markets abroad. Based on Alfred Mahan’s 
thoughts, expressed in his book “The Influence of Sea Power upon History”, Washington 
believed that the only way to guarantee access into international markets was through the 
development of a merchant and battleship navy supported by a network of naval bases which 
would maintain open lines of communication between the United States and its new markets. 
This is the root of US navy’s power, including the importance of their overseas bases. 

From the 20th century onwards, with the two Great Wars and the consequently 
ascension of the United States (USA) and the Soviet Union (USSR) as superpowers, the 
establishment of overseas military bases assumed the configuration we know today. Overseas 
military bases in other sovereign nations only from the late 1930s gradually become a more 
acceptable reality, for both Americans and other states. The turning point for acceptance was 
World War II – by 1945, at the end of the war, American policymakers claimed more than 
3 000 distinct military installations all over the world – the number approached 20 000 if 
looser definitions of a military installation are employed, though the actual number matters 
less than their strategic purpose. 

After World War II, the United States deployed its forces to large foreign bases abroad 
in order to contain the Soviet Union. The distribution of bases in Western Europe and 
Northeast Asia that received US troops and their dependents is a legacy of the Cold War [5, 
p.84-86.]. 

4. TYPES AND ATTRIBUTES OF OVERSEAS BASES 

According to today’s terms there are three major types of joint (interservice) forward 
facilities: main operating bases (MOBs), forward operating sites (FOSs) and cooperative 
security locations (CSLs). These are supported by pre-positioned sites and en-route 
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infrastructure (ERI) bases. The MOBs serve as hubs (i.e. huge military facilities) with spokes 
to FOSs and subspokes to CSLs. 

Main operating bases. MOBs are existing, strategic hubs located in friendly host 
countries with permanently stationed combat forces and robust infrastructure, command and 
control structures, family-support facilities and strengthened force-protection measures. These 
strategically vital installations are intended for long-term use and serve as anchor points for 
processing, training, combat and to demonstrate the one’s commitment to its allies. US MOBs 
include many of the large current strategic locations in Europe and Asia, such as the Ramstein 
and Spangdahlem airbases in Germany; the Naval Station Rota in Spain; the 173rd Airborne 
Brigade in Vicenza, the US Navy’s European headquarters in Naples and the airbase in 
Aviano, Italy; the Kadena airbase in Okinawa and the Yokosuka naval base, Japan; and Camp 
Humphreys in South Korea. These MOBs are in continuous use and joint installations with 
the units of two or more services. 

Forward operating sites. The FOSs are used in instable areas like West Africa, 
southern Asia and the Pacific Ocean to the Andes mountains. These forward bases are 
anchored to existing MOBs. In response to the September 2001 attacks, in October 2002 the 
USA set up Camp Le Monier in Djibouti as a forward base in the Horn of Africa to cope with 
terrorists operating in that area. The base was a prototype for the FOS strategy. The FOSs are 
used primarily as starting points for forces that serve on a rotating basis. They are expandable, 
host-state facilities that are ‘kept warm’ with limited sending nation military support and 
possibly as sites for pre-positioned equipment. The small number of staff at the FOSs will be 
ready to assist in resupplying active forces. So-called light-switch (i.e. ready for immediate 
use) facilities – such as Eagle Base at Tuzla in Bosnia and Herzegovina, Camp Bondsteel in 
Kosovo, the Incirlik airbase in Turkey, and the Thumrait and Masirah airbases in Oman – 
support forces that serve on a rotating basis rather than permanently stationed ones and will be 
the focus of bilateral and regional training. Backup support by an MOB may be required. 
Facilities in Bulgaria and Romania are designated as FOSs to serve as staging areas in crises. 

Cooperative security locations. The CSLs are basic, forward-operating facilities with 
no permanent sending nation forces stationed at them. They are maintained by contractors or 
the host country. The CSLs are used on a contingency basis and serve as the focal point for 
security cooperation activities. They may also contain pre-positioned equipment and are 
extendable to become FOSs if needed. As for the USA, many of the CSLs are and will be 
located in Africa or on its periphery to stave off possible terrorist activities and to protect the 
interests of the US oil industry (e.g. in the Gulf of Guinea). Examples of cooperative security 
locations include Libreville airport in Gabon, the Dakar airbase in Senegal and the Entebbe 
airport in Uganda. 

Pre-positioned sites. The key to a well-operating forward footprint is an effective 
prepositioning programme. Pre-positioned sites contain materiel for combat, combat support 
and combat service support and are tailored and strategically located in secure sites to enable 
and augment both forces that serve on a rotating basis and expeditionary forces. They may be 
co-located with an MOB or an FOS, these facilities are usually maintained by contractors and 
may also be sea based. 

En route infrastructure bases. ERI bases are strategically located enduring (i.e. meant 
to be used for an indefinite period) assets with infrastructure that provides the ability to 
rapidly expand, project and sustain military power for, for example, forces that serve on a 
rotating basis or the NATO Response Force. ERI bases serve as anchor points for processing, 
training, combat and to demonstrate the commitment of the sending nation. They can also 
function as an MOB or an FOS. Operation Enduring Freedom in Afghanistan and Operation 
Iraqi Freedom underlined the importance of such bases in Germany, Italy, Portugal, Spain, 
Turkey and the UK [6, p.14-16.]. 
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5. COMBAT SUPPORT FACTORS 

Several major constraining and contributing factors affect the capability of ovearseas 
bases to support the warfighter. The following pharagraphs will take these parameters into 
account – focusing mainily on air bases – during its process of selection for an optimal set of 
combat support locations. 

Base Access. This important issue deserves careful consideration and must be 
addressed before each conflict or operation. During the planning process of the establishment 
of a forward base, information about connection to seaports, public road and railway networks 
shall be gathered and taken into consideration. It is also necessary to be aware of the hosting 
nation’s rules of air traffic management and the kinds of diplomacy authorizations have to be 
collected. 

Forward Support Location Capability and Capacity. The parking space, the runway 
length and width, the fueling capability, and the capacity to load and offload equipment are all 
important factors in selecting an airfield to support an expeditionary operation. Albeit, the 
formerly mentioned factors can be compensated, runway length and width are key planning 
factors and are commonly used as first criteria in assessing whether an airfield can be 
selected. 

Airlift and Airfield Throughput Capacity. Timely delivery of combat support materiel 
is essential in an expeditionary operation. However, a mere increase in the aircraft fleet size 
may not improve the deployment timelines. The fleet size must always be determined with 
respect to the throughput capacity of an airfield. The maximum-on-ground (MOG) capability, 
for example, directly contributes to the diminishing return of deployment time as a function of 
available airlift. 

Forward Operating Location Distance. Distance between MOBs, FOSs or ERIs can 
impede expeditionary operations. As the number of airlift aircraft increases, the difference in 
deployment time caused by distance becomes less pronounced. Adding more airlifters to the 
system will reduce the deployment time, albeit at a diminishing rate, until the deployment 
time levels off as a result of MOG constraints. 

Modes of Transportation. There are several advantages to using sealift or ground 
transportation in place of, or in addition to, airlift. Allowing for alternative modes of 
transportation might bring some FOSs into the solution set that otherwise may have been 
deemed infeasible or too costly. Ships have a higher hauling capacity than do aircraft and 
carry outsized or super-heavy equipment. In addition, ships do not require overflight rights 
from any foreign government. 

Afloat Prepositioning. However, afloat prepositioning (munitions and nonmunitions) 
does offer additional flexibility and reduced vulnerability versus land-based storage, the afloat 
prepositioning is much more expensive than land-based storage and presents a serious risk 
with regard to deployment time. Even if a generous advance warning is assumed to allow for 
proceeding toward into a geographic region, it can be difficult to find a port that is capable of 
handling these large cargo ships. The requirements placed on the port may also restrict the 
available ports that can be used by an afloat prepositioning asset. 

Cost. The main objective is to reduce the total cost of exercises and deterrent missions 
while meeting the time-phased operational demand for combat support resources – for those 
missions as well as for major combat operations. These costs include construction and 
expansion of facilities and operations and maintenance and transportation for peacetime and 
training missions. Incorporated in each of these costs is the effect of differences in regional 
cost-of-living or country cost factors. [7, p.9-10.] 

6. THE AIR BASE AS POWER PROJECTION PLATFORM 

As it is represented by several Air Power theorists’ (like G. Douhet, W. Mitchell or P. 
S. Meilinger) and according to many Air Power doctrine (such as Australian Air Power 
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Manual, UK Air and Space Doctrine, USAF Basic Doctrine) the attribute of main effort of Air 
Force is inherently offensive. It follows that, the Air Forces’ troops posture and activity take 
on an expeditionary character. The domestic activity of Air Force – by a very simplistic 
explanation – is to defend the airspace and provide its soveregnity and perhaps to contribute 
disaster relief operations. Even if it is not necessary, the Air Power is an optimal solution to 
support a nation’s geostrategic endeavours – augmented by other means such as other military 
services or diplomatic or economic efforts. In turn, the air base – or a base with access 
through the air – will be a very efficient power or force projection platform for a nation in 
order to realize its geostrategic interests. 

After these serious statements take a look at the roles of air bases during the warfare of 
the 20th century. Aircraft had been employed since World War I. though, in this war their 
mission was limited to support the historical armed services, mainly the Land Forces. This 
instrument gained an own role only in World War II. when major bombing campaigns were 
conducted by aircraft both on the European and Pacific theatres. Richard P. Hallion air force 
historian illustrates this period as follows: “The second World War was a turning point in Air 
Power” employment. [8, p.93.] About the location of deployment of allied air troops he 
writes: “Britain served as a launching point for an invasion of the continent or as a ‘national 
aircraft carrier’ from which to project the Allied air attacks against the Germans.” [8, p.97.] 
About the Pacific theatre he puts the following remark: “The entire Pacific campaign was a 
struggle to seize bases from which to project three dimensional power against Japan. Ground 
and purely naval forces have served mainly to seize and hold forward bases for the projection 
of AirPower.” [8, p.108.] He quotes a US Navy officer, who had been already worrying about 
the prestige and position of the navy against the flying troops, the officer reckoned that “The 
danger is obvious for our own amphibious campaign being turned into one that is auxiliary 
support to permit the United States Army Air Forces to get into a position to win the war.” [8, 
p.108-109.] Nevertheless, Hallion notes that the victory against Japan was a true joint success. 
With regard to the air force's activity he states that – sharing the findings of the United States 
Strategic Bombing Survey – nor being exposed to the independent activity of bomber aircraft, 
neither for lack of air superiority a nation can prosper for a long time. [8, p.114.] 

All these successes of air forces had validated its importance and effectiveness during 
geostrategic endeavours and in the meantime highlighted the significance of air bases. As 
long as a nation is not able to produce such attack aircraft (or rather we should say offensive 
air capability) in such quantity which are able to wage war on any point of the globe initially 
taking off from the hinterland, until then the nation or alliance will need overseas bases. 

After World War II, during the so-called Cold War when most of the countries splitted 
into two party, the posture of overseas bases and structure of alliances of the United States 
had evolved. The main character of this era was provided by the continous conventional and 
nuclear armament. During the early years of the Cold War the strategic bomber aircraft was 
that asset which determined the warfare. [9, p.27.] Therefore American overseas bases not just 
eliminated these kind of disadvantage of bomber aircraft, but also could reduce the reaction 
time of them during a possible conflict. 

By 1957 the United States established 1 014 military bases all over the world which, 
of course, were not only air force bases. We can find the following ratio by region: Europe – 
556 bases; Pacific – 256; Latin-America – 46; Africa, Middle-East – 15. [9, p.39.] As for the 
personnel, it was more than one million troops strength, of which at some remote locations 
the air force portion was about 70-90%. [9, p.115.] Then, in the 1960s US president John F. 
Kennedy several dozens of overseas bases were closed, althought further lock ups were 
suspended due to the war in Vietnam. Nonetheless, by the end of 1980s “only” 400 000 
American soldiers had been serving abroad. After the triumph of the first Gulf War in 1991 
there was further American withdrawal, 270 000 troops were sent back to the United States 
and base closure also went on, between 1988 and 1997 97 bases were shut. [6, p.5.] 

Due to the lack of space, I will not insert redundant tables into this papar, I merely 
summarize its content. Examining the present posture of American overseas base sites from 
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the armed services point of view, we can find that the portion of air bases is approximately 
70% and in many cases the bases of Land Forces are situated at airports. [6, p.8-9.] The latter 
is, in order to receive a more sufficient and effective mobility, combat or logistics support. 

After talking about bases of different services, now the core attributes should be 
examined of them. During a conflict or in an instable region, the base of Land Forces without 
air or sea access will be located relatively close to the threat and as a consequence these bases 
are often exposed to actual surface or air threat. However Land Forces may possess air 
component – including air defence – for lack of a proper landing strip (runway) they are able 
to utilize only helicopters. 

Naturally, the navy is not adequate for continental geostrategic purposes, thus its 
employment in such manner is merely supportive, its inherent role is to secure sea superiority, 
secure lines of communication, transport oversized and great volume of cargo. However, this 
transportation capability is essential during a long-lasting campaign, a significant portion of 
the transportion can be realised by aircraft. 

In the case of air bases, in the event of a conflict there is no need to be in the 
immediate vicinity of the threat, and some 100 or even 1 000 kilometers can be kept from the 
aggressor. The mobility capability is high, not only in horizontal but also in vertical 
directions, so water, terrain and low-range air defence (adversary forces in general) can easily 
be bridged by it. The air-surface kinetic power which can be projected in this way is 
significant; through Air Power high-class information collection capabilities are available; 
and it is the most effective way to protect the sky, to achieve and maintain air superiority. 

After the Cold War and for the present the constant nuclear threathening is terminated 
– the shadow of it seems to be returning though. The 1991 war in the Persian Gulf was a 
moderate or constrained one – at least it was fought by conventional weapons – and it brought 
a smaller scaled air campaigning into the practise of aerial warfare. In nature and size 
NATO’s air war against Slobodan Milosevich’s Serbs was quite similar; and also the air 
campaign against Lybia in 2011 which was led by mostly the leading countries of Europe. 
The most commonly utilised aerial tactics was the co-called COMAO, Composite Air 
Operations. This is a mixture of aerial roles, such as bombardment, fighter escort and sweep, 
airborne warning and control, electronic warfare, air-to-air refuelling, etc. [10, p.7-9.] 

The source, which was mentioned above, explains the experiences of the 1991 Gulf 
War, but John A. Warden – who was the leader of the planning group of the air campaign – 
also formulates his thoughts on the employment of mixed aircraft groups. According to his 
initiative the force structure shall support high degree of mobility and the mixed wings should 
not depend on specific air bases but the wings should be able to be moved deliberately among 
air bases in the domestic territories or overseas. This would mean great logistics challenges. 
In peacetime, the wings should be created as mixed units and through this method there would 
be the possibility of training together on a daily basis, and exercise together as a composite air 
unit. By composite wings the combatant commander receives complex air capability instead 
of individual ones. [11, p.111, 122-123.] The new structure would offer numerous 
advantages: operational level impact on the war, optimize the use of Air Power, flexibility or 
ability to respond, train like you will fight, force protection capability, force package from 
single airbase. [11, p.128.] Air forces must be able to provide rapid, tailored response with a 
capability to intervene against well equipped foe, hit hard and terminate quickly. The 
implication for air forces forces structure is a requirement for fast, agile, modernized 
conventional capabilities. [11, p.135.] 

The above mentioned organisation method did not become a general procedure most 
likely because of complex (or difficult) logistics requirements and the prevailing approach of 
organisation which was (and still is) the homogeneous aircraft units. However, together with 
the advancement of aircraft tehnology the need of composite wings is decreasing. The latest, 
swing role aircraft are so much versatile that the requirement of supplementary air capabilities 
will no longer be necessary. A modern, 5th generation tactical jet aircraft has air-to-air, air-to-
surface attack capability, stealth technology, electornic warfare capacity; is able to carry out 
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ISR11 missions; and thanks to its effective on-board radar may serves as a small airborne 
warning and control aircraft. The development of the equivalent remotely piloted version is in 
the final stage, of which aircraft the long on-station time is also a core attribute decreasing the 
need of air-toair refuelling. 

In the long run Warden’s tanets and principles about composite wings will be 
achievable, with the use of homogeneous aircraft wings. The important matters will be the 
proper allocations of wings and the cross-servicing (serving the aircraft on a base which is 
other than its “mother base”), through this solution the joint force commander will receive a 
standardized, together trained air unit or rather a complex package of air roles and missions. 
So air bases shall be as flexible as these modern aircraft are. [12, p.121.] 

7. SUMMARY 

In this paper I gave a short overview on military bases, interpreted their establishment 
and their empolyment in a historical context. I talked about the types of overseas bases, which 
types represent different levels, measures of installations, furthermore I gave a review on their 
attributes, considerations of their establishment putting the focus on air base specific issues. 
The last chapter shows, from the percpective of the statement that Air Power is an inherently 
offensive entity this is why its overseas employment is fundamental and obvious, that how air 
bases supported geotrategic endeavours, conducted by Air Power during the 20th century and 
which tendecy can be expected. Finally, the paper highlights which are the basic attributes 
and requirements of air bases in the morror of the employed warfighting assets and 
organisation method, and interprets the basic properties of the bases of other services than Air 
Force. Of course this topic needs to be more studied and explained, therefore I will continue 
the research. 
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Abstract: The global climate change can effect human health. A part shock 
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and chronic diseases, allergies and others. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Понятието „сигурност” е едно от фундаменталните понятия в съвременната 
наука. В природата човекът винаги се стреми към постигане на състояние на 
защитеност и максимално комфортно съществуване. От друга страна хората обитават 
свят, изпълнен с разнородни и многообразни рискове. В борбата за своето оцеляване и 
съществуване като вид, човекът се е сблъсквал и е преодолявал редица препятствия 
чрез откриването и създаването на нови оръдия на труда, технологии и оръжия. 
Многовековният опит на човека в неговата жизнена дейност показва, че в природата не 
съществуват обекти, процеси и явления, които да са абсолютно безопасни за него. 
Според теоретичните изследвания безопасни за човека могат да бъдат само обекти, не 
съдържащи включени в тях енергия или химично и биологично активни елементи. 
Днес, всеки реално съществуващ обект притежава безкрайно многообразие от свойства, 
които се използват от човека в неговата производствена дейност и ежедневие[1]. Тези 
свойства могат да бъдат или да не бъдат опасни за здравето и живота на човека. 
Например радиоактивността, електромагнитните лъчения и др., но човек, осигурявайки 
си необходимата защита, широко използва тези свойства за удовлетворяване на своите 
потребности в различни сфери и дейности. 
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2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

В хода на историческото развитие на човека, същността на понятието 
„сигурност” се е променяла. Преди хиляди години първобитните хора са водили борба 
основно с природните фактори за защита на своя живот и своята физическа 
безопасност. С появата на частната собственост се появява и необходимостта от 
нейната защита, от защита на материалните ценности и финансовите средства, а 
впоследствие голямо значение придобива защитата на собственото мнение, свободата 
на избора, на творчество, отстояването на честта и достойнството. За целия период на 
човешкото развитие източникът на заплахите, породени от външните условия, също се 
е променял. От природни бедствия, нещастни случаи или инфекциозни заболявания 
през възникването на военни конфликти или непредсказуема правителствена политика 
до заплахи, породени от страна на криминогенни елементи. Всички тези заплахи днес 
се възприемат естествено, без да се преувеличават последиците от тях, защото всички 
те са напълно вероятни и освен това, някои от тях вече са се случвали. Следователно, 
човек, дори несъзнателно ежедневно провежда мероприятия по тяхното намаляване и 
предотвратяване и всеки е в състояние да ги посочи конкретно. Напоследък произходът 
на заплахите за сигурността и комфортното съществуване на човека все повече се 
свързва с неблагоприятното състояние на околната среда. На първо място това е рискът 
за здравето на човека. Вече не подлежи на съмнение фактът, че замърсяването на 
околната среда може да предизвика редица екологично обусловени заболявания и да 
доведе до намаляване на средната продължителност на живота на хора, подложени на 
въздействието на неблагоприятни фактори. В този смисъл очакваната средна 
продължителност на живота се превръща във важен критерий на сигурността и особено 
на екологичната сигурност. 

Понятието „екологична сигурност“ [1] може да бъде отнесено към много 
области, напр. медицината, промишлеността и технологиите, селското стопанство, 
сферата на услугите, международните отношения и т.н. с други думи „екологичната 
сигурност” стабилно навлиза в живота ни и нейната важност и актуалност все повече 
нарастват. Най-общо под „сигурност” следва да се разбира състояние на спокойствие, 
увереност, защитеност, надеждност, гарантираност. Не така обаче стоят нещата с 
понятието „екологична сигурност”. Много автори са давали свое тълкувание на този 
термин, но все още в българската правно-нормативна уредба няма легално определение 
за това, какво трябва да се разбира под „екологична сигурност”. Много държави имат 
легално определение на този термин, където под „екологична сигурност” се разбира 
състоянието на защитеност на околната среда и жизнено важните интереси на хората и 
гражданите от възможното негативно въздействие на стопанска или друга дейност и 
заплахите от възникване на извънредни ситуации от природен и техногенен характер и 
последствията от тях. Друго, по-кратко определение за „екологичната сигурност”[2] е 
съвкупността от действия, състояния и процеси, които не водят до жизнено важни щети 
по отношение на отделни хора или цялото човечество. От това определение не става 
ясно, че именно огромните мащаби на човешката дейност и неразумната експлоатация 
на природата и нейните ресурси са довели до такова състояние, че защитата на 
екологичната сигурност се превръща в първостепенна задача на съвременното 
общество. Трябва да се има предвид, че съществуват редица фактори и процеси, които 
без да са предизвикани от човека, също представляват сериозна заплаха за 
екологичната сигурност, например природните бедствия и катастрофи и като имаме 
предвид гореизложеното, можем да обобщим, че „екологичната сигурност” е 
способността на държавата да защити интересите на гражданите и обществото от 
негативното въздействие на природните и техногенните процеси и последиците от тях. 
Важно е също така да се отбележи, че екологичната сигурност на всяка страна е част от 
екологичната сигурност на света въобще, защото екологичните проблеми нямат 
граници, поради което този проблем придобива глобален характер. Заплаха най-общо е 
реално възможно опасно негативно събитие, способно да причини щети на обекта. 



230 
 

Под заплахи за екологичната сигурност се разбира вероятността за възникване на 
явления и процеси, чиято реализация може да доведе до негативни въздействия върху 
околната среда и здравето на населението. Тези явления и процеси могат да се 
изразяват в преднамерено или непреднамерено въздействие върху околната среда на 
дейността на физически и юридически лица или на други държави или да са резултат от 
възникването на природни стихийни бедствия и катастрофи. 

Заплахите за екологичната сигурност могат да се класифицират по различни 
критерии. Според мястото на възникване по отношение на отделната държава те могат 
да бъдат външни и вътрешни. Основната външна заплаха от екологичен характер е 
войната и по-точно ядрената война, която може да доведе до планетарна екологична 
катастрофа. Реалността на тази заплаха убедително е доказана чрез теоретични 
изследвания и експерименти, проведени през 80-те години на миналия век от учените и 
наречена „ядрена зима”. След разпадането на двуполюсния модел силно намалява 
възможността за подобен конфликт, но заплахата остава заедно с голямото количество 
боеприпаси, съдържащи радиоактивни вещества. Днес тази заплаха се свързва най-вече 
с вероятността от ядрен тероризъм. 

Стратегическата среда на сигурност е сложна, динамична и с трудно 
предвидими измерения. Влияние върху формирането оказват: глобализацията; 
вътрешните и регионалните конфликти; проблемните държави; асиметричните рискове 
и заплахи; разпространяването на оръжията за масово унищожение (ОМУ); кризисните 
явления във финансовата и икономическата сфера; европейска и евроатлантическа 
интеграция; демографските, екологичните, климатичните и здравните проблеми; 
усилията на международната демократична общност за поддържане на мира и 
стабилността .Ключово влияние върху стратегическата среда на сигурност оказват 
асиметричните и другите транснационални рискове и заплахи, особено международния 
тероризъм. Терористичните организации децентрализират структурите си, което 
затруднява локализирането и неутрализирането на отделните им елементи. Увеличават 
се възможностите терористите да използват радиоактивни материали, химически и 
биологични агенти. Рисковете от разпространяване на ОМУ се увеличават вследствие 
засиления интерес на някои страни към придобиването им, разширяващият се достъп 
до технологиите за тяхното производство и пренасяне, както и поради проблемите по 
съхраняването на ядрено оръжие и радиоактивни материали. 

Военните аспекти на средата за сигурност придобиват нови измерения 
вследствие на политическите промени в света и в Европа, разширяването на спектъра 
на асиметричните рискове и заплахи и намаляването на значението на някои фактори, 
които в миналото влияеха върху мисиите и подготовката на въоръжените сили. 
Заплахата от възникване на мащабен международен военен конфликт е значително 
редуцирана, поради липсата на междублоково противопоставяне и наложилата се 
необходимост от взаимодействие между държавите за неутрализиране на съвременните 
рискове и заплахи. Продължават обаче да съществуват регионални огнища на 
напрежение и нестабилност, в които са ангажирани и военни ресурси. Основните 
видове операции за поддържане на мира (ОПМ) са: Опазване на мира (Peace-keeping); 
Налагане на мир със сила (Peace Enforcement); Предотвратяване на конфликти (Conflict 
Prevention); Миротворчество (Peace-making); Изграждане на мира (Peace Building); 
Хуманитарните операции (Humanitarian Operations). Опазване на екологичната 
сигурност при военни операции и мисии се извършва от българската страна чрез 
формирования за ядрена, химическа, биологична и екологична защита (ЯХБЗ и Е). 
Актуалността на проблема за необходимостта от такива формирования, участващи в 
ОПМ, както и от повишаване на ефективността им се определя от: 1) рисковете за 
контингентите и необходимостта от тяхното изясняване, оценка и предупреждаване; 2) 
ликвидиране на последствията; 3) необходимост от привеждане на организацията, 
структурата, задачите и действията на контингентите в съответствие със 
стандартизационните документи на НАТО в областта на ЯХБЗ и Е; 4) създаването на 
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предпоставки за ефективно участие и оперативна съвместимост с формированията на 
страните партньори в ОПМ; 5) чрез използване на съвременни технически средства за 
ЯХБЗ и Е да се осигури надеждна защита на контингентите и достоверна информация 
за възникналите събития в зоните за отговорност, ранно предупреждение и 
оповестяване, мониторинг на заразяването и ликвидиране на последствията; 6) участие 
на сили и средства от българската армия (БА) в ОПМ, чрез изграждане на ефективна 
система за обучение, ръководство и контрол. Участието на формирования за ЯХБЗ и Е 
от БА в ОПМ стартира с решение на НС на Р. България за изпращане на контингент в 
състава на международна операция по поддържане на мира, под егидата на ООН – 
Резолюция 745 – UNTAC, Камбоджа – 1992 г. Поради липсата на приети и утвърдени 
нормативни документи по посочените осигурявания всички проблеми по ЯХБЗ и Е са 
били поверени на “Химическа секция”, в състав: началник – офицер, отделение за 
химически анализ и контрол и отделение за радиационно и химическо разузнаване. 
Мисията на ISAF в Афганистан е в отговор на терористичните атаки, извършени срещу 
САЩ на 11 септември 2001 г. В съответствие с Резолюция 1386 на Съвета за сигурност 
на ООН, страната ни се включва към Меморандума за разбирателство за формиране на 
Международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан. В тях Република 
България участва с военен контингент за санитарна обработка. БА участва и в състава 
на Многонационалните сили в Ирак (Операция IRAQ FREEDOM) с пехотен батальон, в 
който е включен взвод за ЯХБЗ и Е. Независимо от вида на операцията, участието на 
контингент от състава на въоръжените сили на БА ще се изразява в провеждането на 
характерни за всяка ОПМ тактически действия. При изпълнение на задачите 
формированията могат да попаднат под въздействието на поразяващите фактори на 
ЯХБЗ и Е събитие, в резултат на което да възникнат рискове за военнослужещите и за 
хода на операцията като цяло. Повод за нарушаване на мира може да бъде 
предизвикана авария в зоната на ОПМ или демонстративна употреба на ОМУ, които да 
предизвикат паника, бежански вълни, затрудняване на комуникациите и маньовъра на 
контингента. Не е изключено и предизвикване на заразяване, вследствие на 
унищожаване на запаси от химическо оръжие от неквалифициран персонал. Заразените 
зони заедно с бежанците (евакуираните) ще затруднят движението и снабдяването, 
което ще отнеме допълнителен ресурс. Елементите на необходимата организационно-
функционална структура на модул за ЯХБЗ и Е от БА за участие в ОПМ са: Командване 
на формирование за ЯХБЗ и Е, Формирование за ЯХБЗ и Е разузнаване, Формирование 
за откриване на биологично заразяване, Формирование за специална и санитарна 
обработка, Мобилна лаборатория за ЯХБЗ и Е. 

Нарастват заплахите за морските комуникации и хуманитарната помощ в някои 
райони на света, поради активизирането на пиратски групи. Тяхното неутрализиране 
налага ангажирането и на военни сили и средства, включително на НАТО и ЕС. 
Увеличават се рисковете за информационната сигурност и от кибер атаки на 
стратегически граждански и военни комуникационно-информационни системи и на 
сили, участващи в международни операции и мисии.   Транснационалната 
организирана престъпност и нелегалните трафици на хора, наркотици и оръжие 
застрашават не само стабилността на държавите, но и световния икономически ред и 
усложняват стратегическата среда на сигурност. Военните аспекти на средата за 
сигурност придобиват нови измерения. 

Друга външна заплаха е трансграничното замърсяване на околната среда, което 
може да бъде резултат както на аварийното, така и на неаварийното въздействие на 
производствените мощности. Като вътрешна заплаха може да се определи всяка 
производствена или стопанска дейност, осъществявана от различни предприятия, 
организации и ведомства, без да се отчитат възможните антропогенни или техногенни 
замърсявания на околната среда и разрушаване на съществуващите екосистеми от 
тяхната дейност. Според източника на възникване заплахите могат да бъдат природни и 
техногенни. Към природните заплахи можем да причислим: космическите, свързани с 
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въздействието на астероиди; земните, свързани с промяната в електромагнитното поле 
на Земята; климатичните, свързани с появата на бури, урагани, наводнения, 
засушавания, поледици и редица други. Според мащаба заплахите могат да се 
класифицират на глобални, национални, регионални и локални. Глобални са заплахите, 
които застрашават човечеството и планетата като цяло. Несъмнено най-голямата 
заплаха в настоящия момент е изменението на климата и съпътстващите го 
последици.Редица международни доклади за човешкото развитие предупреждават, че 
„светът се придвижва към кулминационна точка, при която най- бедните страни и 
техните жители могат да се окажат въвлечени в обърната спирала, която оставя стотици 
милиони гладни, без чиста вода, обречени на екологични заплахи и загуба на човешки 
живот”. Докладите призовават за възприемане на двустранен подход, чрез който да се 
постигне значително смекчаване на ефектите от затоплянето през ХХІ век, чрез 
ограничаването му до 2 градуса по Целзий и засилено международно сътрудничество за 
адаптация към изменението на климата.  
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Изменението на климата влияе на останалите компоненти на околната среда и 
води до редица други опасности, като: водна криза, поради изчезване на запасите от 
прясна вода; разрушаване на екосистемите и намаляване на биоразнообразието; 
намаляване на обема и продуктивността на обработваемите земи; унищожаване на 
горски масиви, вследствие на пожари заради суша и високи температури; увеличение 
на пустините; топене на планински глетчери и др. Тези сериозни промени в околната 
среда водят до тежки икономически и социални последици – увеличаване на 
страдащите от недохранване, задълбочаване на икономическата криза в отделни 
региони, социални напрежения и конфликти. Глобалната промяна в климата има 
влияние и върху човешкото здраве. Освен шоковото действие на необикновено топлото 
време върху организма, нараства и се изменя географското разпространение на редица 
болести. В допълнение, увеличените индустриални дейности и автомобилни газове 
водят до нарастване на честотата на тежки и хронични заболявания, алергии и други. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Стойчев П.“ Екология и опазване на околната среда“ – „В. Априлов“- Габрово, 

2006г. 
2. Петков В., Ил. Златев, П. Пенева “Курс по обща химия“ В.И., 1985г. 
3. Харалампиев М., Н. Стефанов, В. Петков и др. „ Ръководство за упражнение 

по обща химия“ , В.И., 1989г. 
4.Малаков П. Токсикохимия. Пловдивско университетско издателство „П. 

Хилендарски“, Пловдив, 2000г. 



233 
 

 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
НА ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“ 2018. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 
 

ОБУЧЕНИЕТО В ЮНКЕРСКИЯ УЧЕБЕН ОРЛЯК НА 

ЛЕТАТЕЛЕН СЪСТАВ ЗА НУЖДИТЕ НА ВЪЗДУШНИТЕ 

ВОЙСКИ В ПЕРИОДА 1940-1945 ГОДИНА 
 
 

Подполковник доктор Мануш Петков Христов 
 

Факултет „Авиационен“ на Национален военен университет „Васил Левски“ -  Велико 
Търново, България 

 
 

TRAINING OF AIR FORCE PILOTS AT THE JUNKERS TRAINING 
WING IN THE PERIOD 1940-1945 

 
 

Lt. Colonel PhD Manush Petkov Hristov  
 

Faculty of Aviation at the National Military University "Vasil Levski" - Veliko Tarnovo, 
Bulgaria 

 
Abstract: In 2018, 140 years have passed since the establishment of the military education 

system in Bulgaria. Almost concurrently with the military education system, aviation education has 
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  Deployment of well rationalized and organized chain of specialized military training units 

took place in Bulgaria. Among them, with its contribution and activity in favor of the development of 

the Air Force stands out Junkers training wing, deployed at Sofia Airport. 

Taking into account the fact mentioned above, this exposition aims to distinguish the role and 

the place of this remarkable training unit, that gave wings to hundreds of men who stand up for 

protection of the Bulgarian sky during the years of the worst hardships for Bulgaria during the World 

War II.  
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Предстои да бъде отбелязан един забележителен юбилей, който е свързан със 

140 години от началото на военно-образователната система в България. Това значимо 
за армията и обществото събитие дава основание да се проследят най-съществените 
страни от широкомащабната и богата по своето съдържание дейност.  

Обръщайки поглед назад във времето, не може да не направи впечатление, че 
поставеното преди 140 години начало съвпада с първите стъпки по възстановяване на 
българската държавност. Тази особеност произтича от ясно осъзнатата необходимост за 
предците ни, че младото Българско княжество трябва да бъде способно да посрещне и 
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устои на заплахи от всякакво естество, включително и на военно посегателство. 
Паралелно с това, строителите на съвременна България разглеждат офицерският корпус 
като съставна част от елита на българската нация. Ръководени от тези разбирания 
нашите предшественици предприемат конкретни стъпки за тяхната реализация. Сред 
приоритетните по своята важност и неотложност задачи е изведена тази, за учредяване 
на Военно училище, което да осигури необходимият офицерски състав за изграждащата 
се Българска армия.   

На фона на този безспорен по своята значимост и важност за националната ни 
история времеви период се оформя убеждението, че почти паралелно със системата за 
военно образование се развиват и авиационното образование и обучение. Показателен в 
този аспект е фактът, че само 37 години след като са поставени основите на Военното 
училище, българските държавни и военни мъже предприемат необходимите стъпки за 
да се дадат на зараждащите се Въздушни войски необходимите пилоти, наблюдатели и 
военни специалисти. Положените солидни традиции от създаденото през 1915 г. в 
покрайнините на София аеропланното училище се развиват и усъвършенстват. В 
България се развръща една много добре осмислена и организирана система от 
специализирани военно учебни формирования. Тяхната основна характеристика се 
явява уникалното по своето проявление  съчетание в едно цяло на традициите, 
положени от първопроходците на родната авиация и въздухоплаване с новостите от 
световния опит в подготовката на летателен състав. Благодарение на упоритият труд на 
командно-инструкторския състав, ангажиран с подготовката и обучението на бъдещите 
пилоти и авиационни специалисти, Въздушните войски на България получават така 
необходимите им кадри за своето възраждане от унищожителните клаузи на Ньойския 
мирен договор.  

Сред тях със своя принос и дейност в полза на развитието на Въздушните войски 
се откроява Юнкерският учебен орляк, развърнат на летище София. 

 Отчитайки този факт настоящото изложение има за основна цел да открои 
ролята и мястото на това забележително учебно формирование, дало криле на стотици 
български мъже, които самоотвержено се изправят в защита на родното небе в 
годините на най-тежките изпитания за България по време на Втората световна война. 
 За нуждите на изследването се използват материалите, от наличия фонд на 
орляка, съхраняван в държавния военноисторически архив-гр. Велико Търново. 
Проучването се осъществява в периода 1939-1945 г. –времето, през което съществува 
формированието и се осъществява обучението на юнкерите летци-пилоти и 
наблюдатели от Военното на Негово Величество училище и на школници летци и 
специалисти.    

Юнкерският учебен орляк е формиран през 1939 година. В отдадената на 
4.07.1939 г. заповед №1 на командира на орляка подполковник Михаил Димитров се 
обявява, че в изпълнение на поверителна министерска заповед №15/01.02.1939 г. на 
летище София се формира Юнкерски учебен орляк. Попълването на формированието с 
личен състав и материална част е в съответствие с щатната таблица, обявена в 
мирновременните щатове на войската за 1939 г. и измененията, които се внасят от щаба 
на Въздушните на Негово Величество войски [4].  
 С отдадената в същия ден заповед по личния състав се обявява щата на орляка, 
който има следния вид: 

1. Щаб; 
2. Летище; 
3. Летищно крило; 
4. Парк; 
5. Домакинство; 
6. Юнкерско учебно ято; 
7. Инструктори; 
8. Учебно крило; 
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9. Крило самолетна прислуга; 
10. Санитарна лечебница [4]. 
Създаването на орляка е пряко следствие на две важни събития.  
Първото от тях е Солунското споразумение от 31.07.1938 г., с което се 

денонсират ограничителните клаузи на Ньойския мирен договор. 
Второто е свързано с проведеното на 17.02.1938 г. заседание на 

Въздухоплавателния съвет, на който се обсъждат редица важни въпроси, единият от 
които е свързан със състоянието на подготовката на състава от Въздушните войски. 

Една година по-рано от тези събития започва усилена кампания за изпращане на 
офицери-летци за специализация в реномирани учебни школи в страни като Италия, 
Полша и Германия. Държавното и военното ръководство са наясно, че възможностите 
за подготовка  извън пределите на Царство България са ограничени и предприемат 
конкретни стъпки за създаване на необходимата учебна структура. В основата на 
нейното създаване заляга идеята да се акцентира върху специалната подготовка на 
бъдещия офицерски състав. Орляка е формиран за да задоволи необходимостта от 
специализирано учебно формирование, в което да се води летателното обучение на 
юнкерите летци-пилоти и наблюдатели от Военното на Негово Величество училище. 
Съсредоточаването на вниманието върху подготовката на бъдещите офицери от 
войските не е случайно. Осъщественият преглед на състоянието на летателния състав 
предизвиква тревога в командването на войските. Пред провелият се на 20.12.1937 г. 
висш военен съвет командирът на Въздушните войски полковник Васил Бойдев 
докладва, че основата на авиацията съставляват подофицерският и школническият 
състав, поради което „Се създава странно и опасно положение на подофицерска войска 
върху отлични и скъпи машини“ [15]. Нещо повече! Осъщественото сравнение с 
практиката в някои от водещите в авиационно отношение страни показва, че 
тенденцията е свързана с нарастване съотношението между офицерите-летци и 
подофицерите-летци в полза на първите. Показателни са и следните статистически 
данни. На 1 офицер-пилот у нас се падат 5 подофицери, докато това съотношение в 
Германия е 1:1, в Полша 1,5:1, а във Франция 2:1 [15]. 

Първата учебна 1940-1941 година в орляка 
Подготовката във формированието започва през 1940 г. Провеждането ѝ се 

регламентира със заповед №87/15.11.1940 г. на командира на орляка, която се основава 
на отдадената от Командира на Въздушните войски заповед №146/12.11.1940 г. за 
обучението във войските. И в двата регламентиращи документа се усеща въздействието 
на бушуващата вече световна война. Това се потвърждава от факта, че като една от 
основните цели на занятията се изтъква изискването „да се подготви личния състав 
физически и морално за тежките изпитания, на които ще бъде подложен при една 
война“ [2]. 

Занятията се водят в два периода - зимен и летен. 
Зимният период протича в отрязъка от време 15.11.1940 г.-28.02. 1941 година. 

Занятията обхващат целият спектър от наличния в орляка състав - щатен, наборен и 
юнкерите-летци. 

За бъдещите офицери-летци се предвижда провеждането на летателни и 
теоретични занятия по одобрените планове за всеки клас по отделно. Летателните 
упражнения се изпълняват ежедневно на летището всеки след обед през седмицата, 
като в петък те се водят сутрин и след обяд. 

С младите офицери и заместник офицери от орляка се провеждат занятия по 
физическа подготовка(ежедневно по 1час), всяка седмица по 2 часа строева подготовка 
с и без оръжие, по 2 беседи месечно по морална подготовка и 2 упражнения месечно (3 
часа всяко) по тактическа подготовка.   

Напрегната и изпълнена със съдържание е и програмата на командирите на ята и 
приравнени. Освен ежедневната физическа подготовка, която е в рамките на един час, 
се провежда и тактическа подготовка. Последната дисциплина има строго профилирана 
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практическа насоченост по командване на ятото в боя. За целта на всеки 2 седмици в 
рамките на ден и половина се решава по една тактическа задача, зададена от щаба на 
войските, а в зависимост от обстановката и по една, която се определя от командирът 
на орляка. Провеждат се и съвместни теоретически занятия с офицерите от 1-ви 
дивизионен артилерийски полк и от артилерийската школа, както и такива, свързани с 
изучаване района на южния оперативен театър и по противовъздушна отбрана на 
летището. 

Не по-малко изпълнено с динамика е и ежедневието на подофицерите летци. 
Наред с дисциплините физическа и строева подготовка, те провеждат и практически 
упражнения по противовъздушна отбрана на летището, маскировка на самолета и на 
летателното поле и по използване на парашута. 
Планират се и се провеждат занятия по изучаване устройството на самолетните 
картечници, а всяка седмица в рамките на 3 учебни часа се провеждат въздушни 
стрелби и бомбопускания. Всеки понеделник се провеждат занятия по работа с 
топографска карта и по изучаване особеностите на южния оперативен театър, а всяка 
седмица в рамките на 3 учебни часа се поддържат уменията за работа с ключ в режим 
на радиотелеграфия [5]. 
 Работи се и с щатните подофицери и кандидат-подофицери от орляка по 
различните специалности (аеромонтъори, фотографи, оръжейници и 
радиотелеграфисти). Наред със задължителното обучение по строева, физическа и 
морална подготовка, с тях се провеждат три пъти по 2 часа занятия по отделните 
специалности. Освен в клас, те се водят и на практика, в рамките на отделните ята и на 
конкретната материална част под ръководството на аеротехниците на всяко ято. 

За повишаване нивото на подготовката се регламентира провеждането с всички 
щатни летци от орляка, с юнкерите-летци и с учениците летци от различните курсове 
на полети нощем и на фона на снежна покривка. 
 Летният период обхваща времето от 01.02.1941 до1.10.1941 г. 
 Като основна цел на занятията се поставя довеждането до съвършенство 
подготовката на летците, техниците и юнкерите летци за да владеят сигурно въздуха 
над родните предели.  

Обучението е разделено на два времеви интервала, които са съобразени с 
присъствието на юнкерите на постоянното летище, където е развърнат орляка. До 1-ви 
юли, когато юнкерите не са в района,  основният акцент се поставя върху подготовката 
на кадъра и наборния състав. Определен е строг хорариум от часове по различните 
дисциплини, който е диференциран по отделните категории военнослужещи.  

С летците-кандидат офицери и подофицери са предвидени 550 часа за допълване 
на общите им военни умения и усъвършенстване на летателната им подготовка. 

С щатните техници кандидат офицери и подофицери и със срочно служещите 
техници се предвиждат 600 часа, от които 200 часа се отделят  за запознаване с новата 
материална част, а останалите за обслужване на самолетната техника. 

За времето от 1-ви юли до 1-ви октомври, когато юнкерите летци се явяват в 
орляка за обучение, се предвиждат ежедневни летателни занятия и такива, които са 
свързани с летателната подготовка в размер на 480 часа. 

За всички категории състав се предвиждат 80 часа за провеждане на строева 
подготовка и за подобряване на военната дисциплина [14].  

По отношение на летателната подготовка е предвидена широкоспектърна и 
гъвкава програма, която има специфична насока. 

За щатните летци, във времето когато не провеждат обучение на юнкерите, се 
планират занятия свързани с усъвършенстване на инструкторските им умения и за 
подобряване на техниката им на пилотиране. Специално внимание се отделя и на 
груповата слетяност в рамките на крилото и ятото и за водене на въздушен бой 
самостоятелно и в състава на крилото. Отработват се и въпросите за повишаване 
натренираността по привеждане в различните положения на бойна готовност: „в 
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почивка“, „в очакване“ и „на щрек“, както и действията при нападение от земен и 
въздушен противник.  

За наблюдателите са предвидени занятия, които целят да формират навици за 
бързо и подробно ориентиране над терена, за съдействие на артилерията по 
целеуказване и коригиране на артилерийския огън от въздуха и за разузнаване, 
бомбардиране и щурмуване с отделен самолет и в състава на крило и ято.  

Специално внимание се отделя на стрелковата подготовка на летците-пилоти и 
наблюдатели. Предвидена е широка гама от занятия и упражнения в следните насоки: 
действия с оръжието и отстраняване на задръжките, стрелба от въздуха по земни цели, 
ятна учебна противовъздушна стрелба с пушки и картечници с маневрени патрони, 
въздушни бойни стрелби с крило по земни цели (щурмуване), техническа летателна 
бомбардировъчна подготовка и стрелба с учебни бомби, както и стрелба от въздуха по 
ръкав, буксиран от самолет. 

Занятията по тактическата подготовка с офицерите и кандидат офицерите летци 
се провеждат лично от командира на орляка. Поставените тактически задачи се решават 
под формата на самостоятелна работа, а взетите решения се докладват в клас и се прави 
разбор по отношение на тяхната правилност и целесъобразност. 

Летателната подготовка на юнкерите летци се води по предварително 
утвърдените планове за всеки от класовете като основно внимание  се отделя на това да 
се достигнат поставените цели и да се доведе подготовката в завършен вид. 

Обръща се специално внимание на всички категории състав за опазване на 
скъпата материална част, като се държи точна сметка за отработените часове и за 
своевременния ремонт на възникналите повреди, като се поставя изискването 2/3 от нея 
винаги да бъде в експлоатационна годност [3].  

Обучението в орляка през зимния период на учебната  1941-1942 г. 
В отдадената под №105/12.11.1941 г. заповед на командира на орляка се 

регламентира обучението за зимния период, което следва да се проведе за времето от 
01.10.1941г.-01.04.1942 г. 

На преден план е изведено обучението на юнкерите летци.  
Летателното обучение се планира съгласно утвърдените планове по класове, 

което се разпределя както следва: 
- с I-ви специален клас – наблюдатели - всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч. и 

всеки петък от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.;  
- с II-ри специален клас пилоти - всеки вторник от 14.00 ч. до 17.00 ч. и всеки 

петък за времето от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.; 
- с III-ти специален клас – пилоти - всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч. [6]. 

 Специално внимание се отделя на тактическата подготовка на командирите на 
ята и крила. Предвижда се всяка сряда след обяд да се решават тактически задачи под 
ръководството на командира на орляка с цел да се формират навици за бърза оценка на 
обстановката и вземане на целесъобразни решения. Планират се и обичайните часове 
по строева, физическа и парашутна подготовка, както и такива, свързани с изучаване на 
въоръжението на самолетите, мерните прибори, бомбодържателите и бойните припаси. 
Обръща се сериозно внимание също така на подготовката за водене на въздушен бой, 
като за целта се планират занятия за водене на бой от единичен самолет и в състав на 
група.  

За поддържане подготовката на подофицерите летци са включени занятия по 
морална, стрелкова, физическа подготовка и оръжезнание. Предвидени са часове по 
радиопредаване и радиоприемане, по парашутна подготовка и поддържане на 
стрелковите умения. Планират се и се провеждат практически упражнения за водене на 
въздушен бой от единичен самолет и в състав на група. 

С всички останали категории състав се провеждат редовните занятия по 
морална, физическа, строева, огнева и специална подготовка.  
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Нов момент в дейността на орляка се явява формирането на допълнителен курс 
за инструктори пилоти и за коменданти на летателни полета [11]. 

Обучението в орляка през зимния период на учебната 1943-1944 г. 
Отличителната черта в подготовката на командирите на ята, крила и приравнени 

се явяват занятията, които са предвидени по „План за опреснителните занятия“, обявен 
със заповед на Командира на Въздушните войски №114/13.09.1943 г. В него са 
предвидени следните теми: „Тактика на земните войски“, „Тактика на Въздушните 
войски“, „Снабдяване на Въздушните войски в мирно и военно време“, „Стрелково 
дело и стрелба със земни и бордни оръжия“, „Противобронева и противовъздушна 
отбрана на летището“, „Устройство и поддържане на различните жични и безжични 
свръзки във Въздушните войски“. 

За подофицерите летци, освен традиционните занятия по морална и бойна 
подготовка се планират часове, в които се изучава следния материал: „Теория на 
летенето“, „Техника на летенето“, „Моторно дело“, „Навигация“, „Метеорология“. 

За периода е предвидено обучението на кандидат-подофицери в следните школи: 
- за помощник аерофотогафи - за всички части от Въздушните войски; 
- за помощник меторолози - за всички части от Въздушните войски; 
- за строеви подофицери - за нуждите на всички формирования от Въздушния 

учебен полк. 
Нов съществен момент се явява изискването да се отчита опита от войната като 

за целта се използват редица новоизлезли правилници и упътвания, както и докладите 
на военните аташета, съдържащи информация за новостите прилагани в бойните 
действия от фронта. 

Специални изисквания се поставят към провеждането на летателните занятия с 
летците-пилоти и наблюдатели от щатния състав на орляка. Основният замисъл е 
насочен към това да се преминат упражненията, които са предвидени по програмата за 
обучение на учениците летци-пилоти и наблюдатели с цел да се отработят и овладеят 
до съвършенство елементите от самите инструктори [8]. 

Обучението в орляка през пролетта и лятото на 1944 г. 
Занятията през тази година се провеждат в два периода. 

 Първият протича във времето от 01.03.1944 г. до 31.05.1944 г. 
 Категорично се налага убеждението, че обстановката в орляка изцяло е повлияна 
от водещите се в небето над България бойни действия между изтребителните орляци от 
Въздушните войски и въздушните формации на англо-американските съюзници. В 
потвърждение на това се явяват следните конкретни факти.  

В отдадената от командира на орляка заповед се отправя призив до състава да се 
подготвят и възпитават юнкерите-летци и наблюдатели с ясното съзнание за  готовност 
към саможертва по примера на нашите летци изтребители, отдали живота си пред 
олтара на Отечеството.  

Паралелно с това се поставя изискването при обучението да се отчита бойния 
опит, натрупан в хода тежките въздушни боеве за отразяване ударите на съюзническите 
армади. 

Самата заповед е отдадена от района на летище Долна Митрополия, поради 
необходимостта  орлякът да се предислоцира от летище София за да не попадне под 
ударите на въздушния противник. 

Два са съществените нови моменти, които се отнасят за подготовката на 
юнкерите, школниците и военнослужещите от кадъра.  

Първият е свързан с изискванията да се предприемат конкретни мерки за 
противовъздушната химическа защита в орляка. Насоките на указанията имат за цел да 
се провеждат както теоретически, така и практически занятия, като се обхванат всички 
категории военнослужещи. Дават се и специални препоръки за реда на получаване, 
зачисляване и ползване от състава на орляка на противогазовите маски, като се обръща 
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сериозно внимание от вероятността при въздушните нападения да бъдат използвани от 
противника  боеприпаси съдържащи отровни газове. 

Вторият нов момент в съдържанието на подготовката е отразен в изискването, 
наред с всички други занятия, да се съсредоточи вниманието и по изучаване и 
отработване упражненията по отбрана на летище, близка борба с парашутни и 
бронирани части, както и противодействие срещу въздушни нападения и ликвидиране 
последствията от възникналите пожари при нападения от въздуха.  

Вторият период протича във времето от 01.07.1944 г. до 31.08.1944 г. 
Насоките на подготовката в този времеви интервал следват духа и 

съдържанието, отразени в заповедта на Командира на орляка за предходния период [9]. 
Подготовката през 1945 година 

В края на 1944 и през първите месеци на 1945 година във Въздушните войски се 
поставя началото на процеса на трансформация, който води до редица коренни промени 
в организационната структура, съдържанието на подготовката и цялостния живот на 
войските. 

Първата крачка в тази насока е осъществена през зимата на 1945 г. Новият 
мирновременен щат на Въздушните войски, който влиза в сила от 1.І.1945 г., 
предвижда редица промени. Командването на Въздушните войски се поема от генерал - 
Ганчо Манчев. На длъжност заместник-командир на войските е назначен генерал-
майор Захари Захариев. Останалите длъжности в командването се заемат от следните 
генерали и офицери: помощник-командир е полковник Иван Бъчваров, а за началник на 
щаба е назначен полковник Никола Петков. 

Въздушните войски включват организационно две основни формирования: 
Въздушни строеви части (пряко подчинени на Командира на Въздушните войски) и 
Въздушни учебни части. 

Въздушните учебни части имат следния състав: Въздушно училище; Въздушни 
школи (изтребително-щурмова, за сляпо летене и стрелкова); Въздушно-свързочно и 
Въздушно-техническо училище. 
 В състава на Въздушните войски са включени също Парашутната дружина и 
противовъздушните артилерийски полкове. 

С последващите регламентиращи документи се внасят и други корекции в 
съществуващата организация на войските. Те засягат основно военнообразователната 
система. Със заповед №407/01.ІХ.1945 г. на Министъра на войната, е обявен нов щат на 
Въздушните учебни части. На тази основа, Командирът на Въздушните войски в своя 
заповед №81/12.ІХ.1945 г. конкретизира настъпилите промени. 
 Съществуващото към момента Въздушно техническо училище се разформирова, 
като личният му състав се разпределя за попълване на подофицерското въздушно 
училище и изтребително-щурмовата школа. Последната се формира чрез 
преустрояването на изтребителната школа и преподчиняването ѝ на началника на 
Въздушните учебни части [1]. 

Най-важният момент от осъществените промени в системата на военното 
образование е формирането на Народното военновъздушно училище (НВВУ). То се 
създава на базата на разформирования към 01.Х.1945 г. Юнкерски учебен орляк. За 
началник на училището е предвиден полк. Атанас Атанасов, който в срок до 25 
октомври се задължава да организира провеждането на учебни занятия. Въздушният 
отдел на ШЗО също преминава към училището. Първоначално, новосъздаденото 
учебно заведение следва да се настани в източното крило на аеорогара София. След 
осъществените промени, училището има следния състав: щаб, техническа част, учебна 
част, едно сборно учебно ято, две юнкерски учебни ята и едно школно учебно ято [16]. 
 На реорганизация е подложена и останалата част от системата за военното 
обучение.  
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 Подготовката на учениците летци и техници се предвижда да се осъществява в 
подофицерското въздушно училище, което се създава на базата на досегашното 
Въздушно училище.  
 Новосъздаденото подофицерско въздушно свързочно училище има за задача да 
подготви бъдещите подофицери свързочници за нуждите на Народните 
военновъздушни войски.  
 Реформата обхваща и съществуващите въздушни школи. 
 Като цяло, съставът на Въздушните учебни части включва: Командване, 
Политическо отделение, Щаб, НВВУ, Подофицерско въздушно училище, 
Подофицерско въздушно свързочно училище, Бомбардировъчна, Изтребително-
щурмова и Стрелкова школа [16]. 

Провеждането на занятията се регламентират с отдадената заповед от името на 
началника на Народното военновъздушно училище от Въздушните учебни части под 
№16/10.11.1945 г. Съдържанието на този документ е изцяло повлияно от настъпилата 
промяна в обществено-политическия живот на страната. Показателен е фактът, че 
наред със специалната и теоретическата подготовка се въвежда и политическата.  

Новият курс в ориентацията на занятията проличава още от началото на 
указанията, в които се посочва, че основно внимание на подготовката в Народното 
военновъздушно училище през зимния период се поставя върху подготовката на 
кадъра. Поставянето на основния акцент върху командно-инструкторския състав не е 
случаен. Предстоят редица промени в цялостния живот и дейност на вида въоръжени 
сили и на армията като цяло, които са пряк резултат и действие на започналият процес 
на Трансформация. Глобалните промени поставят редица изисквания към начина на 
организиране, планиране и провеждане на обучението, към подбора на кадрите и 
всички останали сфери на подготовката във войските. Това е ясно изразено в 
изведените цели на занятията. Те са ориентирани към усвояване на новите правилници 
за първоначално обучение и с новата материална част, която предстои да бъде приета 
на въоръжение. Показателен е фактът, че в приложената към заповедта аналитична 
програма е предвидено изучаването на моторите, електрическата уредба и 
въоръжението на самолетите „Як-9“, „Пе-2“, „Ил-2“, които ще постъпят на въоръжение 
през идната 1946 година [7].  

Останалата част от съдържанието на подготовката е ориентирано към 
традиционните дисциплини, които следва да се изучават като: физическа, строева, 
стрелкова летателна, тактическа, морална подготовка, навигация, радионавигация и 
навигационна служба. Като новост се явява изискването за изучаване на методите за 
обучение и възпитание. За тяхното усвояване са предвидени 21 часа от общото 
разпределение на часовете по отделните предмети [13]. 

Наличните документи във фонда на орляка показват, че през първият месец от 
новата година формированието се запазва за известно време като единица независимо 
от въведените организационни промени. Потвърждение на това се явява отдадената 
заповед №1/15.01.1945 г. до състава на орляка за провеждане на занятията. В нея се 
конкретизират дадените указания за зимния период от Началника на Народното 
военновъздушно училище. В регламентираните насоки за организация на занятията се 
отделя първостепенно внимание на подготовката на инструкторите-пилоти, които 
следва да преминат упражненията по инструментално летене. Основната идея на 
обучението в тази насока е ориентирана към усъвършенстване индивидуалната 
летателна подготовка и методиката на обучение, както и да се уеднаквят дейностите на 
всички инструктори. Показателен е фактът, че с провеждането на курса се ангажира 
лично командирът на орляка-капитан Бодуров. 
 Аналогичен е подходът и към инструкторите-наблюдатели, които следва да 
осъществят преговор на учебния материал по фотография, радиопрактика, 
радионавигация, коригировка на артилерийската стрелба и други така, че да 
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усъвършенстват индивидуалните си знания и умения във връзка с предстоящата 
инструкторска дейност. 

Изискванията към подготовката на юнкерите са насочени към нейната 
интензификация, с цел постигане на максимални резултати в значително по-скъсени от 
предвидените срокове. Обръща се и сериозно внимание на превантивната дейност при 
работата с юнкерите-летци с цел да се избегнат предпоставките за злополуки. През този 
период зачестяват летателните произшествия, които са свързани с много жертви. 
Поради това в указанията на командира на орляка се обръща сериозно внимание на 
инструкторския състав да съблюдават за спазване на летателната дисциплина. От 
инструкторите се изисква да следят постоянно във въздуха и на земята действията на 
учениците-летци като при неправилно захождане за кацане, при лошо рулиране и при 
допускане на всякакви други грешки да подават своевременно предупредителни знаци 
към тях.  

Друг нов момент при провеждане на обучението се явява изискването за 
включване на учениците летци в поддържането и обслужването на летателната 
материална част. Те следва да вземат дейно участие при прегледа на самолетите и 
тяхната подготовка за полет под ръководството на военнотехническите началници и в 
присъствието на назначените им инструктори [10].  

Съдържанието на горепосочената заповед е последният източник на информация 
за обучението в Юнкерския учебен орляк. След 15 януари 1945 година документите, 
регламентиращи подготовката на летателен състав за нуждите на Въздушните войски 
се отдават от името на командира на Народното военновъздушно училище. 

Проведеното проучване на архивните единици, свързани с дейностите, 
провеждани в Юнкерския учебен орляк в периода 1940-1945 година, позволява да се 
направят изводи в следните основни насоки: 

1. Създаването на орляка е една от важните и своевременни практически мерки, 
предприети за развръщане на системата от военноучебни формирования, които 
позволяват да се осигури стройна организация за подготовка във Въздушните войски. 

2. Функционирането на формированието съвпада във времето на едни от най-
тежките изпитания за страната, свързани с възраждане на въздушната мощ, на 
участието на Въздушните войски в тежките и неравни въздушни боеве срещу 
съюзническите въздушни армади и в действията за окончателния разгром на Вермахта. 
То дава своя неоценим принос за попълване на войските с подготвени летци-пилоти и 
наблюдатели, както и на техници от различните специалности. 

3. В обхвата на дейностите попадат всички аспекти на подготовката на състава 
като целта е да се осигури хармонично и многостранно развитие на знанията и 
уменията.  

4. Търсят се всички възможни варианти и средства за интензифициране на 
обучението като теоретическите и практическите занятия са конкретно ориентирани 
към идеята за съчетаване в единство на родолюбивото възпитание, воинските качества 
и летателните умения.  

5. Съдържанието на документите показва, че в орляка се съсредоточава 
обучението както на юнкерите летци-пилоти и наблюдатели, така и на други 
специалисти във формираните школи и специални курсове. По този начин се разширява 
обхвата на подготовката чрез рационалното натоварване и използване възможностите 
на инструкторите и на наличната материална част. 
 6. Вниманието на командването на войските и на орляка се съсредоточава както 
върху учениците летци, така и към усъвършенстване индивидуалната подготовка на 
кадъра и неговите методически умения. 
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Има епизоди и събития, които освен че оставят трайна следа върху съзнанието, 

настоящето и бъдещето на няколко поколения подред, остават паметни в националната 
ни история. Показателни в това отношение са действията, разиграли се в небето на 
България в периода 1943-1944 година. Те не само слагат край на така наречената 
„Символична война“, а довеждат до коренен обрат в обществено политическия живот и 
в съдбите на хиляди българи чрез пренасянето на бойните действия над територията на 
Царство България.  
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Причините за разигралите се драматични събития следва да бъдат потърсени, 
както във взетите от българския управляващ елит решения за присъединяването на 
страната към Тристранния пакт, така и към обявената война на Англия и САЩ от 
страна на България през 1941 г. В продължение на две години тя се разглежда като 
„Символична“, но от 14.11.1943 г. започва реалното ѝ проявление чрез планираната и 
проведена в два етапа съюзническа въздушно настъпателна операция.  

В основата на нейната реализация стоят решенията от планиращите органи на 
съюзниците. Те са взети на проведената в Казабланка среща през януари 1943 година и 
оказват преломно въздействие върху плановете на англо-американското командване за 
водене на въздушната война срещу Германия и нейните сателити. 
 Съюзниците приемат програма, в която се предвижда провеждането на 
авиационно настъпление срещу силите на Оста. То се планира под кодовото 
наименование „Поинт бланк” (в превод „центъра на мишената”), но също така в 
преносен смисъл означава „решително”, „категорично” действие [2]. 
 На тази основа съюзническото командване предвижда планирането и 
провеждането на масирани въздушни удари върху обекти на Балканския полуостров. 
Сред първостепенните обекти се очертава София поради факта, че е определена като 
важен комуникационен център и основен елемент от хитлеристката контролно 
снабдителна система за цяла Югоизточна Европа [19]. 
 Масираните бомбардировки преследват три основни цели: отслабване на 
българския военен потенциал; морално-психологически натиск срещу гражданското 
население; дезорганизиране на държавно-административното управление. Възприетите 
действия по планираните цели са три вида: дневни удари, провеждани от 
американските бомбардировъчни части на 15-та американска въздушна армия; нощни 
бомбардировъчни действия, реализирани от кралските ВВС; комбинирани дневно-
нощни удари [19]. 
 Причината за изброеното многообразие в предвижданията за реализирането на 
ударите е закономерен резултат от съществуващите различия във възгледите на двете 
съюзнически командвания. 
 Англичаните са убедени, че противниковото противодействие е по-слабо през 
нощта  поради неизбежните затруднения, които предизвиква нощната тъма сред 
активните и пасивни средства на ПВО. 
 Американските генерали се придържат към политиката на селективно 
бомбардиране срещу конкретни цели, поради което предпочитат нанасянето на удари 
през светлата част на денонощието [3]. 
 В центъра на вниманието на настоящото изследване ще бъде първият от серията 
(общо 3) комбинирани дневно-нощни удари срещу столицата София, проведени през 
вторият етап на въздушно настъпателната операция на съюзниците. Основната цел на 
неговото провеждане е да се направи една  обективна оценка на събитията въз основа 
на всестранния анализ на действията на двете групировки, които си дават среща в 
небето над София. 
 Съставът на противниковата въздушна групировка, взела участие в нанасянето 
на дневния удар по София на 10 януари 1944 г. включва първоначално 180 
бомбардировача „В-24”, „В-17” и 100 изтребителя Р-38 „Лайтинг” [12].  
 Сведението за насочващата се към София въздушна формация е получено в 
командното място на 3/6 изтребителен орляк в 11.26 ч. Четири минути по-късно, 
орлякът е приведен в положение „На щрек”. След това, в 11.45 ч., командирът – 
капитан Чудомир Топлодолски заповядва излитане. Във въздуха са вдигнати четири 
четворки „Ме-109” [9].  
 В командното място на 2/6 изтребителен орляк, информацията за противника е 
получена в 11.30 ч. Петнадесет минути по-късно, командирът 
на орляка, капитан Н. Бошнаков заповядва излитане на всичките изправни самолети 
„D-520” (23 броя) [11]. 
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 На по-късен етап излитат и около 25 – 30 машини „Ме-109”/G-2 и G-6 от 
немската изтребителна група, базирана на летище Враждебна. Тя е изпратена със 
задача да подпомогне отбраната на столицата [26, 14].    
 В някой архивни източници и в мемоарната литература се посочва участието и 
на летци от 1/6 и 4/6 изтребителни орляци, но липсва конкретна информация за 
дейността им през този боен ден [8].   
 В бойно съприкосновение с противника, първи влизат летците от 3/6 
изтребителен орляк, а след това и останалите сили и средства на 2/6 орляк и на 
немската изтребителна група.  
 Развитието на боя е описано на кратко в Разузнавателно известие №2 от март 
1944 г. по следния начин: „В 12.10 ч., 3/6 орляк влезе в бой с превъзхождащия го 
противник над гр. Трън и го атакува с трите си ята. От там, противникът продължи пътя 
си във въздушен бой, натъквайки се на 2/6 орляк и на германските изтребители, 
непосредствено западно от София.” [14]. Преодолявайки  изтребителното прикритие, 
ударната група на противника успява да излезе над София и в продължение на 7 мин. 
(от 12.23 до 12.30 ч), ешелонирана в пет вълни по 27-30 бомбардировача, нанася удар 
по София. Бомбопускането се осъществява с влитане от югозападно направление. На 
бомбардировки са подложени с. Обеля, централната част на града (пл. „Св. Неделя”), с. 
Дървеница. Общата ширина на пуснатият бомбен килим е от около 2 км. [14].   
 Анализът на действията на нашите сили, отбраняващи София и на 
противниковата въздушна формация дават основание за следните изводи. 
 Забелязва се коренна промяна в съдържанието на бойната задача, поставена пред 
неприятелската ударна групировка. За разлика от предишното нападение, когато сред 
основните обекти попадат поне по 2-3 цели от чисто военен характер, този път на 
бомбардировка са подложени жилищни и обществени сгради, разположени в 
покрайнините и в централната част. Става ясно, че ударите обхващат както кварталите, 
които се населяват от по-бедните жители на столицата, така и централната част на 
града, обитавана от по-имотни граждани. Следователно, основната тежест на усилията 
се пренася върху използване на преките и вторични (косвени) резултати от нанасянето 
на масирани комбинирани дневно – нощни удари. Разчита се най-вече на морално – 
психологическия стрес сред всички категории цивилно население, като най-важно 
условие за постигане на желания политически ефект [20]. Основните цели на този 
политически ефект имат две основни стратегически насоки.  
 Първата от тях, разчита на създаване на капитулантски настроения сред част от 
политическите кръгове в България. Те от своя страна следва да окажат въздействие и да 
доведат до коренен прелом във външно- политическата ориентация и излизане на 
страната от орбитата на Оста.  
 Втората разглежда удара срещу българската столица като нагледен пример и 
средство за политически натиск срещу турската страна, която продължава да поддържа  
ориентация на ненамеса във войната.  
 Военното ни разузнаване, подпомогнато от развърнатата агентурна мрежа вътре 
и извън България, е наясно с тези цели. В едно от разузнавателните известия, 
недвусмислено се посочва: „Трябваше да се подчертае „силата” на англо-американската 
коалиция с безсилието на България, за да се убедят турските ръководни среди, че няма 
от какво да се опасяват, защото те са господари на Балканите” [13].   
 Съдържанието на бойната задача за нашата противовъздушна групировка 
развърната за противодействие на това въздушно нападение, остава в най-общи линии 
непроменена, в сравнение с предишната. Изтребителното прикритие на столицата 
следва да пресрещне бомбардировъчната армада на достатъчно отдалечен рубеж и с ред 
последователни атаки да ú причини максимално възможните загуби, както и да отклони 
направлението и силата на удара. Действията на изтребителите, следва да се подкрепят 
и допълват от противовъздушната артилерия, която с ефективен и интензивен огън 



246 
 

следва да разстрои допълнително бойния ред, а също така и предварително 
планираният замисъл за нанасяне на удара.  
 Изпълнението на бойните задачи и за двете страни протича в условията на 
действие на редица фактори, които оказват пряко и косвено влияние върху 
реализирането на бойния потенциал. 
 Сред тях, като водещ се откроява постигнатото съотношение на силите в 
количествени и в качествени показатели.  
 Общото количество на самолетите от наша страна, участвали в защитата на 
София, възлиза на около 70 (от тях 16 „Ме-109”, 23 „D-520” и 25 – 30 „Ме-109”/G-2 и 
G-6 от немската изтребителна група). В резултат на това, общото съотношение на 
силите е 3:1 в полза на противника, а между изтребителното прикрите на София и това 
на изтребителите, заделени за охраната на ударната група бомбардировачи е 
приблизително 1,1:1. Недвусмислено се налага извода, че противникът очаква силно 
противодействие и се стреми да си осигури необходимото преимущество. Забелязва се 
също така трикратно увеличение на бомбардировачите и двукратно на изтребителите в 
самата формация, в сравнение с тези, участващи в удара на 20 декември. Общото 
съотношение в групата е 1,8:1 с превес на бомбардировачите, което показва, че се цели 
огнево въздействие по целите в много по-големи мащаби. За първи път се прилага 
изработената преди това и утвърдена практика за максимално концентриране на 20 и 
повече бомбардировача в минута над обща точка на прицелване [21].   
 Водещо значение за определяне проявлението на бойния потенциал на двете 
противоборстващи групировки има и съотношението между бойните качества, изразени 
чрез тактико-техническите характеристики на самолетите, които вземат участие в този 
боен ден. 

Противниковата въздушна формация, разполага с четиримоторни тежки 
бомбардировачи от типа „В-17”, „В-24” и с двумоторните изтребители Р-38 „Лайтинг”.  
 От българска страна, участват изтребителите „Ме-109” и „D-520”, както и 
немските „Ме-109” /G-2 и G-6 от немската изтребителна група. 
 Този боен ден се отличава с две характерни особености: 
 Първата от тях, произтича от участието на бомбардировачите В-17- „Flying 
Fortress”, които до този момент не са влизали в бойно съприкосновение с нашите 
изтребители.  
 Втората е свързана с факта, че самолетите „Ме-109”/G-2 и G-6 от немската 
изтребителна група имат повишена огнева мощ. Освен стандартното въоръжение, те са 
снабдени и с още по 2 картечници в крилото, държатели под крилата за реактивни 
снаряди и оръдие, разположено в гондола под тялото [23]. 
 На базата на тези допълнителни уточнения и тяхното отчитане могат да се 
направят следните изводи. 
 Бомбардировачите „В-17” и „В-24” отстъпват на изтребителите по скорост и 
скороподемност, а по таван на полета „В-17” и „D-520” са с еднакви показатели (11000 
м.). 
 В огнево отношение, картечното въоръжение на бомбардировачите, 
превъзхожда артилерийско-картечното въоръжение на българските изтребители „Ме-
109” и „D-520” (10 картечници х 12,7 мм. за „В-24” и 13 картечници от същия калибър 
за „В-17”).  
 Наличието на допълнително въоръжение на „Ме-109”/G-2 и G-6, оказва известно 
влияние върху огневото превъзходство над Р-38 „Лайтинг”, а спрямо бомбардировачите, от 
значение се оказват подвесното оръдие и реактивните снаряди. Допълнителното въоръжение на 
„Ме-109”/G-2 и G-6 има и негативни последици, които също трябва да бъдат отчетени. 
Увеличаването на масата на самолета, води до снижаване на скоростта и маневреността. По този 
начин, такъв „Ме-109” се превръща в сериозна заплаха за бомбардировачите в групата, но е 
лесна плячка за ескортиращите ги изтребители [28]. 
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 Изтребителите „Р-38” имат приблизително еднакви показатели с „Ме-109 G2” по 
скорост, таван и мощност на двигателите, но им отстъпват по скороподемност. В бой 
по вертикала „Ме-109 G2” превъзхожда „Р-38”, но му отстъпва в хоризонтална 
маневреност, поради по-голямата сумарна мощност на двигателя „Allison V-1710”.  
 Излизането от атака с пикиране срещу „Р-38” не се препоръчва, тъй като поради 
по-голямата си маса „Лайтингите” развиват в пикиране по-голяма скорост от „Ме-109 
G2” и могат неочаквано за кратко време да излязат в задна полусфера. 
 В огнево отношение, формалните количествени показатели разкриват 
преимуществото на „Р-38” над нашите изтребители по брой на огневите точки и тегло 
на залпа (3,73 кg/s срещу 1,64 кg/s). В този контекст следва задължително да се отчита 
факта, че замисълът на немските конструктори, е насочен към постигане на висока 
концентрация на залпа от бордовите оръжия. За тази цел те са съсредоточени почти в 
една точка (в носа на самолета). При такава концентрация на бордовото въоръжение, 
кинетичната енергия, която се отдава при попадение в целта има огромна разрушителна 
сила, която надвишава с 20% тази на противниковия изтребител [1]. 
 В огнево отношение, картечното въоръжение на ескортиращите изтребители 
превъзхожда картечно-артилерийското въоръжение на „D-520” по брой на огневите 
точки и в теглото на залпа (3,73 kg/s. срещу 2,05 kg/s.). Същевременно следва да се 
отчете факта, че оръдията на „D-520”-„HS-404” има отлични балистични качества, 
което му осигурява голяма точност, далекобойност и по-голям поразяващ ефект. 
 Българският изтребител има известни предимства пред съюзническия Р-38 
„Лайтинг” при водене на маневрен въздушен бой по хоризонтала (по-лек е и е по-
повратлив, а радиусът му при вираж е по-малък). При единично противоборство тези 
качества позволяват на българските летци лесно да изпълняват маньовър за излизане в 
задна полусфера на противника. 
 В бой по вертикала „Р-38” е по-добър, поради по-голямата мощност на 
двигателите и по-голямата си маса, което оказва влияние, особено при ускорението при 
пикиране. В отбранителния бой, добрата маневреност на ,,D-520” го прави трудна 
мишена в прицела на противника [17]. 
 Разполагаемото време за действие оказва влияние върху редица елементи, пряко 
свързани с изпълнението на бойната задача (излитане, построяване на бойния ред и 
своевремнното и организирано влизане в бой и др.). Времето за двата орляка е окло 30 
мин. Разликата е в това, че 3/6 орляк е приведен първоначално в положение ,,На щрек”, 
което му осигурява постоянно нарастване на усилията и организирано излитане за 
изпълнение на бойната задача. Не така стоят нещата при 2/6 изтребителен орляк. Той 
пристъпва към излитане, без да се приведе в положение „На щрек”, което оказва 
влияние върху хода на боя. В 11.55 ч., орлякът излита покрилно с наличните 23 
самолета. Още при набора на височина, се получава разкъсване на строя. Командирът 
на орляка, капитан Бошнаков излита начело на щабната четворка, но до атаката срещу 
противника, остава само с подпоручик Гочев [10]. По подобен начин се развиват 
обстоятелствата и при останалите подразделения.  

Едно от формированията (642-ро ято), водено от поручик Павлов следва до 6000 
м. командира на орляка, след което изгубва визуална връзка с него, а поручик Земен 
Димитров се отделя от групата, поради задръжки във въоръжението [10].  

Водачът на 652-ро ято подпоручик Ст. Маринополски е принуден да предаде 
управлението, да напусне строя и да се завърне на летището поради повредена стъпка 
на витлото. От бойния строй се отделя и подпоручик Христо Петров поради технически 
причини, а в резултат на загуба на мощност в двигателя, изостава и фелдфебела Йордан 
Даскалов [10].  

От 652-ро ято излитат 6 самолета начело с поручик Асен Ковачев. Групата се 
откъсва от щабната четворка на кап. Бошнаков и предприема първата си атака 
самостоятелно. След излизането от атака, поручик Асен Ковачев остава сам, а групата 
се разкъсва [10].  
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По този начин, факторът време оказва влияние върху реализиране на 
предварително създадената организация и замисъл за боя. Орлякът излита разпокъсано 
и не може да участва едновременно с всичките си налични сили, или с по-голяма част 
от тях във въздушния бой и той придобива огнищен характер. Двойките и отделните 
екипажи влизат самостоятелно в боя, без предварителен замисъл. Принудени са да 
импровизират в хода на въздушната схватка, като разчитат основно на личните си 
умения и бойно майсторство. Нарушенията в радиовръзката между командното място и 
самолетите във въздуха и между самите крила и ята на орляка, допълнително 
затруднява управлението.  
 Коренно противоположно се развиват действията за 3/6 изтребителен орляк, 
който успява да влезе в бой едновременно с всичките си сили. Първата атака е насочена 
срещу най- важния обект – бомбардировачите, които са пресрещнати в района над 
Сливница, а след това завързва бой с изтребителното прикритие. Ангажирането им в 
маневрен въздушен бой, осигурява възможност на летците от 2/6 изтребителен орляк да 
насочат атаките си срещу бомбардировачите преди излизането им над целта и след това 
при оттеглянето им. Надеждното управление във въздуха на 3/6 орляк способства за 
придържане към предварителния замисъл за действие и за отстраняване до известна 
степен допуснатите грешки от 2/6 изтребителен орляк.  
 Състоянието на МТО оказва значително влияние върху изпълнението на 
задачите и за двете страни. За този боен ден, времето над целия Балкански полуостров е 
благоприятно с висока тънка облачност, а в котловините на югозападна България има 
приземна мъгла [12].  

Описаната въздушна обстановка, благоприятства изпълнението на полета от 
противника. Характерните земни ориентири и целта за нанасяне на удара са открити за 
наблюдение. Действията на нашата ПВО, особено постовете на Въздушно 
предупредителната служба са силно затруднени от ниската мъгла. Една от 
съществените и способстващи причини за неорганизираното и разпокъсано влизане в 
бой на екипажите от 2/6 орляк е наличието на облачност, която се изтъква и от 
командира на орляка в доклада му за бойните действия. 
 Маршрутът и профилът на полета също благоприятстват действията на 
протиника, като се има пред вид, че са съчетани с влиянието на МТО. Времето за 
излитане е подходящо избрано, което осигурява възможност за назначаване на сборен 
район над Адриатическо море, за да се формира общият боен ред. Въздушната 
формация лети над район с наличието на множество характерни ориентири и със слабо 
развърната ПВО, а избраният курс позволява да се излезе над обекта за удар от 
северозападно направление, а не от очакваната югозападна посока. Снижаването в 
района над обектите, позволява бомбопускането да се осъществи под ъгъл от 52º, което 
води до коси попадения в целта. Показателен в това отношение е фактът, че от 
попадналите в сградите 610 бомби, 20% от тях удрят целта под кос ъгъл, а 30% попадат 
отвесно. Нещо повече, от всичките 126 коси попадения, 30% засягат партерните 
пространства на сградите и успяват да проникнат в разположените под тях скривалища 
[16].  По този начин, се увеличава разрушителния и поразяващия ефект от бомбените 
попадения, което съответства на съдържанието на бойната задача на противника, а 
именно да се предизвикат разрушения и множество жертви сред гражданското 
население.  
 Трябва да се посочи и отбележи същественото влияние на използването на 
бомбоприцела „Норден”, с който са оборудвани бомбардировачите „В-17”, върху 
постигнатите резултати от бомбардировката. Краткото описание на неговото 
устройство и принцип на действие оформя представа за влиянието му при 
изпълнението на задачата и реализирането на бойния потенциал.  
 „Норден” е автоматичен прицелно-навигационен прибор. Състои се от 
телескопичен прицел и механичен изчислител, който отчита скоростта, височината и 
отклонението на самолета от курса. Наличието на свръзка между прицела, (който 
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поддържа височината и курса) улеснява действията на щурмана бомбардир. Неговата 
задача е да наложи кръстчето на мерника върху целта, при това бомбите се откачват 
автоматично през интервали, които са предварително въведени [5]. Показателен за 
възможностите на този бомбоприцел е факта, че някой от американските екипажи, 
поддържат твърдението, че с негова помощ може да се улучи бъчва от 6000 м. височина 
[3]. Дори да се приеме, че думите им звучат самонадеяно и пресилено, бойната 
практика показва, че неговото използване има голям принос за улесняване на 
екипажите. Повишава се точността на бомбопускането на групата като цяло и се 
снижава отклонението на бомбите от целта в изключително благоприятни параметри 
(приблизително 300 м.) [5]. Като се има предвид, че целите на удара от 10 януари 1944 
г. са жилищни и обществени сгради, а влитането на ударните групи е осъществено на 
пет последователни вълни от по 27-30 бомбардировача, то насищането на обектите с 
бомби осигурява доста голяма плътност.  
 Изпитанията на волята и силите на изтерзаните жители на София, продължава и 
през по-късните часове на 10 януари. За да използва максимално възможностите на 
своя боен потенциал, съюзническата авиация предприема ново нападение срещу 
София, този път през нощта. 
 Сведенията за състава на бомбардировъчната формация, участвала в нощния 
удар по столицата са доста противоречиви. В Разузнавателното известие, броя им се 
свежда до 110 нощни бомбардировача [12]. В монографията на генерал Й. Миланов се 
посочват различен брой бомбардировачи, позовавайки се на два източника. В единия 
случай (според данните от Въздушно предупредителната служба), състава на групата се 
свежда до 70-80 бр. английски средни бомбардировача „Уелингтън”, а в другия (според 
американски иточници) до 44 самолета от същият тип [22]. В книгата на Румен 
Руменин, броят на участващите самолети също се свежда до 80 [27].  
 Направеното сравнение показва, че с голяма степен на достоверност може да се 
приемат посочените данни в българските източници, като броят 
на участвалите самолети се сведе до 80 нощни бомбардировача „Уелингтън”.  
 Сигналът за предстоящото въздушно нападение е подаден своевременно от 
постовете на Въздушно предупредителната служба. Същевременно, органите на 
противовъздушната и химическа защита на населението, не могат да осъществят 
оповестяването по технически причини (прекъсване на ел. захранването от дневната 
бомбардировка). В резултат на това, гражданите остават извън скривалищата, което 
увеличава броя на дадените жертви.  
 Развитието на действията е пресъздадено накратко в Разузнавателното известие, 
където се посочва: „Английският бомбардировъчен полк към 21.15 ч., преминава 
западната ни граница и точно в 22.00 ч. се явява над столицата, която прелетя в посока 
от югоизток към запад, т.е. напълно обратна на посоката, при дневното нападение. 
Столицата бе осветена от множество ракети „Парашутни слънца” и след 2-3 мин, 
започна бомбопускането. Засегнати бяха центърът на града, „Слатина” и 
„Симеоновския редут.” [15].  
 Развитието на събитията от нощта на 10 януари 1944 г. дава основание за някой 
изводи.  
 Забелязва се промяна в съдържанието и насоките на бойната задача за 
противника. Тя се свежда до упражняване непрекъснато въздействие върху нашия боен 
потенциал и цялостната организация на живот и дейност в столицата. По този начин, се 
привежда в действие концепцията на американския генерал Ийкър. Тя се заключава 
най-общо в това, да се затвори цикълът на бомбардиране в рамките на 24 часа, или 
казано на езика на съюзниците „Round o’clock” [4]. 
 За разлика от противниковата страна, съдържанието на бойната задача за нашата 
противовъздушна групировка, стеснява своя спектър. Тя се заключава в това, 
своевременно и организирано да влезе в противовъздушен бой, като с добре насочен 
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интензивен огън, да намали до известна степен силата и интензитета на удара. 
Посочените ограничения са  
обективни и обосновани, като се отчита проявлението на следните основни фактори. 
 На преден план излиза съотношението на силите в количествени и качествени 
параметри. 
 В нощта на 10 януари 1944 г., противникът нанася повторния си удар по София с 
80 бомбардировача. Самолетите, които участват в действията са двумоторните средни 
бомбардировачи „Уелингтън” - английско производство. Тактико-техническите им 
характеристики позволяват ефективното им участие в удара. 
 Отдалечението на военновъздушните бази, от които излитат самолетите е около 
670 км. Това е напълно във възможностите им за нанасяне на удар, като се има 
предвид, че практическата им далечина на действие е 3540 км. Практическият им таван 
достига 7163 м., което позволява нанасянето на удара от достатъчно безопасна 
височина. Нормалното им бомбено натоварване е в рамките на 1134 кг., а 
максималното 1814 кг. Най-общите разчети показват, че възможностите на формация 
от 80 бомбардировача от подобен тип, позволяват да бъдат издигнати във въздуха и 
доставени до района над целта между 90 и 135 т. бомби за около 2 часа. Приведен в 
бомби от по 250 кг., бомбеният товар на тази група възлиза между 362 и 540 бр., което 
съставлява между 20% и 30% от общото количество бомби, пуснати при комбинирания 
дневно – нощен удар.  
 Разполагаемият ресурс на противовъздушната артилерия, включена в отбраната 
на София, е 11 тежки батареи с 56 оръдия. Бойната практика на нашата зенитна 
артилерия доказва, че всеки самолет, който влита във въздушното пространство над 
охранявания обект, трябва да бъде обстрелван едновременно поне от 3 батареи (точно 
3.33), за да се приеме, че съществува вероятност той да бъде свален със сигурност [29]. 
При тези разчети, с наличните тежки батареи в най-добрия вариант могат да бъдат 
обстрелвани едновременно 3-4 самолета. В случай че бъдат поразени, загубите за 
противниковата въздушна формация ще възлязат на 2-3%, което е в рамките на 
допустимите граници за противника и няма да разколебае неговите действия. 
 При това, конструктивно заложените високи бойни показатели на тежките 8.8 
см. D/56 оръдие система „Круп” са зависими от ред технически условия, които следва 
да бъдат изпълнени.  
 На първо място – оборудването с уреди за насочване (командни уреди, помощни 
командни уреди и радио измервателни устройства), без които коефициентът на 
проявление на бойните възможности силно се снижава. Практиката показва, че 
зенитната артилерия разполага едва с по един команден уред на батарея, при това за тях 
липсват необходимите запасни части и технически персонал за поддръжка. 
Снабдяването с радио измервателни устройства се осъществява едва в средата на 1944 
г., при това в ограничено количество. С втори команден уред, не е снабдена нито една 
батарея, а помощен команден уред получават само няколко. Трябва да се подчертае, че 
възможностите им са ограничени (границите на досегаемост са едва 6000 м. разстояние 
по линията на мястото) [24]. Към казаното до тук трябва де се прибави и факта, че при 
отразяване на дневния удар, някой от батареите получават бойни повреди в командните 
уреди, а част от обслужващите ги разчети са контузени [6]. Това на практика означава, 
че в най-добрия случай, тези подразделения ще могат да водят само преграден огън, 
който е доказано неефективен и води до голям разход на снаряди. На второ място, за да 
се улесни насочването на оръдията нощем, е необходимо включването на 
прожекторните батареи, които следва да осигурят устойчив подсвет на целите. Техният 
брой следва да бъде съобразен с количеството батареи, които обслужват с особеностите 
на облачната покривка и района. Освен това, за по-точна и сигурна работа, към 
прожектора водач на всеки прожекторен взвод, се придава радио измервателен уред и 
по един-два посокочувача [25]. В случая, на разположение на огневите средства са 
придадени 3 бр. 150 см. прожекторни батареи, които са разпръснати в отдалечени 
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райони. Видно е, че числото на осветителните средства е недостатъчно. Самите 
подразделения не разполагат с радио измервателни уреди за насочване, а само с по 1-2 
посокочувача на взвод, което стеснява възможностите за откриване и насочване [24].   
  В резултат на това, прожекторната група влиза в действие и успява да освети 
около 15 самолета от цялата бомбардировъчна формация (или всичко 18-19%) при това 
за кратко време – 15-20 сек. [15]. При тази малка продължителност на подсвет на 
целите, батареите успяват да осъществят само грубо насочване и да дадат по 2-3 залпа, 
което е крайно недостатъчно, за да бъде огънят ефективен [7]. 
 В потвърждение на казаното до тук са и някой други факти от развитието на 
противовъздушния бой. Само две от тежките батареи водят стрелба с използването на 
радио измервателни устройства за насочване, а останалите водят заградителни огньове 
[15]. Действията на тежките батареи се подпомагат и от 4бр.-2 см. и 2бр.-3.7 см. 
противовъздушни взводове, които водят борба с отделни ниско летящи самолети, при 
което изразходват 230 снаряда. Включването им в боя е наложено от факта, че някои от 
бомбардировачите осъществяват бомбопускането от височина 1000 м., което е в зоната 
на огневите им възможности [15]. 
 Резултатите от дневния и нощния удар по София, разкриват за пореден път 
високата норма на бойно напрежение и за двете воюващи страни. Количеството на 
участващите във въздушните и противовъздушните боеве сили и средства е 
впечатляващо. При дневния удар, от двете страни участват около 210-220 самолета и 51 
зенитни оръдия. Тежките батареи участват активно в отразяването на удара при 
навлизането на самолетите в бойното им пространство. Показател за интензивността на 
огневата им дейност са данните от стрелбата. Изстреляни са 1958 снаряда, при средна 
скорост на стрелбата – 8,1 изстрела в минута на оръдие и при средна продължителност 
на стрелбата 5 мин и 9 сек. за батарея.  
 При отразяване на нощния удар срещу София осъществен от 80 средни 
бомбардировача, тежките батареи изстрелват 1080 снаряда, при средна 
продължителност на стрелбата – 4 мин и 30 сек за батарея и при средна скорострелност 
на оръдие 6,2 изстрела [15].    
 В резултат на дневната и нощната бомбардировка над София са хвърлени 1784 
бомби, от които 1730 експлодират. Броят на убитите цивилни и военни възлиза на 482, 
а на ранените 710. Основно разрушени са 463 сгради, 472 са полуразрушени. Повредена 
е и водопроводната мрежа, а свръзката с града и провинцията е прекъсната. Сред 
населението избухва паника и тълпи от граждани започват да се евакуират по околните 
села [15, 23].  
 Поради динамиката на боя и скоротечния развой на последвалите го събития, 
информацията за понесените загуби от двете страни е доста противоречива. В 
разузнавателното известие се посочва, че: „При дневния въздушен бой са свалени 12 
английски бомбардировача и 6 изтребители, за които се знае от наша страна. От 
английски източник се съобщи, че от двата полета не са се завърнали общо 31 машини” 
[15]. В книгата на Р. Руменин са посочени 6 крепости и 5 изтребителя [26]. От своя 
страна, ген Й. Миланов свежда загубите на съюзниците до 9 самолета (6 тежки 
бомбардировача „В-17” и 3 изтребителя Р-38 „Лайтинг”) [23]. Ген. Ст. Стоянов посочва 
като свалени 11 самолета, от които 6 бомбардировача и 5 изтребителя [30]. 
 Направеният анализ на действията и на двете противоборстващи групировки в 
комбинирания дневно-нощен удар по София на 10 януари 1944 г., дава основание за 
изводи в следните основни насоки. 
 По отношение действията на противника. 
 Нараства съставът на ангажираните в удара сили и средства. Привличат се за 
действие и тежките бомбардировачи „В-17”, които са снабдени с най-съвременните за 
времето си бомбоприцели „Норден”. С това противникът се стреми да повиши не само 
количеството на пуснатите бомби над единица площ, а и тяхната точност на попадане в 
обекта. 
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 Основната цел на планирания и проведен комбиниран дневно-нощен удар е да се 
лиши противниковата отбрана от възможност за организиране на противодействие, в 
резултат на понесените загуби при отразяване на дневния удар. Втората, не по-малко 
важна цел, е да се използва факторът изненада от едно неочаквано въздушно 
нападение. Разчита се, че съчетаването му със затрудненията, предизвикани при 
дневния удар, ще доведе до нарастване на паниката и дезорганизацията сред 
гражданското население и администрацията. По този начин се получава неизбежният 
ефект от наслагване на резултатите от преките и косвени въздействия при 
комбинирания дневно-нощен удар. 
 Предпочитанията за осъществяване на последващо нападение през тъмната част 
на денонощието са продиктувани от чисто прагматични съображения. Разчетите на 
съюзническото командване са насочени към това, с двукратно по-малко сили, да се 
получи приблизително същият ефект, но с много по-малко вероятни загуби. Освен това 
се икономисва изтребителен ресурс, като се отчита факта, че липсват нощни 
изтребители и противодействието ще бъде ограничено. 
 С прилагането на комбинираните дневни и нощни удари срещу крупни 
промишлени и административни центрове, неизбежно нараства броя на жертвите от 
цивилното население. В случая, влиза в сила концепцията на ген. Артър Кларк, „че за 
да унищожи нещо, трябва да се унищожи всичко” [3]. В отговор на неизбежните 
критики за многото излишни жертви, генералът противопоставя тезата, че „Целта 
оправдава средствата”. Нещо повече. Според него, нападенията трябва да се извършват 
само нощно време, за да бъдат защитени бомбардировачите от противниковите 
изтребители [3]. 
 По отношение на нашата групировка за ПВО. 
 Командването на войските отчита нарастващата опасност от засилване 
интензивността на ударите срещу София. За целта се стреми да привлече допълнително 
количество сили, необходими за усилване на противовъздушната отбрана на столицата.  
 Действията на 3/6 изтребителен орляк са изключително организирани, активни и 
своевременни. Усилията се пренасочват сполучливо в хода на боя, в зависимост от 
важността на целите. Първоначално центърът на тежестта се съсредоточава срещу 
бомбардировачите, а след това ангажират в бой изтребителното прикритие, с което 
улесняват атаките на 2/6 орляк срещу ударните групи.  
 Разпокъсването на силите на 2/6 изтребителен орляк не му позволява 
организирано да влезе в бой, което отслабва силата на оказаното противодействие.  
 В резултат на смелите и самоотвержени действия, понесените загуби на 
противника имат следните показатели. 
 Свалени са 6 бомбардировача, или 4% от реално участвалите в удара, както и 3 
изтребителя, или 3.75% от състава на въздушния ескорт. Общите загуби в самолети 
възлизат приблизително на 4% от броя на всички машини, които са във формацията.  
 Нашите загуби включват 2 „D-520”. При това, единият от летците – поручик 
Тома Боев, при излитане от летище Телиш загива, а подпоручик Н. Начев остава жив, с 
леко нараняване. В процентно отношение, в хода на боя, загубите в самолети 
съставляват 5% от всички вдигнати във въздуха машини за този боен ден. При 
неуспешен опит да подпомогне действията на изтребителните орляци загива летецът 
фелдфебел Симеон Кирилов Михайлов, който се разбива в района на с. Мало Бучино – 
Софийско [18]. Заедно с него, общите загуби в летци достигат 5%, а в самолети 7.6% от 
всички вдигнати във въздуха изтребители.  
 Прави впечатление, че почти всички загуби в самолети и летателен състав са 
косвени, т.е. не са в следствие от пряко бойно въздействие на противника, а се явяват 
като резултат на бойния стрес и преумората от напрегнатото ежедневие.  
 Съществен е приносът за снижаване ефекта и силата на удара на противника от 
страна на противовъздушната артилерия. Тежките батареи участват активно в боя, при 
навлизането на самолетите в бойното им пространство. Показател за интензивната им 
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огнева дейност са данните от стрелбата. Изстреляни са 1958 снаряда, при средна 
скорост на стрелбата 5 мин и 9 сек. за батарея [15].   
 При отразяване на нощния удар срещу София, тежките батареи изстрелват 1080 
снаряда, при средна продължителност на стрелбата – 4 мин. и 30 сек., за батарея и при 
средна скорострелност на оръдие – 6.2 изстрела [15]. Липсата на изтребители за нощни 
действия снижава значително ефективността на оказаното противодействие от страна 
на противовъздушната отбрана при нощния удар срещу София. 
 Впечатлява и количеството на нанесените загуби сред гражданското население. 
Причината за значителния брой на жертвите може да се обясни с факта, че в резултат 
на понесените повреди в електросистемата, голяма част от населението остава извън 
скривалищата, под прякото въздействие на падащите бомби. 
 Общи изводи: 
 Нараства решимостта и на двете противоборстващи групировки с цената на 
всичко да изпълнят поставените им бойни задачи. 
Резултатите от дневния и нощния удар по София разкриват за пореден път високата 
норма на бойно напрежение и за двете воюващи страни. 
 Впечатляващо е количеството на участващите във въздушните и 
противовъздушни боеве сили и средства. При дневния удар, от двете страни участват 
около 210-220 самолета и 51 зенитни оръдия, а при нощния – 80 бомбардировача и 
същото количество артилерия.  
 И двете страни отчитат силните и слабите страни в своите действия от 
предишните удари като предприемат необходимите мерки за тяхното отстраняване. 
 Разширява се пространственият и времеви размах на бойните действия, което 
води до максимално натоварване на привлечения за участие боен потенциал. 
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Abstract: This scientific report is dedicated to the 75th anniversary of the air fights in the sky 

of Bulgaria in 1943. It is a reflection of the "symbolic war" announced by Bulgaria in 1941 to the 

Allies (Great Britain and USA). Only two years later that symbolic war becomes real, destructive and 

murderous. It began in 1943 with the organization and conduct of the allied offensive air operation 

against Bulgaria, which was accomplished in two stages. 

The first began on 14.11.1943 and ended on 20.12.1943. 

The second began on 04.01.1944 and ended on 17.04.1944. 

The Anglo-American air raid on December 20, which is the subject of this study, finalizes the 

air offensive, launched against Bulgaria in 1943. 

The main purpose of this report is to analyze the actions of the Bulgarian Air Force and Allied 

Aviation on this combat day, and on this basis to draw conclusions on the effectiveness of the fights for 

both participating groups. 
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През настоящата 2018 г. се навършват 75 години от началото на въздушното 
противоборство, разиграло се в небето на България, в което си дават среща българските 
въздушни войски и англо-американските бомбардировъчни формации. Събитията, 
разиграли се над София и други важни административни обекти от територията на 
страната са едни от най-важните и съществени епизоди в историята на българските 
ВВС. Епичността и драматизмът им са безспорни, като се имат предвид мащабите на 
тяхното проявление и влиянието им върху последващо развитие на България. 

Не са малко представителите от различните поколения, които си задават 
въпроси от следното естество: Кое предизвиква тези действия и неизбежни ли са те?; 
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Съществува ли някакъв възможен вариант за тяхното избягване? Могат да бъдат 
зададени още редица други от подобен характер. Независимо от разбирането, че 
историята не признава условното наклонение и, че при нея вариантите на изявление 
започващи с „Ако“ са недопустими, то все пак си заслужава да се помисли върху това 
съществуват ли някакви възможности за алтернатива. 
 В научните среди могат да се срещнат коренно противоположни схващания по 
проблема. Независимо от различията, повечето изследователи се обединяват около 
идеята, че липсата на алтернатива е заложена още по време на след военното 
устройство на Европа и Балканите. 
 Ньойският мирен договор принуждава България неизбежно да гравитира в 
орбитата на Германия. Егоистичната и непоследователна политика на Великите сили, 
принуждават българското държавно и политическо ръководство да търсят път за 
ревизиране на несправедливите клаузи и за защита на българските национални 
интереси, единствено и само в съюз с Третия Райх. 
 В навечерието на 01.03.1941 г., дипломатическият натиск на „моркова и тоягата” 
от страна на Великите сили е безвъзвратно закъснял. На България е предоставена една 
единствена алтернатива. Тя е обвързана с избора между две злини: военен разгром и 
неизбежна германска окупация, или съюз с Германия, чиято победа в световния военен 
сблъсък е доста съмнителна. Българският управляващ елит е принуден да играе „ва 
банк” в сложния политически покер с тайната надежда, че очакваната трагична 
развръзка може да се отложи, или да не се състои. Обявената през месец декември 1941 
година война на съюзниците, която нашите управници наричат „символична”, 
усложнява допълнително заплетения външно политически възел. Две годишният 
„гратисен” период е само едно затишие пред буря. Опасността от въвличането на 
България и нейната армия в реални бойни действия нараства особено в началото на 
1943 г. Приетата в Казабланка (януари 1943 г.) от съюзниците програма, предвижда 
провеждането на авиационно настъпление срещу силите от Оста. То се планира под 
кодовото название „Пойнт бланк” (в превод „центъра на мишената”), но също така, в 
преносен смисъл означава „решително”, „категорично действие” [1]. Съюзническото 
военно командване предвижда провеждането на масирани въздушни удари върху 
обекти на Балканския полуостров. Освен чисто военен ефект, те имат за цел и 
постигането на определен политически ефект – принуждаването на балканските 
сателити на Райха да скъсат отношенията си с него. Разчетите на специалистите от 
Южния департамент на Форин Офис показвзат, че капитулацията на един от 
балканските сателити, би създала незапълним бреш във вътрешната отбрана на 
хитлеристката „европейска крепост”, както и това, че „географската близост до англо-
американските бази; широкото брожение и недоволството сред гражданското 
население и пониженият дух в армията, правят България най-уязвимата от трите 
сателита“ [17]. 
 Паралелно с планирането, се осъществява с ускорени темпове и военно 
техническата подготовка. Организирането и провеждането на въздушно настъпателната 
операция на съюзниците срещу България протича в два етапа. 
 Първият, започва на 14.11.1943 г. и завършва на 20.12.1943 г. 
 Вторият, започва на 04.01.1944 г. и завършва на 17.04.1944 г. 

Въздушният рейд на англо-американската авиация на 20 декември, който е обект 
на настоящето изследване финализира предприетата авиационна офанзива срещу 
България за 1943 г. 
 Основната цел на разработката е насочена към анализиране действията на 
българските Въздушни войски и на съюзническата авиация при удара по София на 
20.12.1943 г. и на тази основа, да се направят съответните изводи за ефективността на 
състоялото се противоборство в този боен ден за всяка една от участващите 
групировки. 
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 Противниковата въздушна формация, взела участие в удара на 20 декември 1943 
г. срещу София, включва в състава си 50 тежки бомбардировача В-24 „Либърейтър” и 
50 изтребители Р-38 „Лайтинг” [12]. След навлизането в района на Балканския 
полуостров, на рубежа Валона-Шкодра, от общия състав на въздушния противник се 
формират две групи: 
 Северната група се състои от 35 бомбардировача и 30 изтребителя. Над Качаник 
от нея се отделя група от 8-10 изтребители, които в района на Бабушница-Пирот-
Берковица, заемат зона за дежурство във въздуха. Задачата им е да прихванат и 
възпрепятстват евентуалните действия на немските изтребители, базирани на летище 
Ниш [11].  
 Южната група включва 20 бомбардировачи и 15 изтребители. Първоначалните 
сведения за влитането на противника във въздушното пространство над Балканския 
полуостров се получават в командните места на изтребителите в 11,26 часа (на летище 
Божурище) и в 11,28 часа на летище Враждебна. Веднага след получаването на 
информацията, орляците са поставени в положение „На щрек”. След постъпването на 
допълнителните сведения, че противника е преминал рубежа Куманово-Велес (към 
12,28 часа), командирите на орляци заповядват излитане [10]. 
 Пръв, в 12,30 часа излита 2/6 изтребителен орляк, а след него в 12,35 часа и 3/6 
изтребителен орляк. В небето са вдигнати 16 „Ме-109“ и 24 „D-520“, или всичко 40 
самолета [6, 4]. 
 Действията на изтребителните орляци са описани в изложението на командира 
на Въздушните войски по следния начин: „Двата орляка се събират да вземат височина 
и се насочват в атака с еднократно налитане. Южната противникова група е разстроена, 
завръща се към Дупница и се отдалечава в западна посока, а другата достига София и 
влиза в зоната на противодействие на ПВО. Докато орляците се съберат след първото 
налитане и заемат удобна позиция за второ такова, противникът е минал над София, 
направил е завой на изток, след това на юг и се насочва към Панчарево. Тук се завързва 
отново ожесточен въздушен бой. Нашите изтребители са атакували по крилно, 
налитайки от всички страни по няколко пъти.“ [13]. 
 Трябва да допълним описанието на боя с факта, че докато двата орляка водят 
бой с южната група, северната група излиза над София и в 12,55 часа от височина 7000 
метра пуска 254 бомби [14]. Под огъня им попадат: Погребите; кв. „Ив. Вазов“; 
тухларните фабрики; околовръстната ж.п. линия; циганската махала; Централния 
затвор; Свързочния полк; Централната гара и кв. „Безжичен телеграф“ [11]. 
 Направеният кратък анализ на действията на двете противоборстващи 
групировки за този боен ден, позволява да се направят съответните изводи по 
отношение съдържанието на бойните задачи, степента на тяхното изпълнение, 
заделените сили и средства и постигнатите резултати. Предполагаемото съдържание на 
бойната задача за противниковата въздушна формация, може да се сведе до следното: 
първоначално, преодоляване ПВО на София и излизане в предварително планираното 
време и на подходяща височина за бомбопускане. В последствие, нанасяне на удар по 
разположените в района военни и транспортни обекти: погребите, които са 
разположени южно от Семинарията; германските складове и постройки на 
околовръстната ж.п. линия в югозападната част на града [7]. 
 Изпълнението на задачата предполага постигане както на материален, така и на 
морален ефект от нанесените удари. Основната част от планираните цели са складови 
райони с боеприпаси и елементи от ж.п. комуникацията, с прилежащата ѝ 
инфраструктура. Това показва, че основния замисъл е да се въздейства на 
отбранителния потенциал чрез преки и косвени резултати от бомбардировките. Като 
допълнителен и неизбежен ефект от разрушенията, стоят очакванията да се предизвика 
страх в гражданското население; дезорганизация на стопанската дейност; 
предизвикване на разстройство в нормалната работа на държавната администрация и 
дестабилизиране на политическата обстановка в управляващите кръгове. 
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 Съдържанието на бойната задача на нашата групировка от ПВО може да се 
формулира в приблизително следните насоки. 
 Първоначално, изтребителните орляци да се ангажират с пресрещането на 
противниковата въздушна формация на възможно най-отдалечените подстъпи към 
охранявания обект (София). След това, с ред последователни атаки, да ангажират във 
въздушен бой силите на противника до навлизането им в зоната за поражение на ПВО. 
По този начин, с обединените усилия на изтребителите и тежките батареи, да се 
постигне последователно въздействие върху противника, нанасянето му на възможно 
най-много загуби и разстройване на неговия боен ред. 
 Основната цел е насочена към нарушаване на замисъла за действие и 
предварителните разчети за нарастване на усилията, а като краен резултат снижаване 
ефектността на планирания удар. 
 Така разгледаните бойни задачи се изпълняват в условията на действие на 
редица фактори, които също трябва да бъдат разгледани и анализирани, за да се създаде 
реална основа за съответните изводи. Тяхното влияние, по един или друг начин, 
способства или възпрепятства в определена степен, реализирането на бойния потенциал 
и за двете страни участващи във въздушното противоборство. 
 Един от най-важните фактори, които оказват пряко въздействие върху 
ефективността на изпълнение на планираните задачи, е съотношението на силите като 
количество и качество. 
 Общото съотношение на силите във въздуха се свежда до 2,5:1 в полза на 
противника, а между изтребителното прикритие и нашите самолети, то е 1,2:1, отново в 
негова полза. Описанието на въздушния бой направено по-горе показва, че основните 
действия при първата атака са насочени към противодействие на южната група, която 
включва в състава си 20 бомбардировача и 15 изтребителя. В този случай, общото 
съотношение на силите е променено на 1,1:1 с лек превес в наша полза. Резултата от 
това преимущество е използван своевременно и в съчетание с бързите и стремителни 
действия. Групата на неприятеля е принудена да се оттегли, без да успее да нанесе 
удар. 
 Показателно е и съотношението между изтребители и бомбардировачи в самата 
въздушна формация. До навлизането и в района на Балканския полуостров (рубежа 
Валона-Шкодра), то е 1:1. След това търпи известни промени, поради описаното 
разделяне на формацията на две групи. За северната група то е 1:1,2, а за южната 1:1,3, 
в полза на бомбардировачите. Тези показатели дават основание за формулиране на 
извода, че противникът очаква силно противодействие и предприема необходимите 
предохранителни мерки. Като елемент на допълнително подсигуряване, следва де се 
разглежда и факта, че се формира и специална група от 8-10 изтребители, които имат 
готовност да неутрализират евентуалните действия на немските машини от летище 
Ниш. 
 Влияние оказва и съотношението между бойните качества (тактико-
техническите характеристики) на самолетите, които вземат участие в този боен ден. 
 От противниковата въздушна формация участват тежките четири моторни 
бомбардировачи В-24 „Либърейтър” и двумоторните изтребители Р-38 „Лайтинг”. От 
наша страна им се противопоставят изтребителите „Ме-109” и „D-520”. Конкретните 
данни за тях могат да бъдат проследени на сравнителната таблица, с основните 
тактико-технически характеристики на нашите изтребители и англо-американските 
самолети (1941-1944 г.) [18]. 
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Основните изводи, които могат да бъдат направени са следните: 
 - бомбардировачите „В-24” отстъпват на изтребителите „Ме-109” и „D-520” по 
скорост, скороподемност и таван на полета; 
 - в огнево отношение, картечното въоръжение на бомбардировачите 
превъзхожда артилерийско-картечното въоръжение на нашите изтребители. В случая се 
получава (10 бр. 12,7 мм. картечници срещу 2x7,65 мм. и един бр. 20 мм. оръдие на „D-
520” и 2x7,92 мм. картечници и 2x20 мм. оръдия на „Ме-109”. 
 - Изтребителите Р-38 „Лайтинг”, имат приблизително еднакви показатели с „Ме-
109” по скорост и таван на полета, но им отстъпват по скороподемност. В бой по 
вертикала, „Ме-109” превъзхожда Р-38 „Лайтинг”, но му отстъпва в хоризонтална 
маневреност. 
 - В огнево отношение има приблизителен паритет между Р-38 „Лайтинг” и „Ме-
109” (4x12,7 мм. картечници и 1x20 мм. оръдие) срещу картечно артилерийското 
въоръжение на нашия изтребител. В сравнение с „D-520”, теглото на огневият залп на 
Р-38 „Лайтинг” е по-голямо, но оръдието на „D-520” има по - голяма далекобойност. 
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 - „D-520” отстъпва на Р-38 „Лайтинг” по мощност на двигателя, скорост и 
скороподемност. Нашият изтребител има известни предимства пред съюзническия 
самолет при водене на маневрен въздушен бой по хоризонтала (по-лек е, по-повратлив, 
а радиусът му при вираж е по-малък). При единично противоборство това позволява на 
българските летци лесно да излязат в задна полусфера на противника. В бой по 
вертикала, Р-38 „Лайтинг” е по-добър, поради по-голямата мощност на двигателите и 
по-голямата си маса, която оказва влияние най-вече на ускорението при пикиране. В 
отбранителния бой, добрата маневреност на „D-520” го прави трудна мишена за 
противника [15]. 
 Другият важен фактор, който следва да бъде анализиран се отнася до времето 
необходимо за реакция от страна на противовъздушната ни отбрана. 
 Разполагаемото време за действие на нашите изтребители, оказва влияние върху 
своевременното им излитане, построяване на бойния ред и бързото и организирано 
влизане във въздушен бой. За този боен ден, изтребителните орляци са своевременно 
оповестени от органите на въздушно-предупредителната служба, приведени са в 
положение „На щрек”, което позволява постепенно нарастване на усилията и 
готовността им за действие. Излитането им е в съответствие с предварителните разчети 
на командирите на орляци и осигурява максимално възможното време за набиране на 
височина и построяване на бойния ред. 
 Състоянието на МТО е другият важен показател, който оказва въздействие 
върху изпълнението на задачата и реализирането на бойния потенциал. В действията на 
20.12.1943 г., състоянието на МТО не възпрепятства изпълнението на полета от 
противниковата въздушна формация. За разлика от това, влиянието ѝ върху 
ефективността на всички елементи от нашата ПВО е негативно. Наличието на ниски, 
средни и високи, не разкъсани облаци във височинния диапазон от 1600 до 6000 метра, 
затруднява откриването и разпознаването на противника от развърнатите въздушно 
наблюдателни постове. Затруднено е и установяването на точния брой, типа на 
самолетите и вероятното им направление на полета [7]. Приземната мъгла в 
околностите на Софийското поле и намалената видимост, затрудняват екипажите на 
изтребителите и артилерийските разчети от противовъздушната артилерия. От друга 
страна, скоростта на вятъра, в съчетание с излизане над целта в подходяща насрещна 
посока, улеснява прицелването и точността при бомбопускането. Същевременно, 
неговото въздействие върху нашата противовъздушна артилерия е негативно, тъй като 
увеличава отклонението от траекторията на снарядите, изстреляни от тежките батареи 
[8]. 
 Избраният маршрут и профил на полета за двете съставки на противниковата 
въздушна формация, също благоприятстват изпълнението на бойната задача. 
 Лети се над райони с множество характерни ориентири и слабо наситени с 
обекти на ПВО, което улеснява самолетоводенето и своевременното и точно долитане 
до обекта за удар. Излизането на двете групи, летящи по различни маршрути в единно 
време (12,50 часа) на подстъпите към София, (за южната – северно от Дупница, а за 
северната Владая), изиграва ролята на отвличащ маньовър. В резултат на това, докато 
едната група води бой с нашите изтребители, другата (северната), успява без да влезе в 
бойно съприкосновение, да нанесе удар по София. Важно значение има и 
реализираната промяна в направлението на влитане към целта. Осъществява се от юг на 
север, за разлика от предишните три нападения, които са от изток на запад. Основната 
цел е да се осигури внезапност на явяването и възможно най-малко време за ефективно 
противодействие от противовъздушната артилерия. Показателен в това отношение е 
фактът, че тежките противовъздушни батареи, разположени в районите на Божурище, 
Обрадовци и Централна гара не откриват стрелба по противника, тъй като той е извън 
зоната на ефективният им огън [9]. 
 Показател за високата норма на бойно напрежение и за двете страни са 
резултатите от въздушното противоборство. 
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 Във въздушните боеве вземат участие общо 140 самолета и 9 тежки батареи (51 
бр. 8,8 см. Оръдия „Круп“). Изстреляни са 796 снаряда, при добра насоченост и 
групиране на разривите. Средната скорострелност на оръдие е 9,4 снаряда в минута, 
при средно време за водене на огъня от една батарея 1,50 мин. [14]. 
 Свалени са три тежки бомбардировача и седем изтребителя Р-38 „Лайтинг”. 
 Загубите от наша страна са 2 бр. „Ме-109”, с двама загинали летци. При това, 
единият самолет не е свален във въздушен бой, а при пряк сблъсък с противников 
бомбардировач. Показателен е факта, че в този боен ден е осъществен първият в нашата 
авиационна история, въздушен таран от поручик Списаревски. Със саможертвата си 
той доказва, че българските летци са готови на всичко, за да запазят София от ударите 
на противника. Със смъртта на храбрите загива и поручик Георги Кюмюрджиев, който 
в последния в своя живот въздушен бой, успява да свали два неприятелски изтребителя. 
 Повредени са също така и три наши машини, които кацат принудително в 
различни райони [5]. 
 От пуснатите 254 бомби са причинени следните загуби:  

- убити - 66 души; тежко и леко ранените възлизат на 93; 

- напълно разрушени са 98 постройки, а 113 са леко засегнати; 

- засегнати са района на Централна гара и 23 вагона [14]. 

 Анализът на действията на двете противоборстващи страни в удара срещу 
София на 20 декември 1943 година, дава основание за съответните изводи относно 
проявлението на техните бойни потенциали.  
 1. По отношение на противниковата въздушна формация. 
 Предварителната подготовка на удара, неговото планиране и провеждане 
недвусмислено разкриват стремежа на съюзническото командване да се прилагат и 
използват, както натрупания боен опит от действията в небето над Райха, така и 
максимално ефективно условията на обстановката. 
 Извлечени са необходимите поуки от предишните бойни съприкосновения с 
групировката на нашата ПВО. Като цяло, общото количество на участващите в удара 
самолети се запазва, но при промяна в броя на типа им. Противникът изравнява 
съотношението между бомбардировачите и изтребителите във формацията. Това 
означава, че очакваното въздушно противодействие от нашата изтребителна авиация 
ще бъде значително засилено.  
 Съставът и типът на самолетите предвидени за участие е също показателен. 
Включените в ударната група бомбардировачи В-24 „Либърейтър” са от съвременен 
тип, оборудвани са с уреди за навигация, самолетоводене и бомбоприцели на най-
високо за времето си технологично ниво. Отличават се с висока бойна живучест, 
далечина на полета и висока огнева мощ за непосредствена защита. Същото може да се 
каже и за заделеното изтребително прикритие. Самолетите Р-38 „Лайтинг” се отличават 
с добра тяговъоръженост, висока огнева мощ и далечина на полета. 
 Излизането на двете групи в единно време над заповядания район, показва добра 
групова слетяност и отлична координация в управлението, планирането и подготовката 
на подразделенията. 
 Осъщественият отвличащ маньовър и промяната на посоката за нанасяне на 
удара, показват много добра тактическа грамотност и желание с активни действия да се 
наложи волята над противника. 
 2. По отношение на нашата групировка на ПВО. 
 Общото количество на вдигнатите във въздуха наши изтребители (40 на брой) 
показва, че командването на Въздушните войски също е направило равносметка за 
положителните и слаби страни в действията от наша страна при предишните удари. В 
резултат на това, изтребителното прикритие над София е усилено с изнасянето на 
основния състав на 2/6 изтребителен орляк от летище Карлово на летище София 
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(Враждебна) [7]. Усилията се насочват и към подобряване на взаимодействието между 
двата орляка (2/6 и 3/6), свързано с изпълнението на предвидената обща задача – 
отбраната на София. За целта са организирани и проведени на 18 декември 1943 година 
съвместни „бойни тренировъчни летения” на височина 7500 м. [4]. 
 Действията на нашите изтребители са бързи, координирани и целенасочени. 
Своевременно и точно се оценява обстановката, силните и слаби страни на противника. 
Усилията се съсредоточават и ешелонират по време, място и цели в хода на боя.  
 Екипажите показват висока тактическа подготовка и умения за водене на 
маневрен въздушен бой. Възможностите и тактико-техническите характеристики на 
самолетите се използват в максимална степен. За изтребителите „Ме-109” – 
преимуществата в бой по вертикала, а за „D-520” - по хоризонтала. Същото може да се 
каже и по отношение на въоръжението. Далекобойното и точно оръдие на „D-520” и 
отличните балистични показатели, високата скорострелност и поразяващия ефект на 20 
мм. оръдие на „Ме-109”, се използват ефективно, както срещу изтребителите, така и 
срещу бомбардировачите.  
 Добрата координация в действията между орляците се потвърждава от факта, че 
едната противникова група (южната) e разстроена и е принудена да се завърне без да 
нанесе удар. 
 Осъщественият от поручик Списаревски таран, е другото поредно 
доказателство. Със саможертвата си, той доказва, че българските летци са готови на 
всичко, за да защитят София от ударите на противника. 
 Общата ефективност от действията на създадената от наша страна групировка на 
ПВО се потвърждава както от проявлението на отделните и компоненти в хода на боя, 
така и от самите количествени показатели. При общо съотношение на силите във 
въздуха – 2,5:1 в полза на противника, загубите му в самолети са значителни. В 
процентно отношение за бомбардировачите възлизат на 6% от участвалите в налета, а 
за изтребителите – 20%. Тези показатели са многозначителни и говорят сами по себе си 
за висока резултатност в боя от наша страна. При действията срещу различни обекти от 
територията на Германия, съюзническата авиация приема като нормално допустими 
загубите в рамките на 3-4% от участващите в удара самолети [2]. В действителност, 
практиката от бойните действия показва, че средно статистически те се движат в 
границите на около 3-7% [3]. 
 Същото може да се каже и по отношение на противовъздушната артилерия. От 
опита във войната е установено, че за свалянето на 1 самолет, е необходимо да се 
изстрелят около 400 тежки противовъздушни снаряда. Времето, през което самолетът 
се намира в унищожителния пояс е в рамките на по-малко от минута (40-50 сек.). За 
този период от време, въпросното количество снаряди може да се изстреля от 4-5 
батареи [19]. 
 Количествените параметри от стрелбата на нашата противовъздушна артилерия 
също са показателни. Средното време за водене на огън от една батарея е 1 мин. и 50 
сек., което е около 2,5-3 пъти повече в сравнение с цитираното по-горе. Това показва, 
че бомбардировачите са затруднени в прицелното бомбопускане в резултат на зенитния 
огън. Поради тази причина се увеличава времето за престой в унищожителния пояс на 
батареите, което от своя страна увеличава вероятността от поражение. Показателен е и 
броя на изстреляните снаряди – 796. Като количество те са почти двойно, в сравнение с 
приетата средна норма от 400 снаряда. По разчет за изстрелването са необходими около 
8-10 батареи. Недвусмислено се налага извода, че почти всички батареи от 
развърнатите в района на София са водили изключително интензивен и прицелен огън.  
 3. Общи изводи 
 На 20 декември 1943 г., в небето над София се разиграва изключително 
ожесточен сблъсък между две противоборстващи групировки, всяка от които си е 
поставила изключително решителни цели. 
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 Заделеният за участие боен потенциал и неговото проявление разкрива 
решимостта и на двете страни за изпълнение на всяка цена на възложените бойни 
задачи.  
 Като резултат и ефективност, бойният потенциал на българската групировка 
намира значително по-добър израз в сравнение с противниковия.  
 Направеният анализ на действията на Българските Въздушни войски срещу 
съюзническата авиация на 20 декември 1943 г. показва, че положените усилия за 
превръщането им в нов съвременен вид оръжия, не са напразни. Ефективността на 
оказаното противодействие е показателна. С професионално изпълненият си дълг, с 
много героизъм и саможертва, целият състав на войските, защитава невинното 
население от терора на въздушните удари. 
 Самият противник оценява по достойнство проявеното бойно майсторство, 
героизъм и саможертва. Лейтенант Едуарт Тинкер – един от свалените в този ден 
членове на екипажи споделя: „Българските летци се бият с ожесточение, като че ли 
защитават най-скъпата светиня на света. За мен те изчерпаха понятието ненадмината 
ярост в авиацията.” [16]. 
 В заключение следва да бъде отбелязано, че личният състав на Въздушните 
войски в този боен ден дава всичко от себе си за да защити българското небе от 
налетите на противника. Независимо от дистанцията на времето, съвременното 
поколение следва да помни и да отдава необходимата почит и уважение на хората в 
български униформи, които не просто изпълняват възложените им бойни задачи, а 
доказват, че са готови на всичко за да ги изпълнят. Тяхната готовност за саможертва е 
показател за нивото, на което може да се извиси човешкият дух, ръководен от една 
справедлива кауза. 
  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Бориславов, И.; Кирилов, Р., Въздушните на Негово Величество войски 1935-
1945 г., ч. 2, Еър Груп 2000, С. 2001, с. 19. 

2. Вълков, Т., Небето над Райха – 1939-1945 г., Еър Ггруп 2000, С. 2001, с. 18 
3. Вълков,Т., Небето над Райха – 1939-1945 г., Еър Груп 2000, С. 2001, с. 95 
4. ДВИА, ф. 1063, оп. 2, а.е. 4, л. 27 
5. ДВИА, 1063, оп. 2, а.е. 4, л. 28 
6. ДВИА, ф. 1063, оп. 2, а.е. 3, л. 1;  
7. ДВИА, ф. 1063, оп. 2, а.е. 5, л. 16 
8. ДВИА, ф. 1063, оп. 2, а.е. 5, л. 16 гр. 
9. ДВИА, ф. 1063, оп. 2, а.е. 5, л. 17 
10. ДВИА, ф. 1063, оп. 2, а.е. 5, л. 17 гр. 
11. ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 184, л. 17 гр. 
12. ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 184, л. 17. 
13. ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 184, л. 18 гр. 
14. ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 184, л. 21 
15. Делчев, Ив., Изтребителят DEVOITINE D-520 – Българският въздушен боец, 

сп. „Аеросвят” бр. 8, 2000 г., с. 27 



264 
 

16. Златанов, К., Българио, за тебе те умряха! Забравени герой – летци,  Издание 
на клуб на летците „Капитан Д. Списаревски”, 2002 г., с.18 

17. Котев, Н., Някои неизяснени моменти около англо-американската 
бомбардировъчна офанзива срещу България (1943 г.-1944 г.), „Известия на ВИНД”, том 
48, 1986 г., с. 75 

18. Миланов, Й., Въздушните войски на България през войните 1912 г.-1945 г., 
С. 2008 г., Еър Груп 2000, с. 307 

19. Пейчев, Хр., Противовъздушна отбрана на най-важните обекти във 
вътрешността на страната, сп. „Въздушен преглед” 1946 г., кн. 1-2, с. 39 
 



265 
 

 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
НА ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“ 2018. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 
 

 

СПОСОБИ ЗА БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЩУРМОВАТА 

АВИАЦИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ ВОЕННИ КОНФЛИКТИ 
С. Н. Каремов 

 
Анотация: Разглеждат се действията на щурмовите самолети и 

вертолети, като е обърнато особено внимание на тактиката, която се 

прилага в различните военни конфликти. 

 

Оценявайки военните конфликти през последното десетилетие на ХХ 
и началото на ХХI век, трябва да се отбележи, че те не се развиват съгласно 
традиционните принципи на въоръжената борба и форми на бойни 
действия. Поставените политически цели се постигат без провеждане на 
традиционните широкомащабни операции по суша и море. Променя се 
характера на въоръжената борба, която все повече се превръща във 
въоръжено информационно противоборство с избирателно въздействие по 
определени жизненоважни обекти на противостоящата страна. 

Определящо е значението на авиационните комплекси за постигане 
целите на операциите, чието съдържание се променя. На настоящия етап 
най-напредналите във военно отношение държави въвеждат на въоръжение 
авиационни комплекси от пето поколение. Усъвършенстват се 
високотехнологичните авиационни системи за далечно радиолокационно 
откриване (ДРЛО), за разузнаване и целеуказване на наземни цели и 
безпилотни летателни апарати (БЛА) от ново поколение. Нараства ролята 
на спътниковите системи за разузнаване, навигация и комуникация в 
завоюването на информационно превъзходство. Тези системи осигуряват 
значително нарастване на бойната ефективност на авиацията. 

Традиционните бойни качества на съвременните летателни апарати 
(ЛА) са скоростният и височинният диапазон, маневреността, бойното 
натоварване (товароподемността), далечината и продължителността на 
полета, оборудването, въоръжението и живучестта-бойна и 
експлоатационна. 

Бойните качества на ЛА са в основата и в решаваща степен определят 
бойните свойства на военната авиация. Към тях се отнасят: многообразие и 
комплексност на авиационните средства за поразяване (АСП); 
универсалност на въздействието по сфери на използване; висока точност 
на попаденията; самостоятелно откриване и поразяване на целите. 
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В последните локални конфликти на стратегическата и тактическата 
авиация, заедно с вертолетите за огнева поддръжка са възлагани за 
изпълнение следните задачи: 

 завоюване на превъзходство във въздуха, подавяне на 
системите за ПВО и унищожаване авиацията на противника; 

 дезорганизация на системите от държавното и военното 
управление на противниковата страна и нейните въоръжени сили, 
деморализиране и сломяване волята на армията и народа към 
съпротивление; нанасяне големи щети на военно-икономическия 
потенциал на страната и разрушаване на инфраструктурата й. 

 нанасяне на значителни загуби на въоръжените сили на 
противника и създаване условия за гарантиран успех на провежданата 
операция при минимални загуби. 

В операция “Пустинна буря” (1991г) особено добре проличава 
нарастващата роля на тактическата авиация при действията на 
многонационалните сили в зоната на Персийския залив против Ирак. 

На 17 януари 1991 г., в началото на операцията,  осем бойни 
вертолети АН-64А унищожават  предните  иракски радарни постове, като 
осигуряват по този начин коридор за влитането на съюзническите 
самолети. По време на операцията, в която са използвани  227 машини, 
бойният нальот на АН-64 е над 18 000 часа, изстреляни са 2876 ракети 
„Хелфайър“ и са унищожени около 800 бронирани цели, над 500 камиона, 
60 бункера и РЛС, 14 вертолета и 10 самолета на земята, голям брой 
артилерийски единици от различен тип. В бойни условия е загубен само 
един хеликоптер, свален  с   РПГ. 

Известно е, че ВНО включва пет масирани въздушни удари, като 
ВВС на многонационалните сили са завоювали пълно превъзходство във 
въздуха, след което са унищожили важни обекти на енергетиката, 
предприятия на химическата промишленост, складове за боеприпаси. 

В хода на тази операция се правят три съществени промени, с което 
се повишава ефективността на тактическата авиация. 

Първо: Самолет А-10 изпълнява задачи за поразяване само на 
визуално открити цели със силна ПВО от малки и пределно малки 
височини (за такива задачи са подготвени екипажите на самолет А-10). 

Второ: Въвежда се в бойни действия самолет F-16 “Killer Scout” 
(убиец разузнавач) с комплексни възможности за разузнаване и нанасяне на 
удари от въздуха непосредствено след идентифицирането на целта. Този 
тип самолети носят непрекъснато дежурство във въздуха. Те водят 
различни видове въздушно разузнаване и при откриване и идентифициране 
на цел, нанасят директни въздушни удари или извикват дежурни 
тактически изтребители, на които извършват целеуказване от въздуха. 
Самолетите F-16 от този тип се дозареждат във въздуха, като по този начин 
значително се увеличава продължителността на полета им. Освен че се 
използват за целеуказване от въздуха, те събират и предават разузнавателна 
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информация за степента на нанесените бойни загуби след изпълнението на 
въздушните удари. 

Трето: Води се въздушно разузнаване от средни височини с 
използване на инфрачервени разузнавателни контейнери, снабдени със 
система за “подсвет” и локализиране на целите - източници на топлинна 
енергия и същите се атакуват с лазерно управляеми бомби. Този вид 
разузнаване се прилага много успешно поради големия контраст на 
източника на топлина и безлюдния пустинен фон. Успехът на този вид 
въздушни удари се потвърждава от значителното нарастване на бойните 
загуби на противника по оценка, направена от централното командване на 
сухопътните войски. 

Въздушните операции над територията на Босна и Херцеговина, 
проведени в операция „Преднамерена Сила” (30.08-20.09.1995 г.) са 
логическо продължение на опита, постигнат в предходната война. Поради 
специфичния характер на провеждащите се военни действия, ВВС водят 
непрекъснато и широко мащабно наблюдение и разузнаване от въздуха на 
рестриктивните зони и нанасят прецизни въздушни удари. От изпълнените 
3535 полета, 60.8% са за удари от въздуха по обекти от ВС на бивша 
Югославия и 18.3% са полети за въздушно разузнаване и наблюдение, 
което означава, че почти 80% от изпълнените задачи в тази операция са за 
разузнаване и нанасяне на удари от тактическата авиация. 

Съществена еволюция в тактиката и оперативното използване на 
авиацията се наблюдава в операция „Съюзна сила” (23.03 - 10.06.1999 г.). 
За провеждането на „наказателни” въздушни удари по обекти от 
стационарната система за командване и управление и сили и средства от 
състава на сръбските ВС, разположени на територията на Косово, Сърбия и 
Черна гора, се планира водене на разузнаване и нанасяне на удари от 
въздуха по вече изпитаната схема. В продължение на две денонощия по 
обекти от територията на СРЮ са нанесени два нощни масирани ракетно-
авиационни удари, с продължителност по 3 часа всеки от тях. В ударите са 
участвали по 150 самолета и около 130 крилати ракети. Отново обекти на 
ударите са елементи от системата за ПВО, летищата с базираната на тях 
авиация, командни пунктове. Оперативното построение включва три 
ешелона: първият – крилати ракети с морско и въздушно базиране и 
бомбардировачи В-52Н; втори – самолети на тактическата авиация, 
излитащи от авиобази в Италия; трети – стратегически бомбардировачи В-
2 от континенталните райони на САЩ (авиобаза Уайтмън). 

Въздушното превъзходство се осигурява от самолети за ранно 
предупреждение и чрез изтребители, непрекъснато дежурещи във въздуха. 
При активна работа на РЛС от системата за ПВО, същите са обстрелвани с 
ПРЛР  HARMs от самолети F-16 и Торнадо. Чрез самолетите ЕА-6В и ЕС-
130 са създавани радиоелектронни смущения и е провеждано 
радиоелектронно противодействие (РЕП) на интегрираната система за 
ПВО на Сърбия. 

След осигуряване на въздушно превъзходство над територията на 
Косово, коалиционните сили нанасят удари от въздуха по стационарни 
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обекти, но не до там успешно поразяват силите и средствата от състава на 
трета Сръбска армия. Основната причина за това е тяхната мобилност и 
маскировка, което затруднява откриването и идентифицирането им, 
проблем е и успешното им поразяване без да има странични разрушения. 

За разрешаване на тези проблеми оперативно се използват една 
ескадрила самолети А-10 и две ескадрили със самолети F-16, така 
наречените предни въздушни авионасочвачи „ПВАН” (Forward Air 
Controllers Airborne - FACAs). Техните пилоти са обучени и тренирани да 
откриват и опознават визуално целите и обектите за поразяване, както и 
сами да провеждат контролно разузнаване. За целта първите използват 
пространствено-стабилизирани оптични прибори предимно през деня, а 
вторите водят разузнаване с окачваеми подтелени контейнери предимно 
през нощта. На ПВАН освен задачите по разузнаване се поставят и задачи 
да нанасят ВУ, както по предварително заповядани цели (открити от 
системата за наблюдение и разузнаване), така и по цели, открити в реално 
време от самите тях или от въведената в експлоатация „Единна радарна 
система за наблюдение и целеуказване” (Joint Surveillance Target Attack 
Radar System) - JSTARS за наземни цели, монтирана на самолет Е-8. 

Полетите се провеждат по правила за поведение, които въвеждат 
минимална безопасна височина от 3000 м за самолетите ПВАН и 5000 м. за 
всички останали пилотируеми самолети. По този начин се минимизират 
загубите от огъня на мобилните зенитни ракетноартилерийски средства на 
сръбската армия. 

Поради високата мобилност на сръбските войски, актуалната 
разузнавателна информация се оказва недостатъчна, което снижава успеха 
на въздушните удари. Единствено разузнавателната система JSTARS 
запълва част от липсващата информация чрез използване на радар за 
селекция на движещи се цели. Тази система наред с предимствата има 
съществен недостатък - радарите виждат всички движещи се цели, без да 
могат да различават дали е танк, трактор или автомобил с бежанци, което 
довежда до поразяване на невоенни цели. Успехът при преодоляване на 
този род проблеми е осезаем след включването на безпилотните летателни 
апарати (БЛА) като средства за въздушно разузнаване, които предават 
видео информация за наземната обстановка в реален мащаб на времето. 
Докато на операторите на системата JSTARS липсва възможността да 
идентифицират целите, то с използването на БЛА “Predator” на 
американските ВВС и БЛА “Hunter” от състава на американските СВ, 
постъпва точна информация, която незабавно след обработка се предава на 
ПВАН, намиращи се във въздуха. БЛА са търсени непрекъснато, за да 
дават нужната информация за бързо и успешно реагиране. 

При анализа на действията на авиацията от състава на четвърта 
въздушна армия от руските ВВС в операцията срещу незаконните военни 
формирования на територията на Чеченската република през 1994-1995 г. 
се наблюдава подобна логика на еволюция в тактическото използване на 
авиационните средства за разузнаване и поразяване. 

В подготвителния период на операцията са изпълнени 196 полета, от 
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които 37% за удари по земни цели и 27% за водене на въздушно 
разузнаване. С началото на придвижването на сухопътните сили авиацията 
води всички видове въздушно разузнаване в интерес на изнасящите се 
войски, осигурява въздушно прикритие по маршрутите им за придвижване 
чрез дежурни изтребители в зони за дежурство и поддържа по три двойки 
самолети Су-25 в подвижни зони за дежурство, които действат срещу 
огнища на съпротива, по извикване и целеуказване от група за бойно 
управление на авиацията (ГБУ) или преден авионасочвач (ПАН). 
Последните са подготвени, екипирани и придадени в състава на 
федералните и вътрешни войски. Провежда се радиоелектронно подавяне 
на каналите за комуникация и управление на чеченските бунтовници. 

За времето на операцията 02.12.1994г. - 28.03.1995г. са изпълнени 
2 500 полета, от които 15% за въздушно разузнаване и 69% за нанасяне на 
удари от въздуха. Значимостта на задачите, изпълнявани от авиацията по 
разузнаване и огнево поразяване, отново се потвърждава с внушителните 
84% от общия брой изпълнени задачи. 

Отчитайки опита и грешките от деветгодишната война в 
Афганистан, изпратената в Сирия руска групировка, включва авиационна 
техника със съвременно въоръжение и прицелно-навигационни комплекси, 
позволяващи нанасяне на високоточни удари, без да се навлиза в зоните на 
ПЗРК. Това са фронтовите бомбардировачи Су-24, Су-34, щурмовите Су-
25к, бойните вертолети Ми-24 и Ми-35, транспортно-бойните Ми-
8АМТШ, транспортните Ми-17, разузнавателни самолети и 
многофункционалните изтребители Су-30СМ. Сериозно внимание при 
подготовката е обърнато на летците от щурмовата авиация, които са 
изпълнили нальот, недостиган от другите пилоти и свързан с изпълнение 
на задачи по високоточното поразяване на наземни и морски цели. 
Широкото използване на разузнавателните комплекси е дало възможност 
да се реализира принципа „една цел-една ракета (бомба). 

Всеки полет е предшестван от щателна подготовка. Изучавани са 
материалите от обективния контрол, от разузнавателните БЛА, снимки от 
космическото разузнаване, информация от наземните спецслужби на Сирия 
и Русия. 

Основните обекти за поразяване са отново позиции на противника, 
складове с бойна техника и боеприпаси, ГСМ, КП, тренировъчни лагери и 
др. Интензивността на полетите се оказва решаващ фактор. За един месец 
са изпълнявани повече от 1600 полета, като са поразявани повече от 2000 
цели. 

В хода на операцията е променена и тактиката. Летците са преминали 
към единични полети, атакувайки няколко цели в един полет. Като правило 
атаките са изпълнявани от височина по-голяма от 5000 м, избягвайки по 
този начин поразяване от ПЗРК „Стингер”. Бордното прицелно-
навигационно оборудване на самолетите е осигурявало попаденията с 
висока точност. 

Наред с тези задачи, щурмовата авиация е осъществявала 
непосредствена авиационна поддръжка на настъпващите сирийски войски, 
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като е нанасяла удари по заявка, възпрепятствайки снабдяването на 
терористите и попълването им с резерви. Поради това рязко е нараснал 
броя на целите и необходимите боекомплекти. Ако в началото самолетите 
са въоръжавани с по два  високоточни боеприпаса и 4-6 обикновени, то в 
последствие се наложило на бойна задача да се поставят многозамкови 
държатели, позволяващи да се носят „гроздове” от бомби. 

Безпилотните самолети постоянно са водили разузнаване от въздуха, 
давайки точни данни за екипажите на бойните вертолети, които основно са 
поразявали танкове и друга бронетехника, лишавайки противника от 
огнева мощ и мобилност. Потвърждава се правилността на концепцията за 
съвместно използване на бойните вертолети и щурмовите самолети.  

Затвърждава се и основният принципи за използване на тактическите 
авиационни ресурси, състоящ се в придобиване и поддържане на свобода в 
действията при провеждане на операции срещу противника. Въздушното 
превъзходство позволява ефективно използване на въздушното 
пространство от своите сили като в същото време противникът е лишен от 
достъп до него. 

Проследявайки развитието на военните конфликти от последното 
десетилетие на миналия век до днес и анализирайки еволюцията на 
проведените в тях въздушни операции, може да се синтезират и дефинират 
следните характерни черти на съвременната въоръжената борба, водена в 
бойното пространство: 

- борба за надмощие в бойното пространство чрез информационно и 
въздушно превъзходство - постига се с целенасочено техническо 
въздействие в електромагнитния спектър и огнево въздействие по 
елементите от системата за ПВО и С41; 

- намаляване времетраенето на цикъла “откриване – поразяване” - 
постига се чрез интегриране на системите за разузнаване и огнево 
поразяване и изпълнение на комплексни разузнавателно-ударни операции 
на тактическата авиация; 

- преимуществено използване на въздушно-космическото 
пространство за постигане целите на конфликта; 

 - наличие на значителни по продължителност периоди, в които се 
използват основно СВН; 

- съществено повишаване точността на нанасяните удари от въздуха – 
постига се чрез използване на ВТО; 

 - нарастване ролята на средствата за автономна и неавтономна 
навигация при поразяване на целите, както и за координация на действията 
на тактическо ниво; 

 - увеличаване дела на безпилотните ЛА за водене на въздушно 
разузнаване и предаване в реално време на информацията, включително до 
най-ниските звена.  

 - използване на принципно нови системи оръжия. 
Като основен проблем, оказващ влияние върху действията на 

авиацията, е забавянето на оперативната обработка на разузнавателната 
информация и свеждането й до конкретния потребител. Темпът на водене 
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на бойните действия от авиацията често е изпреварвал скоростта на 
информационния поток не само от космическото, но и от въздушното 
разузнаване. Счита се, че в близките години този проблем трябва да намери 
своето решение. 

Масираното използване на безпилотни и високоточни оръжия 
потвърди пътя на по-нататъшна интелектуализация на средствата за 
въоръжена борба с преход към създаването на роботи, а в перспектива и на 
бойни автоматични средства, както и на системи с различно целево 
предназначение. 
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Abstract: In the near future the Bulgarian Air Force will use outdated aircraft, produced within the 

late 1980s and early 1990s. The same is for their armament included guided missiles. The budgetary 

constraints make the strategy of acquisition of the new ones difficult to implement. The only option 

available is prolongation of the life cycle, based on scientific and expert approach. In this article the 

current achievements are analyzed as well future directions for improvement of trsting methodology 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В близка перспектива (приблизително до 2025 г.) българската бойна авиация ще 

включва намиращите се от края на 80-те и началото на 90-те години на въоръжение 
немодернизирани бойни авиационни комплекси (БАК) МиГ-29 и Су-25. До края на 
посочения период е предвидено постъпването на въоръжение на многоцелеви 
изтребители способни да изпълняват целия диапазон от бойни задачи за работа по 
въздушни и наземни цели[1]. 

До 1990 г. българските Военновъздушни сили (ВВС) са получили и 
експлоатирали следния общ брой, БАК, използващи авиационни управляеми ракети 
(АУР): 224 МиГ-21, 90 МиГ-23, 4 МиГ-25, 22 МиГ-29, 23 Су-22 и 31 Су-25 [2]. За 
същите БАК са доставени от три до пет боекомплекта12 АУР, заедно със значително 
количество други боеприпаси, покриващи нуждите на ВВС в количествен и качествен 
аспект за това време. 

Последните образци АУР са постъпили на въоръжение през далечната 1991 г. Към 
настоящия момент, на въоръжение във ВВС се намират АУР „въздух-въздух”, изделия 
62МК, 73 и 470-1, за които заводът производител е определил срок на експлоатация 10 
години при определен брой кацания и наработка на апаратурната част. Този срок на 
експлоатация на всички АУР „въздух-въздух” е изтекъл. При това стечение на 
обстоятелствата, съществуват две основни възможности за действие, първата е 

                                                 
12 Един боекомплект е количеството авиационни средства за поразяване, полагащи се за едно максимално 
зареждане на самолета (вертолета). 
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закупуване на нови АУР и снемане от употреба (продажба или утилизиране13) на 
наличните, втората е търсене на възможности за удължаване на срока им на 
експлоатация14.  

Първата алтернатива е свързвана с изключително високи разходи, които в 
средата на икономическа неосигуреност и неясно бъдеще на ВВС и значително краткия 
период предвиден за експлоатация на ново закупените боеприпаси е неприемлив, освен 
в случай на крайна необходимост.  

Втората алтернатива позволява изчерпването на пълния ресурс от кацания и 
наработка на апаратурната част на АУР, но крие рискове от непрогнозирана промяна на 
тяхното техническо състояние, което може да доведе до опасност за живота на 
летателния и обслужващ персонал и авиационната техника. 

При избор на втората алтернатива е необходимо използването на научен подход, 
осигуряващ всестранно изследване на годността на АУР за използване по 
предназначение и безопасно съхранение, както и набелязване на комплекс от 
мероприятия, необходими за изпълнение при експлоатацията им в периода на удължен 
срок на служба. 

Целта на настоящото изследване е да се представи и оцени ефективността на 
използвания подход за удължаване на срока на експлоатация на АУР „въздух-въздух” 
на въоръжение в българските Военновъздушни сили, както и да се синтезират 
предложения за неговото подобряване.  
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
2.1 Подход при удължаване срока на експлоатация на АУР „въздух-въздух” 
намиращи се на въоръжение във ВВС 

АУР са особен вид авиационни средства за поразяване, отличаващи се като така 
наречени „one-shot devices” и тяхната експлоатация има „пасивен характер” – 
преобладава режимът на съхранение. Времето прекарано от АУР в режим съхранение 
(Тсх) е многократно по-голямо от времето за използване по предназначение (Тизп). АУР 
като всички боеприпаси променят своите характеристики (параметри) в процеса на 
съхранение, вследствие на въздействието върху тях на различни фактори. Изменението 
на началните параметри се характеризира с протичане на различни по природа процеси 
на стареене [4]. 

Както се вижда от фиг. 1, експлоатацията на АУР условно може да се раздели на 
два стадия: съхранение (заедно с техническите обслужвания (ТО) и регламентните 
прегледи (РР)) и бойно използване. 

В зависимост от условията на съхранение и изпълнението на всички мероприятия 
предвидени от производителя и регламентиращите документи в пълен обем, стареенето 
на боеприпасите протича с различни темпове. С термина стареене се бележи 
обобщеното изменение на механичните и химичните фактори, в сравнение със 
свойствата непосредствено след производството. Този процес на стареене може да бъде 
отговорен за появата на необратими промени в химичния състав, промени в 
механичните качества и по този начин да компрометират нормалната работа на АУР 
при използване по предназначение [4]. 

 
 
 
 
 

                                                 
13 Утилизиране- процес на необратимо преобразуване чрез разснарядяване на отделни съставни 
елементи с последващо използване на отпадъчните барути, взривни вещества, празна опаковка, черни и 
цветни метали. 
14 Под срок на експлоатация (отъждествено понятие със срок на служба, ресурс или годност, съгласно 
различни регламентиращи документи) се разбира определената работа в часове или календарната 
продължителност на експлоатация на авиационните средства за поразяване, при достигането на която 
експлоатацията й трябва да бъде прекратена независимо от нейното техническо състояние [3]. 
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Фигура 1.Експлоатация на авиационни управляеми ракети 

 
До 2005 г. във ВВС не са извършвани изпитвания на АУР, а удължаването на 

срока им на служба се е извършвал на база опита от експлоатацията и получени 
резултати от изпитвания в Руската Федерация и Белорусия. През 2005 г. за първи път се 
преминава към изготвянето на методика за изпитване на АУР „въздух-въздух”, целяща 
чрез научни и научно-приложни методи да се удостовери състоянието на АУР към 
текущият момент, да се направи заключение в коя фаза на стареенето се намира и при 
възможност да се увеличи срока на експлоатация, без това да надвишава зададени 
граници на допустимия риск. 

Като основа за решаване на проблема е декомпозирането на АУР на подсистеми, 
блокове и елементи, определяне кои от тях са критичните за безопасността и 
изпълнението на мисията. На база извършения анализ на резултатите, използвайки 
научния подход и практическата насоченост се определят различните видове 
изпитвания и се дефинират процедурите и реда за тяхното изпълнение. Конфигурират 
се критериите при които изпитванията се приемат за успешни и се задава реда за 
обработка, анализ и оценка на резултатите. 

Наличието на специализирана апаратура за контрол на техническите параметри, 
натрупаната значителна статистическа информация през годините и наличието на 
техническа документация и подготвени специалисти в областта, позволяват на ВВС, 
съвместно с Института по отбрана „Цветан Лазаров”, да създадат комплекс от 
мероприятия за изследване на възможността за удължаване на срока на служба на АУР. 
Комплексът от мероприятия е формулиран в Методика за изпитване - 
АУР.62МК.72.470-1.М02 (за краткост Методика), представляваща към момента 
ръководещ документ при изпълнение на процеса. 

Като обект на изпитването в Методиката се определят партиди АУР и се задават 
критерии за избор на изделията от тях. Принципно изпитванията се разделят на наземни 
и летателни, като е поставено условието летателни изпитвания да се извършват само 
след успешно проведени наземни. 

Наземните изпитвания биват с и без разрушаване на образците. На без 

разрушаващи изпитвания подлежат 100% от разглежданите за удължаване АУР и 
включват апаратурна проверка, огледи на външното състояние и опаковките, 
изследване на определени елементи от състава на АУР. Образците при които са 
констатирани отклонения от техническите изисквания не подлежат на удължаване. При 
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апаратурна проверка с автоматизирана система за контрол (АСК) се удостоверява 
техническата годност на електронните и механичните компоненти от състава на АУР. 

Данните за техническото състояние (статистика за отказите) на АУР се използват 
при определяне на показателите им за техническата готовност. За средно статистически 
показател на надеждността на изпитваната партида се използва „Коефициент на 
техническа готовност”(Ктг)

15, който се определя по формулата: 
 

(1)    
 
където: 
t - средно време на експлоатация на АУР от дадената партида 
Тср - средно време на експлоатация на АУР от дадената партида до отказ. 
За изчисляване на Тср се използва следната формулата: 
 
(2)  

 
където: 

kj  1  
j  - продължителност на експлоатацията на j - та ракета от разглежданата 

партида Времето се изчислява в месеци и се закръглява до най-близкото цяло число; 
k  - брой на ракетите в експлоатация от разглежданата партида; 
n - сумарно количество на отказите на всички ракети за времето на експлоатация 

на разглежданата партида. 
Коефициентът Ктг определя очакваното количество изделия, от изпитваната 

партидата, които ще са изправни в произволен момент от време, в рамките на периода 
между две поредни освидетелствания. За авиационните управляеми ракети се приема 
допустима долна граница на Ктг да бъде 0,80 [5]. 

При апаратурна проверка по обясними причини не се извършва контрол на 
агрегатите и блоковете съдържащи взривни и химически вещества (барутен ракетен 
двигател , газгенератор, термохимическа батерия и бойна част). С цел удостоверяване 
пригодността им се пристъпва към изпитвания с разрушаване на образеца на 

изпитване, включващи функционални изпитвания на отделни блокове и агрегати, 
физико-химични изпитвания на проба от барутен ракетен двигател (БРД) и стендови 
изпитвания на БРД.  

За да бъде извадката представителна, което да позволява прогнозирането на 
техническото състояние на цялата изпитвана партида е прието да се използва БДС ISO 
2859-1:2007 „Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци. 
Част 1: Планове за вземане на извадки, индексирани по граница за качество при 
приемане (AQL), за контрол партида по партида”. Работи се при двустепенен план на 
контрол [6]. 

При определяне на блоковете и агрегатите критични за безопасността и 
изпълнението на мисията с най-висока степен се откроява БРД, причина за това е 
наличието в състава му на голямо количество смесево твърдо ракетно гориво. Поради 
високата скорост и температура на горене, при настъпили физични и химични 
изменения в смесевия състав, съществува опасност от нерегламентирана промяна на 
режима на работа на БРД и дори преминаването на процеса на горене във взрив, което 
ще заплаши целостта на самолета носител и живота на летателния екипаж. Тези 
причини водят до специално отношение към годността на БРД на изделията от 
изпитваната партида. С цел определяне пригодността на БРД, на избрани по зададени 

                                                 
15 Ктг не отчита годността и работоспособността на блоковете и агрегатите от състава на АУР, 
съдържащи взривни и химически вещества 
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критерии опитни образци, се извършват специализирани изпитвания, включващи 
вътрешен оглед на БРД, физико-химични и стендови изпитвания. 

Вътрешният оглед на БРД се извършва със специализирана апаратура за 
визуален контрол. Извършва се разглобяване на двигателите с цел осигуряване на 
достъп до смесевия заряд. При вътрешния оглед БРД се контролира за: 

 херметичност; 
 изправност на сопловия блок; 
 хомогенност на смесевия заряд (липса на пукнатини, язви и физически 

нарушения по цялата му видима площ); 
 промени в оцветяването на заряда, показващи протичането на химически 

процеси; 
 липса на отлепване на заряда от корпуса на БРД; 
 липса на следи от „изпотяване”. 
Физико-химични изпитвания на смесевия заряд се извършват на извлечени проби 

от разглобените за вътрешен оглед БРД. Изпитването се извършва от специализирана 
лаборатория, притежаваща способности да изпълни следните измервания и проверки: 

 процентно съдържание на компонентите на смесевия заряд; 
 плътност на заряда; 
 проверка за процентно съдържание на влага в състава на заряда; 
 топлина на изгарянето; 
 скорост на газоотделяне; 
 химическа стабилност. 
На основание получените резултати, лабораторията дава заключение за 

химическата стабилност на заряда и съгласно използвания стандарт назначава срок за 
следващо изпитване. В Методиката този срок е взет за показател, определящ 
извършването на следващ процес на удължаване на срока на експлоатация на АУР. 

Стендови изпитвания на БРД се извършват на определен брой образци на 
специално разработена за целта стендова установка. Стендовата установка позволява 
безопасно дистанционно запускане на БРД, телеметрично снемане на параметрите на 
работа и обработката на получените данни със специализиран софтуер. Изпитването се 
извършва съгласно „Методика БРД.62МК.72.470-1.М02”, разработена съвместно от 
специалисти на ВВС и „НИТИ”ЕАД-Казанлък. Основните показатели, даващи 
информация за правилната работа на БРД са: 

 време за работа (Траб, s); 
 максимална тяга (R макс, kgf); 
 време за достигане на максимална тяга (ТRмакс, s); 
 пълен импулс на тягата (R, kgs); 
 режим на работа на двигателя (графично се представя изменението на тягата във 

функция от времето).  
На фиг.2 е представен очакваният режим на работа на БРД на изделие 62МК [6]. 

 

 
Фигура 2.Режим на работа на БРД на изделие 62МК 
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След приключване на всички наземни изпитвания се извършва оценка на 

резултатите и при положителна такава се преминава към летателни изпитвания. 
Летателните изпитвания се изпълняват от самолет носител по подходяща за 

целта въздушна или наземна мишена. При тези изпитвания се проверява пригодността 
за използване по предназначение и се оценява единното функциониране на всички 
блокове и агрегати от коплектацията на изпитваното изделие. 

Процеса завършва с обобщена оценка на резултатите от изпитванията и 
предложение за удължаване на срока на експлоатация, съгласно методиката. С цел 
обективност преди фактическото удължаване се извършва одит на целия процес от 
външна за ВВС организация. 
2.2 Анализ и оценка на постигнатите резултати 

Статистически за целия период на удължаване срока на експлоатацията на АУР, 
изделия 62МК, 72 и 470-1 са проведени следните основни функционални изпитвания: 

 Стендови изпитвания на БРД - общо 42 броя. Не са констатирани 
отклонения от техническите изисквания. На Таблица 1 са представени част от 
получените резултати за изделие 62МК, партида 35/86. 

Таблица 1. Резултати от стендови изпитвания  

№ 
по 
ред 

Година на 
изпитване 

М заряда,kg Т раб, s Т Rмакс, s R макс, kgf R, kgs 

1. 2007 г. 11,20 4,00 0,050 1159,2 2606,6 
2. 2010 г. 11,20 4,25 0,064 1074,2 2541,3 
3. 2012 г. 10,95 4,24 0,052 1191,0 2736,2 
4. 2012 г. 11,90 4,54 0,032 1081,0 2641,3 
5. 2014 г. 10,66 4,10 0,058 1184,4 2710,5 
6. 2014 г. 10,54 4,20 0,048 1178,1 2566,1 
7. 2016 г. 11,09 4,19 0,058 1160,4 2655,2 
8. 2016 г. 11,09 4,12 0,038 1140,6 2713,3 

 
 Физикохимични изпитвания на проби от смесеви заряд на БРД - общо 26 

броя. За определяне на химическата стабилност е използван манометричен метод. 
Всички проби са показали висока химическа стабилност и много добро състояние на 
заряда. На Таблица 1 са представени част от получените резултати за изделие 62МК, 
партида 34/86. 

 
Таблица 1. Резултати от физико-химични изпитвания  

№ 
по 
ред 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2005г. 2006г. 2008г. 2010г. 2012г. 2014г. 2016г. 

1. Влага, % 0.98 0.6 0,11 0.150 0.182 0.09 0.05 
2. Д.плътност, g/sm3 - - - 1.629 1.695 1.7238 1.7 

3. 
Скорост на 
газоотделяне, 
nsm3/g/h 

0.0028 0.0033 0,01 0.0028 0.0121 0.0097 0.037 

4. 
Химическа стаб.,  
< 0,48 nsm3/g/h 

висока висока висока висока висока висока висока 

 
 Летателни изпитвания (включително и бойни стрелби) – общо 59 броя. 

Един брой изделие 62МК е показало неизправност в процеса на изстрелване, отказ на 
системата за автономно захранване, вследствие на което системата за управление на 
оръжието на самолета носител преустановява пуска. Всички останали изделия 
изпълняват успешно предназначението си и поразяват целите с пряко попадение. 
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Като цяло всички извършени до този момент изследвания, показват положителни 
резултати. Стендовите изпитвания доказват запазване на работните характеристики на 
БРД във функция от времето. Физико-химичните изпитвания удостоверяват висока 
химическа стабилност и запазени характеристики. Изчислените прогнозни 
коефициенти за техническа готовност (Ктг) за 2017 г. са съответно за изделие 62МК - 
0,95, за изделие72 - 0,98 и за изделие 470-1 – 0,97, което определя очакването за висока 
надеждност на изпитваните изделия. При извършването на стрелби с удължени АУР не 
е допуснато застрашаване на авиационната техника и летателния екипаж. 

Всичко гореизложено доказва приложимостта и ефектността на приложения 
подход на удължаване на срока на експлоатация на АУР „въздух-въздух”, намиращи се 
на въоръжение във ВВС. Благодарение на неговото прилагане и развитие са запазени 
способностите на бойната авиация за огнево въздействие, осигурено е достатъчно 
количество АУР за попълване на войсковите военновременни запаси и осигуряване на 
бойната подготовка на летателните екипажи. Изхождайки от високата стойност на АУР 
с времето са спестени крупни финансови разходи по закупуването на нови изделия. 
2.3 Насоки за бъдеща дейност 

Имайки в предвид нарастващия брой години на експлоатация на разглежданите 
АУР, процеса по удължаване на срока им на годност е необходимо да се развива и 
допълва, като се използват най-новите достижения в областта. На база на достигнатия 
опит в различните видове изпитвания и придобитите познания за особеностите в 
конструкцията на изпитваните изделия, могат да се дадат следните насоки за 
подобряване и разширяване на процеса: 

1. Към настоящия момент липсват способности за извършване на физико-
химични изпитвания на взривни вещества, не само във ВВС, а и в Българската армия 
като цяло. Извършването на такъв вид изпитвания е свързано със сключването на 
договори с външни изпълнители, което силно усложнява тяхното организиране и 
намалява оперативността при изпълнението им. Необходимо е придобиването на 

специализирано оборудване, предназначено за извършване на всички предвидени 

физико-химични изпитвания.  

 2. При въздействие на ниски температури, при които е възможно да бъдат 
подложени АУР при полет е възможно настъпването на процес наречен встъкляване 

(glass transition) на смесевия ракетен заряд. Отчитайки възможните последствия е 
необходимо определянето на критичната температура при извършване на физико-
химически изпитвания и сравняването и с производствения допуск. 
 3. При продължително съхранение съществува възможност за отделяне на 
смесевия заряд от корпуса на БРД, това ще доведе до промяна на режима на работа на 
двигателя и застрашаване на безопасността. Необходимо е разглеждането на 
възможностите за прилагането на без разрушаващ контрол удостоверяваш липсата на 
такъв процес. Напълно приложим е ултразвуков метод, който може да бъде прилаган 
при изпълнението на ежегодните регламентни работи на изделията. 
 4. В НАТО има изграден единен подход при оценка на безопасността и 
пригодността за използване по предназначение на бойните припаси. До момента от 
Република България не се прилага нито един от стандартизационните документи на 
алианса. Необходимо е задълбочено изучаване на опита на нашите партньори в 
разглежданата област. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Както беше изложено АУР намиращи се в разположение на ВВС са с отдавна 
изтекъл срок на експлоатация назначен от производителя, което налага взимането на 
важни и отговорни решения. Експлоатацията на АУР е свързана с безопасността на 
личния състав и авиационната техника, по тази причина взимането на всяко решение, 
криещо каквито и да е рискове е наложително да е добре обмислено и подплатено с 
научна и практическа обоснованост. Увеличаването на срока на служба е решение, но 
само тогава когато е взето на базата на достатъчна информираност. Процеса по 
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набавяне на тази информация е сложен и многостранен и е свързан с осигуряването на 
способности за извършване на изпитвания и изследвания, както и регламентиращи 
документи указващи реда за това. 

Представеният подход на удължаване на срока на експлоатация на АУР е доказал 
с времето си своята приложимост и ефективност, той не е константен и търпи 
постоянно развитие, но не може да продължава до безкрай.  

В перспективата за постъпване на въоръжение на нови типове АУР, западно 
производство е необходимо определяне на възможността за удължаване на срока им на 
служба още в процеса на придобиване. Наложително е прилагането на 
стандартизационните документи на НАТО за изграждане на единна система за 
управление на жизнения цикъл на боеприпасите в БА. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Златев, X., Асенов, С., Изисквания към бойния потенциал на съвременните 

авиационни комплекси с военно предназначение, МО, 2013 г.  
2. https://bg.wikipedia.org/Военновъздушни_сили_на_България. 
3. Наставление за инженерно-авиационна служба на авиацията в БА, МНО, 1990 г. 
4. Генов, Б., Генов, Г., Приложение на теорията на надеждността при 

увеличаване на срока на годност на боеприпасите,София, 2013. 
5. Методика за изпитване - АУР.62МК.72.470-1.М02, Институт по отбрана 

„Цветан Лазаров”. 
6. БДС ISO 2859-1:2007 „Процедури за вземане на извадки за контрол по 

качествени признаци". 
7. Методика БРД.62МК.72.470-1.М02, „Н 



280 
 

 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
НА ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“ 2018. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 
 

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ВЛИЯНИЕТО НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО РАЗСЕЙВАНЕ ВЪРХУ ТОЧНОСТТА НА 

БОМБОПУСКАНЕ 
 

Стойков С. О. 
  Факултет „Авиационен“, НВУ „В. Левски“  

 
Abstract: The error of aviation bombs mission use is sum of aiming error and technical scattering 

error.  

 

Keywords: aviation, bomb, technical scattering full error, bomb. 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
За увеличаване на ефективността на бойното използване на авиационните бомби 

е необходимо да се повиши точността на решаване на задачата на прицелване и да се 
намали грешката на техническото разсейване. Основните причини предизвикващи 
увеличаване на техническото разсейване са: влошаване на балистичните 
характеристики на бомбите, окачване на бомбите на самолета на някакво разстояние 
една от друга и при това не в масовия център на самолета, неедновременното 
отключване на заключващите механизми, наличие на зона на смутен поток около 
самолета.. При обдухванията на крилото и при малки ъгли на атака на самолета, ъглите 
на изкривявания αи на потока могат да достигнат значителни стойности. При ъгъл на 
атака α=00, ъгълът αи=+1,50 до -2,50 – за дозвукови скорости и αи=+20 до -30 – за 
свръхзвукови скорости [33]. При наличие под крилото на гредови държател с 
авиационна бомба , ъгълът αи ще бъде още по голям. Около самолета се образува зона 
със смутен поток, съществено различаващ се по своите параметри от параметрите на 
потока, намиращ се на значително разстояние от самолета. При движението на бомбата 
на началния участък от траекторията същата получава смущения и в момента на 
излизане от околността на самолета, параметрите на нейното движение силно се 
различават от идеализираните.  

 
2. РЕЗУЛТАТИ 
 
Анализът на публкациите в открития печат констатира следното. 
В [1] е извършен анализ на причините предизвикващи грешките на 

бомбопускането, като са посочени причините за техническото разсейване на бомбите. 

 В [2] детайлно са представени условията и способите за пускане на авиационни 
бомби, безопасността на отделянето и е изведена математическа приблизителна 
формула за пълната грешка на техническото разсейване, представляваща сума от 
частни грешки. 
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В [3] са изложени методите за оценяване ефективността на стрелбата по 
единични, групови и площни цели. Посочени са причините за разсейването при 
стрелба, но не е разгледано разсейването при бомбопускане.  

В [4] е формулирано определение за техническо разсейване. Основно са 
разработени методите за изследване на точността на авиационните прицелни системи. 

В [5] при изчисляването на ефективността на бомбопускането по 
разсъсредоточени цели е прието, че техническото разсейване е кръгово със средно 
квадратично отклонение σ= 0,005H,m. 

В [6] се разглежда индивидуалното разсейване на бомбови касети и 
индивидуалните грешки на бомбите в тези касети. Индивидуалното разсейване σи на 
бомбите е малко в сравнение със сумарното (грешката на бойното използване - σби) – σи 

≈0,2 σби. Не са разгледани въпроси свързани с техническото разсейване на 
авиационните бомби. 

В [7] е направен извода, че грешката на решаването на задачата на прицелване 
съществено превъзхожда грешката на техническото разсейване, което е доказано от 
практиката. 

В [8] е извършен анализ на причините за непопадането на авиационните 
средства за поразяване в целта. Изведена е векторната сума на грешката, състояща се от 
грешка на решаване на задачата на прицелване и грешка предизвикана от техническото 
разсейване на авиационните средства за поразяване. 

В [9] се разглеждат въпроси за техническото разсейване само при стрелба по 
въздушни и земни цели. 

В [10] е посочено, че проблемът с отделянето на авиационните бомби и други 
товари до сега не е напълно решен, като проблемът засяга два аспекта: безопасността 
на отделянето и точността на бомбопускането. Безопасното отделяне предвижда 
движение на бомбите  не позволяващо сблъскване със самолета, държателите и 
окачените на тях товари.  Посочено е, че принудителното пускане на авиационните 
бомби намалява техническото разсейване на бомбите. 

В [11], [12] в резултат от математическо моделиране на системата за 
принудително отделяне и движението на авиационно средство за поразяване от 
съвременен самолет е направен извода, че поразяващото средство трябва да има 
вертикална начална скорост Vyп≤ -4 m/s и ъглова скорост ωz=10-80 grad/s. 

В [13]  в резултат от изследвания е установено, че в сумарното разсейване на 
авиационните бомби, съставящата на прицелното разсейване преобладава над 
съставящата на техническото разсейване. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Oт извършения обзор на литературата могат да се направят следните изводи: 

За изчисляване на техническото разсейване на принудително отделящи се 
авиационни бомби е необходимо определянето на вертикалната начална и ъглова  
скорости на тези бомби. 

Отсъстват систематизирани подходи за изчисляване на техническото разсейване 
на свободно и принудително отделящи се бомби; 
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Липсват данни за дела на грешката на техническото разсейване в пълната грешка 
на бомбопускането при свободно и принудително отделяне на авиационни бомби. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Балуев В. М., Ганулич А. К., Герасимов В. М., Козьменко В. И., Авиационные 

прицельные системы, Москва, ВВИА, 1986 г.  

2. Вентцель Е. С., Теория вероятностей, Москва, Наука, 1964 г. 

3. Гришутин В. Г., Авиационные прицельные системы, Киев, КВВАИУ, 1983 г. 

4. Киреев Д. А., Дипломная работа, „Программный комплекс выбора 

оптимального сценария применения двух летательных аппаратов для обеспечения 

ресурсами наземных объектов“, Москва, МАИ, 2012. 

5. Колабухова Е. П., Основы теории и эффективности воздушной стрельбы и 

бомбометания, Москва, Машиностроение, 1991 г. 

6 . Конуркин В. А., Данеко А. И., Комплексы авиационного вооружения: состав 

и общая характеристика, Москва, МАИ, 2001 г. 

7. Краснов А. М., Основы анализа процесса прицеливания в авиационных 

системах управления вооружением, Электронный журнал „Труды МАИ“, Выпуск 61, 
2012. 

8. Мубаракшин Р. В., Комплексное наведение летательных аппаратов и 

отделяемых средств, Москва, Машиностроение, 1990 г 
 
9. Остославский И. В., Стражева И. В., Динамика полета, Траектории 

летательных аппаратов, М., Машиностроение, 1969 г. 

10 . Правидло М. Н., Нестеров В. А., Беляев А. Н., Анализ адаптивной 

замкнутой системы отделения авиационных средств поражения, Часть 2, 

Мехатроника, Автоматизация, Управление, 3, 2014. 

11. Пугачев В. С., Казаков И. Е., Евлонов Л. Г., Основы статистической теории 

автоматических систем, Москва, Машиностроение, 1974 г. 

12. Румшиский Л. З., Математическая обработка результатов эксперимента, 
Москва, Наука, 1971 г. 

13. Под редакцией Федосова Е. А., Авиация ВВС России и научно-технический 

прогрес, Москва, Дрофа, 2005 г. 

 14. Стойков С. Ог., Дисертация, Влияние на техническото разсейване 

върху точността на бомбопускане, НВУ, 2016. 



283 
 

 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
НА ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“ 2018. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 
 
 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ЧЕЛНО 

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКА АВИАЦИОННА БОМБА 
 

Стойков С. О. 
  Факултет „Авиационен“, НВУ „Васил. Левски“  

 
Abstract: Determining for mathematical modeling of the movement of a practical aviation bomb, it is 

necessary to determine its drag coefficient. 

 

Keywords: aviation, bomb, bombing accuracy, coefficient of drag, resistance, practical bomb P-50-
75. 
 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
За математическо моделиране на движението на практическа авиационна бомба 

П-50-75 е необходимо да се определи нейният коефициент на челно съпротивление. 
Изчисляването на коефициента на челно съпротивление се извършва чрез аналитична 
формула. 

 
2. РЕЗУЛТАТИ 
Изследването се извършва за практическа авиационна бомба П-50-75 със 

следните характеристики (фиг. 1): 

Θ= 21,39 s, характеристично време на падане; 

mб= 64 kg, маса; dб= 0,203 m; 
4

d
S

2
б

б


 =0,0324 m2; Lк=0,835 m; 

Hст=0,397 m; Hк=0,40 m; Dст=0,205 m. 

 
 Изчисляването на коефициента на челно съпротивление се извършва по 

формулата [1]: 

 

(1)      3,1dBАh1l0052,0C2C ст1стк
0
xбxб  , 

където 
б

к
к d

L
l   е относителната дължина на корпуса; 
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б

ст
ст d

Н
h   - относителна дължина на стабилизатора; 

б

ст
ст d

D
d   - относителен размах на стабилизатора; 

б

к
к d

Н
h   - относителна височина на конуса на опашната част; 

хм - разстоянието от челната част до масовия център. 

 

 

d б
 

Lк 

Нст 

D
ст

 
Нк 

хм 

 

Фиг. 1 Геометрични размери на бомбата 

 

Стойностите на 0
xбC  и А са посочени в табл. 1, а коефициента В1 се определя по 

формулата [1]: 

 

(2)    0319,0h0274,0B ст1  . 

Таблица 1 

Форма на стабилизатора hк 0
xбC  А 

Четири пера 5,0h0 к   

1h0 к   

1hк   

0,093 

0,073 

0,041 

0,0126 

0,0180 

0,0266 

Кутийна  5,0h0 к   

1h0 к   

1hк   

0,088 

0,082 

0,053 

0,0114 

0,0557 

0,0646 

 

Ухото за окачване на бомбата увеличава Схб с 10% при lк>4 и с 15% при lк<4. 
Ако опашната част на стабилизаторът има формата на пръстени, то изчисленията се 
извършват за кутиен стабилизатор и получения резултата за Схб се увеличава с 20% [1]. 
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Относителните размери на бомбата са: 

б

к
к d

L
l  =4,1133; 

б

ст
ст d

Н
h  = 1,9557; 

б

ст
ст d

D
d  =1,0099;  

б

к
к d

Н
h  = 1,9704, 

Стойностите на 0
xбC  и А се определят от табл. 1: 

 

0
xбC =0,053; А=0,0646. 

 

Коефициентът В1 се определя по форм. (2): 

 

   0319,0h0274,0B ст1  = -0,0209. 

 

Тъй като челната част на бомбата П-50-75 има плоска форма, т.е. hг≈0, то изчислената 
стойност на Схбр по форм. (1) се увеличава с 0,2 [1]. 

Тъй като опашната част на стабилизаторът има пера и два пръстена, то изчисленията се 
извършват за кутиен стабилизатор. 

За коефициента на челно съпротивление Схба се получава: 

 

(3)              6032,02,0]3,110052,0[2 1
0  стсткxбхба dBAhlCC . 

Изчисленият коефициент Схба на челно съпротивление на бомба П-50-75 в 
зависимост от нейните геометрични размери – Схба=0,6032,  се различава незначително 
от коефициентите: Схбо определен чрез обдухване на модел на бомбата в 
аеродинамична тръба - Схбо=0,5701; Схб=0,5801 - изчислен чрез характерното време ϴ 
на П-50-75 [4]. 

 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Създаденият метод за изчисляване на коефициента на челно съпротивление чрез 

геометричните размери на бомбата може да се използва за определяне на коефициента 
на формата „i“ (спрямо еталонен коефициент) и на характерното време ϴ при 
създаването на нови образци авиационни бомби.  
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 This report is going to show you the interaction between comulative jet and the armor.The bullying 

effect of the cumulative jet is carried out in the form of an inflow.Drilling of the bumper is a 

process of reciprocal plastic deformation of the bumper and the comulative jet.When the  

comulative jet meets with bumper,in the zone of the contact between them is created pressure. 

   
 
 
Keywords: aviation, comulative, armor, bumper , jet ,pressure 
 

 

 
 

 Бронебойното действие на кумулативната струя се осъществява под фoрмата на 
втичане, т.е. пробиването на бронята представлява процес на взаимни пластични 
деформации на бронята и на кумулативната струя. При среща на кумулативната 
струя с бронята в зоната на контакта между тях се създава налягане от порядъка 

на гигапаскали.  

 

 

 

 

 

 
Фигура 1. 
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При такова налягане металът на бронята преминава в пластично състояние и 
започва да тече по посока на най-малкото съпротивление,т.е. към повърхността (фиг.1). 
Металът на кумулативната струя след сблъскването изтича в същото направление. В 
резултат на това взаимодействие в бронята се образува отвор с неголям диаметър. Ако 
дължината на струята е достатъчна,получава се пълно пробиване на бронята, като 
последният слой метал от бронята и неизразходваната част от струята влизат във 
вътрешния обем на тялото, с което се среща. Тъй като металът на бронята и струята, 
оптичаща отвора, се намират в пластично състояние. В действителност това не е 
прогаряне, а издухване на метала от голямото налягане, на което е положен. Високата 
температура,  до която се нагрява металът на бронята и кумулативната струя , при 
взаимодействието помежду си спомагат, но не са основен фактор за пробиване на 
бронята. 
    Накратко описаната физична картина на взаимодействието между 
кумулативната струя и бронята дава основание аналитично този процес да бъде 

описан с използуване законите на хидродинамиката. 

За нашия случай имаме [2]: 
 

            (1)                                  
b=Lc√ρ

c

ρб  
 
 

където b е дебелината на пробивната броня; 

     Lc - дължината на кумулативната струя; 

     ρc  - плътността на метала на струята; 

     ρб – плътността на метала на бронята. 

Съгласно зависимост (1) дебелината на пробиваната броня не зависи от скоростта 
Vc на кумулативната струя. Обаче такъв извод ще бъде формален. Той е само 
следствие на приетите допускания при извода на зависимостта. Тези допускания 
са справедливи само при определени стойности на скоростта на струята, т.е. при 
скорост на струята, по-голяма от пределната скорост (Vc > Vпр). Пределна скорост 
Vпр е такава най-малка скорост на кумулативната струя, при която налягането в 
точката на контакта между струята и бронята е все още по-голямо от зададено 
пределно значение, т.е. Р > Рпр. Пределно налягане Рпр е такава най-малка 
стойност на налягането в точката на контакта, при което процесът на 
взаимодействие между струята и бронята все още се подчинява на законите на 
хидродинамиката. Големината на пределното налягане Рпр зависи от 
динамичността на натоварването, т.е. от скоростта на струята Vс. По такъв начин 
при намаляване скоростта на струята Vс и приближаването ѝ  към пределното 
значение Vпр налягането в точката на контакта намалява и се приближава към 
пределното значение Рпр. При тези условия бронепробиваемостта зависи от 
скоростта на струята. 

    В резултат на това, че зависимост (1) не отчита влиянието на скоростта на 
кумулативната струя и физико-механичните характеристики на метала на бронята 
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върху бронепробиваемостта, то резултатите, определяне по тази зависимост, са 
завишени в сравнение с действителните. За да се поправи тази грешка, необходимо е да 
се отчетат скоростта на кумулативната струя и свиваемостта на метала на бронята и на 
струята. 
 Влиянието на скоростта на кумулативната струя върху 
бронепробиваемостта може да бъде отчетено, като в зависимост (1) вместо 
пълната дължина Lc на струята се постави така наречената ефективна дължина 

Lеф, т.е. [2] 

(2)                                              b= Lеф√ρc

ρб

 

    Lеф - дължината на кумулативната струя; 

     ρc  - плътността на метала на струята; 

     ρб – плътността на метала на бронята. 

    

Ефективната дължина на струята е част от пълната ѝ  дължина, заключена 
между нейното чело и сечението, в което все още Vс > Vпр. Тази дължина би 
трябвало да се определя по следния начин. Първо се изчислява пределното 
значение на налягането Рпр. След това по пределното налягане се определя 
пределната скорост Vпр. И накрая по пределната скорост се изчислява 

ефективната дължина Lеф. 

 Обаче такъв път е труден, тъй като нямаме сигурен начин за определяне на 
пределното налягане. Затова на практика по опитен път се определя пределната скорост 
Vпр, а след това се построява графичната зависимост за изменението на скоростта на 
кумулативната струя от нейната дължина (фиг.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Фигура 2. 
 

И накрая, като знаем Vпр, по графичната зависимост се определя ефективната 

дължина на струята. 

 При приблизителни изчисления пределната скорост на кумулативната 
струя може да се приема [1] : за медни облицовки Vпр ≈  2200 m/s;  за стоманени 

облицовки Vпр ≈ 2400 m/s. 
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 По-горе се установи, че в зависимост (1) се допуска известна грешка и 
поради това, че не се отчита свиваемостта на метала на бронята и на струята. 

 Колкото са по-големи скоростта и дължината на струята, толкова по-силно 
се отразява свиваемостта на материалите (изменя се съотношението на 
плътностите и се намалява ефективната дължина на струята). Съществуват 
зависимости, по които може да бъде отчетено влиянието на свиваемостта на 
материалите, но на практика се използва зависимост (2). Тя дава добре 

съгласувани резултати с опитните данни. 

 Последователността за изчисляване бронепробиваемостта на 

кумулативните снаряди и бойни части е следната: 

Кумулативният заряд по височината на облицовката се разделя на елементарни 
части (фиг.3) чрез радиални сечения; трябва да се има предвид, че колкото е по-малка 
стъпката между сеченията, толкова е по-голяма точността на изчисленията; на практика 
се приема стъпка между сеченията 5-10mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
                                                         

Фигура 3. 
 
Чрез геометрично построение или по теоретични зависимости се определя 

големината на активната маса на заряда, участваща в деформацията на 
елементарния участък от облицовката; за определяне активната маса на заряда се 
използват няколко математични зависимости. Най-широко разпространена в 

практиката е следната [1]: 

 

(3) 

 

 където mai е масата на активната част на заряда за i-та елементарна част; 

 Ri3 - радиусът на по- голямата основа на i-та елементарна част; 

 ρ* - плътността на продуктите на детонацията. 

 За всяка елементарна част определяме скоростта на смачкване на 
облицовката ωoi и скоростта на получената елементарна струя Vci, като в горните 
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зависимости коефициентът ηί и изменението на ъгъла на наклона на облицовката 

Δαi за всяка елементарна част се определят  така [1]: 

                          (4)                 ∆ αi ≈ 6°(1−
λi

l
)  и  ηi=

α

2

tg(α+
∆ αi

2
)

 , 

 където l е дължината на образуващата на облицовката (фиг.4); 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Фигура 4. 

  λi – разстоянието от върха на облицовката до по-голямата основа на i-та 

елементарна част, измервана по образуващата на облицовката; 

  Δαi – изменението на ъгъла на наклона на облицовката в процеса на 

деформацията ѝ. 

За всяка елементарна част се изчислява дължината на образуващата се 

елементарна струя и нейната бронепробиваемост. 

Определя се сумарната бронепробиваемост [1]: 

   b=Σbi 

 Изчисленията в тази последователност продължават, докато се получи 
скорост на кумулативната струя, по-малка от пределната, т.е. до Vci < Vпр. 

 
На базата на гореизложеното е възможно да се създаде алгоритъм и програмен 

продукт за изследване на бронепробиваемостта на кумулативната струя. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСТАНЦИЯ НА МАРШРУТА, ПРИ КОЯТО 

РАБОТНАТА ОБЛАСТ НА ДАЛЕКОМЕРНА 
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Abstract: Determination of the route distance where the working area of distance radio-navigation 

system covering field of radiation error, ins high class of accuracy. 

 

Keywords: aviation, ins, distance, distance radio-navigation system, radiation error. 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
След като се определи работната зона на далекомерна радионавигационна 

система се определя и зоната на разпределение на СКО на радиалната грешка (3σr), при 
определяне на координатите на летателния апарат от ИНС с висок клас на точност. 
Тази зона трябва да се вписва в работната зона на далекомерната радионавигационна 
система. 

 
2. МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ГРЕШКАТА НА ИНЕРЦИАЛНА 

НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ВИСОК КЛАС НА ТОЧНОСТ 

 
Грешките на инерциалните навигационни системи (ИНС) се разделят на 

методически и инструментални. Методическите грешки се намират, като се анализира 
основното навигационно уравнение на инерциалната навигация [10]: 

 

(1)    ,gRa  ɺɺ   

 
където: a  – ускорение от активни сили; 
 g – гравитационно ускорение; 

 Rɺɺ  – радиус вектор на положението на ЛА 
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Причините за възникване на методическите грешки в инерциалните 
навигационни системи са: 

– непълно отчитане на гравитационното ускорение; 
– неточни навигационни алгоритми; 
– отклонение на координатната система, образувана от осите на акселерометрите 

относно зададената навигационна координатна система. 
Грешките при определяне на скоростта и координатите от инерциалните 

навигационни системи зависят от точното задаване на началните условия на 
движението и инструменталните грешки на елементите на ИНС. Основните грешки са 
тези на акселерометрите, жироскопите и началното установяване на жироплатформите. 
Пълните диференциални уравнения за грешките на ИНС представляват система от 
диференциални уравнения с променливи коефициенти, които нямат аналитичо 
решение. Разчета на точността на координатите, скоростта и височината се 
осъществяват за конкретни случаи на движението на ЛА. В резултат на това могат да се 
получат съставните на грешките, които зависят от систематичните грешки на 
елементите на ИНС и грешките от началното установяване на жироплатформата. 

Оценката на точността на ИНС при едновременно действие на систематични и 
случайни грешки може да се получи по метода на математическо моделиране за 
конкретен маршрут. 

Влияние на систематичните и случайните грешки на основните параметри на 
ИНС върху грешката на инерциалното изчисляване на координатите се описва от 
следните уравнения [34]: 

 

(2)    

a

g

;VVZ

;VS
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;
R
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ɺ

ɺ

ɺ

ɺ

ɺ

  

 
където: α – грешка на ъгловото положение на хоризонталния жироскоп; 
 ΔV – грешка в скоростта; 
 Ѱ – грешка в азимуталната ориентация на платформата; 

 Z,S ɺɺ   – грешка в скоростта на ЛА относно ЗПЛ; 
 g – земно ускорение; 
 R – радиус на Земята. 

В качеството на смутени случайни въздействия се разглеждат: дрейфа на 
хоризонталния жироскоп – ω; дрейфа на азимуталния жироскоп – ωа; грешка в 
началното установяване на платформата по азимут – ѱ0; грешка в началното 
установяване на платформата в хоризонтална равнина – α0; грешка в началната скорост  
ΔV(0). 

Систематичните грешки на скоростта и координатите са три вида и са наречени 
приведени грешки: 

– приведения дрейф на акселерометрите и първия интегратор, които са 
еквивалентни на началната грешка на установяване на платформата  а̂  (характеризира 

се със средно квадратичната стойност ( а̂ ). 

– приведената грешка от мащаба на акселерометъра и първия интегратор, които 

са еквивалентни на началната грешка по скорост ( V̂ ) (характеризира се със средно 
квадратичната стойност ( ̂ ). 
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– грешка на мащабния коефициент на жироскопа, нестабилна честота на 
захранване на жиромотора и други, които са еквивалентни на дрейфа на жироскопа 
( ̂ )(характеризира се със обобщена средно квадратичната стойност ( ̂ ). 

Всички тези грешки са независими и за оценка на тяхното влияние се разглеждат 
първите две уравнения от формула (2): 

 

(3)    
,gVV

;0
2
0

2
0





ɺɺ

ɺɺ

  

 

където: .
R

g2
0   

Решението на тези уравнения при начални условия 

      constˆ и  ˆ0ˆ ;V̂0V̂ ;ˆ0ˆ 00  , дава уравнението за грешката 

на скоростта ΔV на ИНС при систематични грешки (   ˆ  ;V̂  ,ˆ 00  ): 

 

(4)    tsinRˆtcosV̂tcos1RˆV 00000    

 
и съответната корелационна функции и дисперсия на грешката на скоростта (при 

параметри   ˆ  и  V̂  ,ˆ  в момент t = 0): 
 

(5)  
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За описание на дрейф на курсовия жироскоп се използва априорен процес с 
корелационна функция: 

 

(6)    
 12 tt2

21 e~)t,t(k 


  

 
 

За изследване на инерциалния способ са използвани акселерометри с висок, 
среден и нисък клас на точност със следните параметри: 

- висок клас - h/s/m 035,0  ;s/m10.005,0  ;s/m10.1,0 ra
23

bsta
23

sa   ; 

- среден клас - h/s/m 3,0  ;s/m10.15,0  ;s/m10.3 ra
23

bsta
23

sa   ; 

- нисък клас - h/s/m25,0  ;s/m10.1  ;s/m10.20 ra
23

bsta
23

sa   , 

където: sa - постоянното отместване на измерването;  

bsta   - флуктоации на постоянната грешка; 

 ra  - случайната съставяща. 

Точността на изчисляването на пътя се изчислява и по аналитичната формулата: 

(17)      ,22
0 SK irr    
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където: σr0 – средноквадратичното на радиалната грешка в определяне мястото на ЛА в 
точката на начало на изчисляването; 
 S – изминат път от ЛА; 
 Ki - коефициент на точност. 

 
Коефициентът Ki се определя по формулата : 
 
(18)         

    ,0086,00175,0
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където: σεо – средноквадратичното отклонение на грешката в измерването 
на пътната скорост по осите на жироплатформата; 
 σωп – средноквадратичното отклонение на грешката в измерването на скоростта 
на прецесия на жироскопа; 
 σAо – средноквадратичното отклонение на грешката в определяне на началния 
азимут; 
 σωc – средноквадратичното отклонение на грешката в определяне на скоростта на 
прецесия на хоризонтиращия жироскоп; 
 σins – средноквадратичното отклонение на инструментална грешка при 
изчисляването на пътя. 

Коефициентът на инерциално изчисляване на пътя зависи от времето на полета и 
от изминатото разстояние. Коефициентът Ki = 0,01 – 0,1 и за различни типове самолети 
грешките варират от 0,5% - 5% от изминатия път на самолета. 

 

3. МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ 
ЗОНИ НА ДАЛЕКОМЕРНИ РАДИОНАВИГАЦИОННИ УСТРОЙСТВА. 

За радионавигационни системи, които работят в УКВ диапазон, като максимална 
далечина на действие се счита пределната далечина за приемане на сигнали обусловена 
от характера на разпространение на радиовълните Dpr. Тя се определя по формулата: 

(19)   )( ototpr HhkD  , 

където: hot и Hot – относителните височини на антената на наземната станция и ЛА; 
 k – коефициент, който зависи от кривината на земната повърхност и 
характеризира разпространението на радиовълните. 

Съгласно формула (2.85) Dpr се изчислява в километри, при положение, че Hot и 
hot се измерват в метри  с отчитане на коефициента на рефракция на радиовълните k = 
3,7. 

При положение, че на пътя на разпространение на радиовълните има 
препятствия, превишаващи височината на антената, то далечината на действие на 
радионавигационната система за зададена височина на полета се намалява. 

Построяването на работните зони се свежда до: определяне на кривите на 
допустимите грешки при изчисляване на местоположението на ЛА; криви 
ограничаващи далечината на действие на радионавигационното устройство и 
определяне на диаграмите на насоченост на антените. Математически работните зони 
се определят от неравенствата [60]: 

(20)   
nrr

DD

.

max

 


, 

където: σr n – пределно допустимото значение на средно квадратичната грешка при 
определяне на местоположението на ЛА; 
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 σr – изчислява се по формула (2.88). 
Външната граница на работната област се образува, като граница на общите 

площи, обхващащи кривите съответстващи на D = Dmax и σr = σr n. Вътрешната граница 
на работната област се определя от радиусите на неработните области около наземните 
станции. 

Построяване на работна област на далекомерни радионавигационни устройства, 
включващи запитващо устройство на борда на летателен апарат и две наземни 
отговарящи устройства, разположени на дистанция d едно от друго. 

От формулата rDl 2

c
 , СКО на грешките при определяне на линиите на 

положение на ЛА могат да се запишат в следния вид: 

(21)   

2r2D2l

1r1D1l

2

c
2

c




. 

При построяване на работните области се предполага, че точността на измерване 

на временните интервали е еднаква и е   21 . Тогава за независимо 

измерване на дистанцията се използва формула (2.82) и се получава: 

(22)   
мм

Dr sin2

2c

sin

2







  . 

Кривата на равните точности, необходима за построяване на външната граница 
на работната област се намира по формула (2.88), като се приема, че σr = σr n се 
изчислява αм по формулата: 

(23)   const
2

sin
rn

D
м 




 . 

Ъгълът αм , който се получава при пресичане на две линии на положение е равен 
на ъгъла на пресичане на радиусите АМ и ВМ. От тук става ясно, че кривите на равните 
точности представляват линии, във всяка точка на които ъгъла между направленията 
към отговарящите устройства, разположени в точки А и В, е постоянен. Такива криви 
са семейство окръжности, които се опират на базата d като на хорда. Когато базата d е 
диаметър на такава окръжност, централният ъгъл АОВ е равен на 2αм. От триъгълник 
АОС (фиг. 1) се изчислява радиуса на кривата на равните точности Rkrt: 

(24)   
м

krt

d
R

sin2
 . 
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Фигура 1.   

Криви на равните точности 

 
Построяването на работната област на РНД се извършва в следната 

последователност: 
 – на карта се нанасят точките А и В в които се разполагат РНД и се измерва 
базата d ; 
 – по зададени σD и σr n се определя ъгъла αм; 
 – по формула (24) се изчислява Rkrt; 
 – като се знае Rkrt и разположението на точките А и В, на карта се определят 
центровете О и О1 на окръжности, представляващи криви на равните точности; 
 – изчислява се и се нанася на карта далечината на действие на РНД DAmax и 
DBmax. 

Областта, която се намира между кривата на равните точности и максималната 
далечина на действие е работната област на РНД. Работната област е разположена от 
двете страни на базата на избраните точки. 

 

Фигура 2  

 Работна зона на две далекомерни радионавигационни устройства 

 
 
 
3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСТАНЦИЯ НА МАРШРУТА, ПРИ КОЯТО 

РАБОТНАТА ОБЛАСТ НА ДАЛЕКОМЕРНА РАДИОНАВИГАЦИОННА 
СИСТЕМА, ОБХВАЩА ОБЛАСТТА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СКО НА 
РАДИАЛНАТА ГРЕШКА, ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КООРДИНАТИТЕ НА 
ЛЕТАТЕЛНИЯ АПАРАТ ОТ ИНС ВИСОК КЛАС НА ТОЧНОСТ 

В резултат от математическото моделиране от фиг.3 до фиг.5 и от табл1 до 
табл.3 са дадени дистанциите на маршрутите при определени височини, за които 
работната област на далекомерна радионавигационна система, обхваща областта на 
разпределение на СКО на радиалната грешка (3σr), при определяне на координатите на 
летателния апарат от ИНС. 
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Условията при които са извършени изследванията са следните: височина на 
полета Hot = 200; 600 и 1000  m, пътна скорост W = 600–900 km/h, база d = 27,4711; 
46,6237 и 59,8103 km; претоварване при маневриране по маршрута ny = 1–4 и дистанция 
на маршрута D = 800 km. 
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Фигура 3 

Форма и площ на областта на разпределение на СКО на радиалната грешка (3σr), при 

определяне на координатите на ЛА и форма и площ на работната област на далекомерна 

радионавигационна система за Dк = 501,0463 km 

Таблица 1  

 Rkrt R3σr Dk Snk 

Hot = 200 m 

27,4711 km 20,1102 km 501,0463 km 
2234 
km2 

σr min = 153,0764 m 
σr max = 306,1527 m 
W = 600–900 km/h 

D = 800 km 
d = 27,4711 km 
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грешката (3r
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 координатите на летателния апарат от
 ИНС висок клас на точност

 
Фигура 4 

Форма и площ на областта на разпределение на СКО на радиалната грешка (3σr), при 

определяне на координатите на ЛА и форма и площ на работната област на далекомерна 

радионавигационна система за Dk = 665,6102 km 

 
 
 

Rkrt 

R3σr 
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Таблица 2  

 Rkrt R3σr Dk Snk 

Hot = 600 m 

46,6237 km 34,1309 km 
665,6102  

km 
6435 
km2 

σr min = 161,2021 m 
σr max = 322,4042 m 
W = 600–900 km/h 

D = 800 km 
d = 46,6237 km 
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работна област на далекомерна 
радионавигационна система при
полет на H = 1000 m

област на разпределение на
радиална грешката (3r), на

определяне на координатите на
летателния апарат от ИНС висок
клас на точност

 
Фигура 5 

Форма и площ на областта на разпределение на СКО на радиалната грешка (3σr), при 

определяне на координатите на ЛА и форма и площ на работната област на далекомерна 

радионавигационна система за Dk = 753,1412 km 

 

 

 

 

Таблица 3  

 Rkrt R3σr Dk Snk 

Hot = 1000 m 

59,8103 km 43,7842 km 753,1412 km 
10590 
km2 

σr min = 166,7967 m 
σr max = 333,5934 m 
W = 600–900 km/h 

D = 800 km 
d = 59,8103 km 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Радиуса RЗσr на необходимата работна област, определена в зависимост от 
височината на полета и дистанцията на излъчване на далекомерните 
радионавигационни средства е 82% от Rkrt. 
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С нарастване на височината на полета, в зависимост от СКО на радиалната грешка Зσr 
на използваната навигационна система, дистанциите на полета без корекция нарастват  от Dk 
=501,05 до 753,14 km за височини от 200 до 1000 m. 

Работната област на далекомерна радионавигационна система приема максимална 
площ, когато разстоянието d между двете далекомерни радионавигационни устройства е 
половината от максималната далечина на излъчване Dpr т.е. d=0.5 Dpr. 
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Abstract: А major role in the global economy is given to air transport industry. The 

increasing air traffic gives essential mean of improving safety. ICAO’s Global Aviation Safety 

Plan leads all states in implementing critical elements and safety oversight systems. The 

roadmap provides a set of safety initiatives, associated timelines and prioritized actions for 

each safety element within the GASP framework. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Десетки милиони полети се извършват всяка година около земното кълбо, за да 

превозят милиарди хора от една точка до друга. Авиокомпаниите по цял свят се стремят 
да удовлетворяват нуждите на населението и бизнеса, но с нарастването на въздушния 
трафик все по-голяма става нуждата от инструменти за осигуряване на безопасността и 
ефективното използване на въздушното пространство. 

Авиационната безопасност е в ядрото на основните цели на ICAO. 
Организацията непрекъснато се стреми към подобряване на безопасността на 
въздухоплаването, в тясна връзка с всички заинтересовани страни като същевременно 
се поддържа високо ниво на капацитета и ефективността на използването на 
въздушното пространство [1,2]. Това се постига чрез: 

• Разработване на глобални стратегии, съдържащи се в Глобални план за 
авиационна безопасност (Global Aviation Safety Plan, GASP) и Глобалния план за 
въздушна навигация. (Global Air Navigation Plan, GANP) [2] 

• Развитие и поддържане на стандарти, препоръки и процедури, приложими 
за гражданските авиационни дейности, включени в Анекс 16 и Процедури по 
аеронавигационно обслужване 4 [3]. Тези стандарти са подкрепени с повече от 50 
ръководства осигуряващи реда на тяхното изпълнение 

• Проследяване и наблюдение на аеронавигационите структури. ICAO 
ръководи осъществяването на Стандартите, препоръките и процедурите чрез 
Програмата за универсален одит и надзор на безопасността. Организацията е 
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разработила и подходящи инструменти за събиране и анализ на широка област от 
авиационни данни, което позволява да се идентифицират съществуващите потенциални 
опасности. 

• Осъществяване на поставените цели за аеронавигационните програми и 
програмите за безопасност 

• Ефективен отговор на нарушаването на авиационната система, в 
следствие на природни бедствия, конфликти или други причини. [1,4] 

С всички тези изключително координирани дейности, ICAO цели осъществяване 
на практически изпълними рамки за подобряване на безопасността, капацитета и 
ефективността във всички сектори на въздушната транспортна система. Този подход 
показва, че цялостното постигане на безопасност и ефективност на въздушния трафик 
продължава да играе основна роля в глобалните социални и икономически приоритети.  

 
2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА АВИАЦИОННА 

БЕЗОПАСНОСТ  
Глобалният план за авиационна безопасност подкрепя развитието и 

непрекъснатото подобряване на авиационната безопасност. GASP се придържа към 
подхода и философията на Глобалния план за въздушна навигация (GANP) описан 
детайлно в документ на ICAO [2]. Двата документа представят координацията и 
съвместната работа при международни, регионални и национални инициативи, с които 
се цели доставянето на синхронизирана, безопасна и ефективна международна система 
за гражданска авиация  

Първата версия на GASP е представена от ICAO през 1997 г. като се изготвя 
поредица от заключения и препоръки, разработени по време на неофициална среща 
между Комисията за аеронавигация на ICAO и индустрията. GASP се използва, за да 
ръководи и да постави приоритетите на техническата работна програма на 
организацията. Необходимо е редовно актуализиране на GASP, за да се подсигури 
непрекъснато придържане към тази програма и осигуряване на безопасност във всички 
аспекти, включително предсказване на рискови ситуации. 

Глобалният план за авиационна безопасност от 1997 г. се е изменил значително и 
преминава през непрекъснато обсъждане и представяне. През 2013 г. е публикувано 
издание GASP 2014-2016. Той включва целите, които трябва да постигнат държавите за 
цялостното изпълнение на: 

• ефективна система за надзор на безопасността,  
• Държавна програма за безопасност (State safety programme, SSP)  
• възможностите за развитие и поддържане на бъдещите авиационни 

системи за безопасност.  
Действащият глобален план за авиационна безопасност (GASP 2017-2019) е 

въведен през 2016 г. [1,2,5] Той включва обновена глобална пътна карта за безопасност 
на въздухоплаването, разработена да поддържа интегриран подход за изпълнение. 

По време на 38-та сесия, Съветът за безопасност призовава ICAO да изпълни 
разработката на Глобална пътна карта за безопасност на въздухоплаването в 
съответствие и за подпомагане на изпълнението на GASP. Още през 2015 г. Съветът за 
безопасност прие при следващото издание на GASP да се засегнат въпросите за 
разработване на Глобална пътна карта за безопасност на въздухоплаването съвместно с 
всички заинтересовани страни. 

При разработването на Глобална пътна карта за безопасност на въздухоплаването 
ICAO основава група от компетентни органи и експерти като се разглеждат най-
ефективните методи и средства за действие както при стандартни случаи, така и 
инициативи на екипажите на ВС и органите за управление, осигурили безопасност при 
особени ситуации. 

При регулярното осъществяване на одити, Световната програма за одит на 
надзора на безопасността установява невъзможност за ефективен надзор на 
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авиационните операции от страна на държавите, което засяга глобалната безопасност. 
GASP осигурява стратегия за постигане на подобрение.  

Като допълнение към целите на GASP, ICAO осигурява идентификация на 
категории ситуации в етапите на изпълнение на полет от дадено въздухоплавателно 
средство, при които има високо ниво на риск от инциденти, описани на фиг. 1. [1,4]  

 

 
 

Фигура 1. Категории с високо ниво на риск от инциденти в световен мащаб 

(2010-2015г.). 

 
Тези категории са определени въз основа на подробен анализ на данните от 

инцидентите, първоначално за периода 2006-2011 г. След този период регионалните 
групи по авиационна безопасност (Regional aviation safety groups, RASG) установяват, 
че тези приоритети са актуални и в процеса на разработка на GASP 2017-2019. 

Ситуациите при движение на въздухоплавателните средства по полосата се 
определят от ICAO като една от основните категории с висок риск от инцидент. Тази 
категория обхваща случаи на неправилен контакт с полосата, удар на птица, удар със 
земята, сблъскване с препятствие, излизане от полосата и други. 

Другите две основни категории, които ICAO определя като високо-рискови са 
Загуба на контрол по време на полет (LOC-I) и Контролиран полет над терена (CFIT) [3] 
Тези две категории инциденти са малко на брой за година, но по своята същност са 
пагубни и заемат голяма част от общия брой катастрофи с жертви. 

 
3. ЕТАПИ И ПЕРИОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА GASP 
За подобряване на безопасността на въздухоплаването ICAO обособява целите, 

които институциите трябва постигнат, в Глобалният план за авиационна безопасност 
GASP 2017-2019. Затова е необходимо Регионалните групи по авиационна безопасност 
RASG и Регионалните организации за надзор на безопасността да вземат активно 
участие в синхронизация и координацията на всички дейности за разрешаване на 
проблемите по авиационна безопасност на регионално ниво, включително използването 
на Глобална пътна карта за безопасност на въздухоплаването от отделни държави или 
група държави. 

На фиг. 2 са описани целите на GASP и сроковете за осъществяване им. Тези 
цели определят стъпките по които държавите трябва да извървят на база идеята, че те 
трябва да установят ефективна система за надзор преди да осъществят Държавната 
програма за безопасност на въздухоплаването. Очакванията са, че всички държави ще 
продължават да развиват стандартите и препоръките, за да постигнат целите и 
приоритетите, изложени в GASP. 

Краткосрочните цели, поставени в GASP 2014-2016 със срок до 2017 г. са 
постигнати на 60% като е осигурен необходимия минимум за системите за надзор на 
безопасността на отделните държави и е в процес на работа осъществяването на 
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държавни програми по безопасност. Поставен е и минимум за ефективно изпълнение на 
поне 60% от осем критични елементи. [1,4,5] 

 

 
 

Фигура 2. Цели и периоди за осъществяване на GASP. 

 
В средносрочен план до 2022 г., целта е да се постигне осъществяване на 

Държавна програма по безопасност (SSP). В допълнение регионалните групи по 
авиационна безопасност продължават цялостния процес по изграждането на 
регионалните програми за управление на надзора и безопасността. На регионално ниво 
се координира и SSP между отделните държави.  

Дългосрочните цели на GASP призовават държавите да изградят практики по 
безопасно управление в рамките на SSP, за да се разработят нови системи за надзор, 
включително управление на предсказване на рискови ситуации. Анализите по 
безопасността би следвало да се интегрират във всички аспекти на бъдещите 
авиационни системи и да се използват за моделиране на рискови ситуации преди 
изпълнението на операционните промени. 

За постигането на целите изложени в GASP и подкрепяйки авиационната 
общност се разработва план за действие, наречен Глобална пътна карта за безопасност 
на въздухоплаването. Изпълнението на инициативите по безопасност и 
последователност от действия, описани в тази пътна карта, също така разрешава на 
авиационната общност да се фокусира върху определяне на приоритетите за глобалната 
безопасност като ги описва в GASP. Картата на безопасността осигурява комплекс от 
инициативи по безопасност, действия по определяне на приоритети при вземане на 
решение в определени ситуации и съответните периоди за всяко представяне на 
разрешение в рамките на GASP. Всяка инициатива по безопасност се поддържа с 
комплекс от действия. [1,6] Картата на безопасност се състои от три отделни етапа, 
съответстващи на целите на GASP: 

 Етап I: ефективен надзор на безопасността; 
 Етап II: изпълнение на SSP; 
 Етап III: управление на предвидимия риск 

Инициативите по безопасност във първия етап са насочени към липсата на 
базова система за надзор на безопасността. Ефективното изпълнение на критичните 
елементи (critical elements, CE) на държавната система за надзор по безопасността е под 
60%. Първият етап се разделя на два подетапа както е показано на фиг. 3 [1,6]. Единият 
се фокусира върху установяване на ефективна мрежа за надзор на безопасността (CE-1 
до CE-5), а другият върху изпълнението на ефективна система за надзор на 
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безопасността (CE-6 до CE-8). Въпреки че се препоръчва цялостното завършване на 
двата под-етапа преди започването на втория етап, някои от стъпките за осъществяване 
на втория етап може да са започнати по-рано.  

 

 
 

Фигура 3. Критични елементи на държавната система за надзор на 

безопасността. 

 
Инициативите по безопасност на втория етап са насочени към държави, при 

които липсва или е в процес на изпълнение SSP. При тях ефективното изпълнение на 
критичните елементи е 60% и се преминава към изпълнение на SSP на базата на осемте 
критични елемента. А при третия етап инициативите по безопасност са насочени към 
държави, ефективно изпълнили SSP. [1,4,6] 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В световен мащаб, от особено значение е подобряването и поддържането на 

основните практики по безопасността, препоръчани от ICAO. Обособяването на 
ръководства за безопасни процедури, както и технически системи за развитието на 
радарното покритие и обмяната на информацията, подобряват изключително 
сигурността и безопасността на въздухоплаването.  

Описаните по-горе инициативи по безопасност осигуряват процеса по планиране 
и не би трябвало да се разглеждат като отделни дейности. В много случаи инициативите 
по безопасност са взаимосвързани и способни на интегриране и взаимно поддържане. 
Защитата на безопасна информация е изключително важна за разработването, 
развитието и прогреса на обмяната на информация по безопасността. 
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Abstract: An opportunity of extending of the life cycle of LED lamps, by modifying of the 

electronic diagram of such illuminating devices. To the LEDs, connected in chain, multi-layer 

p-n devices –DIACs, are added in parallel. Some additional electronic components, to 

improve modified circuitry are proposed. The conclusions on effectiveness of the submitted 

modifications are reached.    
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В усилията на съвременните общества за все по-ефективно и икономично 

използване на природните и енергийни ресурси, използването на LED лампи за 
осветление на домакинства и офиси заема особено важно място. Това се дължи най-вече 
на факта, че те, в сравнение с лампите с нажежаема жичка, превръщат много по-голяма 
част от консумираната електрическа енергия в светлина, а в сравнение с 
луминисцентните лампи, не съдържат вредни за човешкото здраве вещества, като 
живак, например. LED лампите, обаче, съдържат в себе си множество електронни 
компоненти, свързани в сложна електронна схема, което, за съжаление, рефлектира 
върху тяхната цена и надеждност. Поради множеството си компоненти, LED лампите 
често излизат от употреба, дори при повреда на само един от тях. 

В доклада е предложена модификация, при която се омекотява ефекта на една от 
най-често срещаните повреди, а именно прекъсване на LED елемент от излъчващия 
модул на LED лампата, с което тя остава в експлоатация, дори и след такава повреда, 
или с други думи удължава се нейният жизнен цикъл.  

 
2. ЗА НЯКОИ ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ОСНОВАТА НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА LED ЛАМПИТЕ. 
 
Основната идея, реализирана в LED лампите, е като излъчващи елементи да се 

използват светодиоди (LED) с подходящи спектрални характеристики. Когато е 
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необходима по-голяма мощност на излъчването, най-често това се постига чрез няколко 
светодиода, свързани последователно или няколко такива серийни клона, използвани в 
една LED лампа. Директното паралелното свързване на светодиоди или клонове се 
избягва, по  причини, изложени по-долу. 

Нека бъде разгледана типичната 
волт-амперната характеристика на бял 
LED, използван в  осветителни уреди, 
показана на Фигура 1. 

Вижда се, че поради природата 
на излъчващия елемент (p-n преход), в 
работния участък на характеристиката 
бял LED има почти постоянен пад на 
напрежение, от 3,2 до 3,6 V, при 
значителни вариации на протичащия 
ток – от 5 до  25 mA. От друга страна е 
известно, че интензитета на 
излъчването нараства по сложна 
зависимост с нарастването на 
протичащия през LED  ток [1], поради 
което работната точка на LED за 

осветление се поставя във възможно най-горната част на волт-амперната 
характеристика. Ясно е, че при това положение, дори нищожни промени в 
захранващото напрежение биха довели до големи вариации в тока през LED, и 
вероятността да се навлезе в зоната на опасни токове през диода, при които той изгаря, 
е много голяма. Поради тази причина, за постигане на енергийна ефективност и 
гарантиране на определена надеждност, LED за осветление, единични или серийно 
свързани, се захранват с генератори на стабилен ток (драйвери на ток) - Фигура 2.  

 
Фигура 2. Захранване на LED клонове с генератори на стабилен ток.  

 
Две са основните повреди в излъчващия модул на LED лампата – единичен LED 

изгаря по такъв начин, че дава на късо – Фигура 3а, или по такъв начин, че прекъсва 
веригата – Фигура 3b. 

 
Фигура 3. Типове повреди на LED в клон, захранван с генератор на ток.  
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В първия случай употребата на генератор на ток решава проблема, като запазва 
тока в клона от светодиоди в повредения клон постоянен и LED лампата продължава да 
свети, макар и с леко занижена интензивност. 

Във втория случай, обаче, LED лампата престава да работи въобще, ако е с един 
клон от последователно свързани светодиоди, или ако е с два клона, всеки захранван от 
отделен генератор на ток, продължава да свети със силно занижена интензивност. Най-
тежък е случая, когато два клона от последователно свързани светодиоди са свързани 
паралелно към общ драйвер на стабилен ток. Тогава прекъсването на светодиод в 
единия клон води до това, че целият ток на генератора на ток се пренасочва през 
останалия здрав клон, при което токът през него става два пъти по-голям от 
номиналния и това много бързо води до изгарянето на светодиод и от този клон, при 
което LED лампата престава да работи. По тази причина, такъв начин на свързване: на 
два клона от последователно свързани светодиоди към общ драйвер на ток,  трябва да 
се избягва. Следва да се обърне внимание на факта, че при прекъсване на LED от 
излъчващия модул, LED лампата престава да работи поради повреда в елемент, който 
има стойност по-малка от 0,1 %  от общата ѝ цена.  

 
 

3. МОДИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННАТА СХЕМА НА ИЗЛЪЧВАЩИЯ 
МОДУЛ НА LED ЛАМПИТЕ. 

 
В тази работа е предложен начин за избягване на цялостното спиране работата 

на LED лампата при прекъсване на светодиод от излъчващия модул. 
Нека първо бъде споменато, че драйверите на ток, използвани в LED лампите, са 

реални устройства, т.е такъв генератор на ток оставен да работи на празен ход извежда 
на изхода си някакво максимално напрежение Ud, max., ограничено отгоре, като от 
вътрешната схема на драйвера, така и от цялостната електронна схема на LED лампата. 
При прекъсване на светодиод в излъчващия модул това напрежение Ud, max. се прилага 
към изводите му. Ако паралелно на светодиода се включи електронен ключ, който да 
сработва при напрежение по-високо от нормалното работно напрежение на светодиода 
ULED и по-ниско Ud, max. и да остава включен докато през него преминава ток с някаква 
минимална стойност Is, min., то такъв електронен ключ би осигурил път за тока покрай 
този светодиод, при изгарянето и прекъсването му. Така LED лампата би продължила 
да свети с леко занижена интензивност, т.е. резултатът от повредата става аналогичен 
на случая на изгаряне на светодиод с късо съединение в него. 

Характеристики на описания по-горе електронен ключ има многослойният 
полупроводников прибор диак, който е по същество симистор без управляем електрод. 
Този прибор има участък от волт-амперната характеристика с отрицателен наклон и се  
отпушва при достигане на напрежението на изводите му до определена стойност [2] , а 
запушването му става чрез прекъсване на тока през него – Фигура 4. 

 
 

 
 
 
Фигура 4. Волт-амперна характеристика на диак и подсигуряването на LED. 
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Фигура 6. Подсигуряване отпушването на LED 
с предимство при първоначално включване 

 По този начин може да бъде подсигурен срещу прекъсване всеки един от 
светодиодите в даден клон на излъчващия модул, като при прекъсване на един LED 
общата интензивност на излъчването на модула ще намалее с 1/N, където N e броят на 
светодиодите в клона. Възможен е и по-икономичен вариант, при който n на брой 
последователно свързани LED, се подсигуряват с един паралелно свързан диак, но 
тогава, при повреда само на един LED, общата интензивност на излъчването на модула 
ще намалява с n/N – Фигура 5. 

 

 
Фигура 5. Подсигуряване на няколко LED с един диак. 

 
Следва да бъде обсъден още един въпрос, свързан с бързодействието на 

паралелно свързаните LED и диак. Ако при първоначално включване на LED лампата, 
при скока на напрежението на изхода на генератора на стабилен ток, се отпушат първо 
диаците или част от тях, то токът от драйвера ще преминава през тях, а не през 
последователно свързаните LED, дори и последните да са изправни. За да се избегне 
такъв първоначален скок на напрежението на изхода на генератора на ток, когато LED 
все още не са отпушени, следва да се осигури верига, която да консумира тока на 
драйвера в първия момент и постепенно да намалява консумацията си. Това може да 
бъде постигнато с R-C верига, включена на изхода на токовия драйвер, както е 
показано на Фигура 6. 

Необходимото потискане на 
скока на напрежение на изхода на 
токовия драйвер се осигурява от 
времеконстантата на веригата R1-C, 
а резисторът R2, който има много 
високо съпротивление, служи за 
разреждане на кондензатора C и 
връщане на закъснителната верига 
в начално състояние, при 
изключване на схемата. Така се 
осигурява необходимото време на 
LED1 ÷ LEDN да се отпушат, преди 
да са сработили електронните 
ключове S1 ÷ SN. 

Характеристиките, според които трябва да бъдат подбиран типа на диака, за така 
предложените модификации са напрежението на включване UBO и максималният ток  
през него, като последния следва да е по-голям от тока през LED клона. Например 
диакът DB3 напрежение на превключване 32 V и допуска ток през себе си от 2 A [3], 
което напълно удовлетворява изискванията за модифицирането на електронните схеми 
на широка гама LED лампи, както по отношение на тяхната мощност, така и по 
отношение на фирмите-производители и свързаните с това различия в базовите 
електронни схеми. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 
 
Предложената модификация на електронната схема на LED лампи ще позволи да 

се намалят разходите за осветление в домакинствата, поради удължаване времето за 
използването на тези осветителни уреди. Наблюденията върху работата на така 
модифицираните LED лампи ще позволят натрупания опит да се приложи при 
модифицирането на значително по-мощни и по-скъпи осветителни прибори, на 
основата на LED, на пример, като прожектори за осветяване на производствени 
помещения или охраняеми зони, където икономическият ефект от удължаването на 
жизнения цикъл на тези осветителни прибори би бил много по-осезаем. 

 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Дойчинова Р., Ямаков И., Специални и силови полупроводникови елементи, 
Държавно издателство „Техника”, София, 1990. 

2. Табаков С., Тиристорна техника, Държавно издателство „Техника”, София, 
1989. 

3. http://www.datasheetcatalog.com (Март, 2018). 



312 
 

 

 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
НА ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“ 2018. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 
 

 
 

 
 

СТЕНД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ НА LED ЛАМПИ 
 
 

Димитър Витанов Димитров 
 

Факултет „Авиационен”, Национален военен университет „Васил Левски”, град Долна 
Митрополия, Република България 

 
 

Abstract: This report proposes the development of a electronic device to measure two 

parameters of LED lamps - temeperature and intensity of light. The device is designed on the 

basis of a single-chip microcontroller and provides the possibility of visualizing the data 

measurements on a computer screen as well as recording them on a hard disk for further 

analysis. The main scheme of the stand is synthesized and the algorithms of the 

microcontroller and the graphical interface are developed. 

 
Keywords: microcontroller, sensors, algorithms, graphic interface. 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Използването на LED осветителни тела навлиза все повече през последните 

няколко години. Наред с предимствата на този вид осветление съществуват и някои 
недостатъци. Един недостатък е прегряването на кристалите на светодиодите, 
намаляване на експлоатационния им период и, в най-тежкия случай, изгаряне на LED 
лампата. Изследване на работата на тези осветителни тела би довело до намиране на 
начини за подобряване тяхната работа и редуциране на неодстатъците им. 

В доклада е предложена разработка на стенд за измерване на два параметъра на 
LED лампи – темепратура и интензивност на светлината. Проектиран е на основата на 
едночипов мироконтролер и осигурява възможност за визуализиране на данните от 
измерванията на екрана на компютър, както и записването им на носител с цел следващ 
анализ. Синтезирана е принципната схема на стенда и са разработени алгоритмите на 
работа на микроконтролера и графичния интерфейс за работа със стенда. 

 
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ХАРДУЕРНА ЧАСТ НА СТЕНДА. 
 
Необходимостта от измерване на някои параметри на LED лампите като 

температура и интензивност на светлината, предполага в концепцията на стенда да 
бъдат заложени възможности за точно измерване на тези параметри и представянето им 
в удобен за наблюдение и съхранение вид. Данните от измерените параметри е удобно 
да бъдат визуализирани на екран, а тяхното запазване, с цел последващ анализ, да бъде 
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на сигурен носител. Целесъобразно е визуализацията и съхранението да бъде 
извършено с помощта на персонален компютър. Поради това е необходимо да бъде 
разработена хардуерна част за връзка на датчиците и настолния или преносим 
компютър. Подходящо е хардуерната част да бъде изпълнена на основата на 
микроконтролер, в който да е заложен алгоритъм за измерване на двата параметъра и 
изпращането на данните към компютъра. На основата на тези съображения е 
разработена обобщената структурна схема на стенда за измерване на параметрите на 
LED лампи, която е показана на Фигура 1. 

 

 
 

Фигура 1. Обобщена структурна схема на стенд за измерване на температура и 

интензивност на светлината на LED лампи. 

 
Информацията от датчиците постъпва в микроконтролера, където се обработва и 

се представя в подходящ вид за изпращане през интерфейса към компютъра. Тази 
връзка е двупосочна, защото се предвижда изпращането на команди към хардуерната 
част на стенда от програмата, заложена в компютъра. Поради естеството на избрания 
датчика за интензивност на светлината, връзка с него също е двупосочна. 
Микроконтролерът изпраща управляващи сигнали за избор на режима на работа на 
датчика. За захранване на елементите от показания стенд, е предвидено да се използва 
захранващото напрежение +5 V от USB порта на компютъра. Това напрежение е 
стабилизирано и може да осигури по-голям ток. Въпреки това, едно от изискванията 
при подбор на елементите на стенда, е те да имат малка консумация. 

 
2.1. Избор на елементите на хардуерната част от стенда. 
След направени проучвания и анализи, са подбрани следните основни елементи 

за хардуерната реализация на стенда за измерване: 
2.1.1. Датчик за температура. 
Избран е датчик за измерване на температурата на фирмата Smratec – SMT172, в 

който информацията за температурата е закодирана в коефициента на запълване на 
импулси на изхода на датчика. SMT172 се предлага конструктивно с 3 извода – 
захранващ, общ и изход и има следните основни характеристики [4]: 

 - Захранващо напрежение – 2,7 V до 5,5 V; 
 - Широк температурен диапазон на измерване – (-45 ºС до +130 ºС); 
 - Висока точност на измерване - ±0,25 ºС (-10 ºС до +100 ºС), корпус ТО18; 

±0,1 ºС (-20 ºС до +60 ºС), корпус ТО18; 
 - Много ниска консумация – 0,07 mA; 
 - Честота на изходните импулси – от 1 kHz до 4 kHz; 
 - Интерфейс за връзка директно към микроконтролер; 
 - Широка гама от корпуси, от които, за проекта, е избран метален корпус ТО18. 
За постигане на високата точност, описана по-горе, изчисляването на 
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температурата се извършва чрез следното уравнение от втора степен: 
(1)   21,43 214,56 68,6T DC DC     [ºC], 
 

където DC  е коефициентът на запълване на импулса. 
За постигане на указаната точност е необходимо измерването на коефициентите 

на запълване на не по-малко от 8 импулса и тяхното осредняване. Измерването започва 
винаги на отрицателния фронт на произволен импулс от поредицата. В този проект е 
избрано да се измерват коефициентите на запълване на 10 импусла, както е показано на 
Фигура 2. 

 

 
 

Фигура 2. Параметри на изходния сигнал от датчика SMT172. 

 
Коефициентът на запълване на i –тия импулс се определя по израза [4] 
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където tLi и tHi са съответно продължителността на ниското ниво на сигнала и 
продължителността на високото ниво на сигнала на i –тия импулс. Средният 
коефициент на запълване от всички 10 импулса ще се определи по израза [4]: 
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За определянето на коефициентите на запълване е необходимо да се измерват tLi 

и tHi, което се извършва от микроконтролера. Пресмятането на средния коефициент на 
запълване по израз (3) и температурата по израз (1) е заложено да извършва в 
компютъра. 

2.1.2. Датчик за интензивността на светлината. 
Избран е датчик за измерване на интензитета на светлина на фирмата Texas 

Advanced Optoelectronic Solutions – TSL2550 със следните основни характеристики [2]: 
 - Захранващо напрежение – 2,7 V до 5,5 V; 
 - Ниска консумация – 0,6 mA; 
 - Преобразува интензивността на светлината в цифров сигнал; 
 - Интерфейс за връзка към мироконтролер по два проводника - SMBus; 
 - Инфрачервена компенсация при определяне на интензивността на светлината, 

с което се доближава до възприемчивостта на светлината в човешкото око. 
Датчикът TSL2550 има два фотодиода с различен спектър на чувствителност. 

Единият фотодиод е чувствителен към видимата и инфрачервената светлина (канал 0), а 
другият само към инфрачервената област от светлинния спектър (канал 1). Токовете от 
фотодиодите се преобразуват в цифрова стойност с използването на АЦП за всеки 
канал. Форматът на данните от двата канала, които се предават по двупроводен 
интерфейс SMBus, е 8 битов и съдържа адресна част и част за данни. Информацията за 
всеки канал е съхранена в младшите 7 бита от частта за данни. Старшият бит показва 
дали данните са валидни или не. Избирането на кои данни от канал 0 или канал 1 да се 
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предават, се определя от приемането на 8 битова команда по серийната шина. Датчикът 
може да работи в два режима – стандартен и разширен. За проекта е избрано да се 
работи в разширения режим, който първоначално се задава, чрез изпращане на команда 
от микроконтролера. 

Стойността на числото от АЦП за всеки канал се определя по следния израз [2] 
 
(4)   (16,5.(2 1)) .2C CADCi INT S   , 
 

където C е десетичното число, съответстващо на двоичната стойност, формирана от 
битове №5, №6 и №7 (от 0 до 7), а S е десетичното число, съответстващо на двоичната 
стойност, формирана от битове от №1 до №4 (от 0 до 15) на байта за данни; INT 
показва, че се взима цялата част от израза в скоби, i е номерът на канала (0 или 1). 

Нивото на излъчване Llev измерено от датчика и подобно на възприемчивостта 
на човешкото око, се изчислява по следния израз и е в често използваната мерна 
единица Lux [2] 

 

(5)   
1

3,13.
01.0, 46.

ADC

ADCLLev ADC e


 . 
 
Изрази (4) и (5) се изчисляват в компютъра, а микроконтролерът изпраща само 8 

битовите данни за двата канала. 
2.1.3. Микроконтролер. 
За реализацията на стенда е избран микроконтролерът PIC16F876A на фирмата 

производител Microchip, поради следните съображения [1]: 
 - Наличие на вграден модул за измерване на времеви интервали – 

Capture/Compare/PWM Modules (CCPM) – с негова помощ може да се извърши 
измерването времената от датчика SMT172. Вграден 16 битов таймер снема цифровите 
стойности на tLi и tHi, които могат да се изпратят към компютъра за последващо 
изчисляване; 

 - Наличие на вграден модул за двупроводна серийна комуникация Master 

Synchronous Serial Port (MSSP), който подържа интерфейса SMBus. С негова помощ 
може да се извърши обменът на данни с датчика за интензивността на светлината 
TSL2550; 

 - Наличие на вграден модул Addressable Universal Synchronous Asynchronous 

Receiver Transmitter (USART), който по интерфейс RS232 може да осъществява връзката 
с компютъра. 

2.1.4. Интерфейс за връзка с компютъра. 
Използвана е схемата MAX232N със следните характеристики [3]: 
 - Захранващо напрежение – 4,5 V до 5,5 V; 
 - Максимална скорост на предаване на данните – 125 kbit/s; 
 - Ниска консумация – 10 mA; 
 
2.2. Принципна схема на стенда. 
От така направения подбор е синтезирана принципната схема на стенда за 

измерване на параметрите на LED лампи, която е показана на Фигура 3. 
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Фигура 3. Принципна електрическа схема на стенда за измерване на 

параметрите на LED лампи. 

 
От Фигура 3 се вижда, че датчикът SMT172 е свързан към извод 13 на 

микроконтролера – CCP1. Това е входът за определяне на предния или задния фронт на 
импулсите от датчика, който управлява 16 битовия таймер TMR1 на микроконтролера, 
когато е в режим Capture. Датчикът TSL2550 е включен към изводи 14 и 15 на 
микроконтролера. Това са съответно серийната тактова поредица SCL и серийните 
данни SDA на интерфейса SMBus. От куплунга RS232 се осигурява захранването на 
схемата и връзката към серийния порт на компютъра, посредством MAX232. В схемата е 
добавено реле RL1 за включване на LED лампата при стартиране на измерването. 
Управлението на момента на включване и изключване на релето се извършва от 
компютъра и посредством извод 22 на микроконтролера. Схемата MAX232 е включена 
към изводи 17 и 18 на микроконтролера, които съответно са предавателният и 
приемният извод на модула USART. 

 
3. СОФТУЕРНА ЧАСТ НА СТЕНДА. 
 
3.1. Формат на данните за обмен между микроконтролера и компютъра. 
Връзката между компютъра и микроконтролера е двупосочна чрез интерфейса 

RS232 със стандартна скорост 9600 bps. От една страна микроконтролерът изпраща 
снетите данни от датчиците, а от друга – компютърът изпраща команда за начало и край 
на измерването на параметрите. На всяка една секунда микроконтролерът изпраща 
данни като последователност от 44 байта във формат, показан на Фигура 4. 

 

 
 

Фигура 4. Формат на данните, които микроконтролерът изпраща към 

компютъра. 

 
Първите два байта са със стойности 210 и 211 и са индикатор за началото на 

поредицата. Следват 40 байта данни, които представляват старшата част (байтовете с 
нечетен номер) и младшата част (байтовете с четен номер) на таймера TMR1 при 
измерване на съответните 10 времеви интервали, описани в 2.1.1. Последните два байта 
са за данните от датчика за интензивност на светлината TSL2550, съответно Канал0 и 
Канал1. 
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Командата за начало на измерването от компютъра към микроконтролера 
представлява един байт с десетична стойност 212, а за спиране на измерването – байт 
със стойност 213. 

3.2. Алгоритъм на работа на микроконтролера. 
Обобщеният алгоритъм на работа на микроконтролера е показан на Фигура 5. 
 

Начало

Инициализация на 
микроконтролера

Начало на 
измерването

Инициализация на 
датчика TSL2550

Измерване на tLi

и 

tLi+tHi (i=1÷10)

Прочитане на 
данните от TSL2550

Изпращане на 
байтовете към 

USART

Край на 
измерването

НЕ ДА ДА НЕ

 
 

Фигура 5. Обобщен алгоритъм на работа на микроконтролера. 

 
Алгоритъмът започва с инициализация на микроконтролера и конфигуриране 

режима на работа на датчика за интензитет на светлината TSL2550. Това се извършва 
посредством модула CCPM за комуникация между микроконтролера и датчика. Следва 
цикъл на измерване, който започва след като от компютъра е изпратена команда за 
начало на измерването по интерфейса RS232. Ако такава команда е подадена се започва 
измерване на десетте времеви интервали от датчика SMT172. Програмно 
микроконтролерът измерва времето на паузата – tLi и периода – tLi + tHi. Изчисляването 
на коефициента на запълване по изрази (2) и (3) се извършва в програмния модул в 
компютъра. След десетте измервания се прочитат данните от двата канала на датчика 
TSL2550, посредством модула MSSP на микроконтролера. Всички формирани байтове с 
данни се изпращат последователно в показания на Фигура 4 формат към компютъра. 
След изпращането се прави проверка за команда за край на измерването, постъпваща от 
компютъра. Ако такава команда не постъпи цикълът с измерването на параметрите 
започва отначало. При подаване на команда за край на измерването микроконтролерът 
преминава в режим на изчакване на нова команда за начало на измерването. 

3.3. Компютърен софтуер за работа със стенда. 
Софтуерната част на компютъра за работа със стенда е разработена в средата 

MatLab и извършва следните действия: 
 - Подава команда за начало на измерването; 
 - Приема 42 байта от хардуерната част на стенда; 
 - Изчислява коефициентите на запълване по изрази (2) и (3); 
 - Изчислява стойността на температурата по израз (1); 
 - Изчислява стойностите на ADC1 и ADC2 по израз (4); 
 - Изчислява интензитета на светлината по израз (5); 
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 - Визуализира стойностите от двата датчика в цифров вид; 
 - Позволява въвеждане на времето за измерване в секунди; 
 - Подава команда за край на измерването при изтичане на времето за измерване, 

или принудително спиране от бутон; 
 - Записва стойностите на температурата и интензитета на светлината във файл, 

чрез диалогов прозорец, изискващ мястото на запис върху диска на компютъра. 
На Фигура 6 е показан разработеният графичен интерфейс за работа със стенда. 
 

                 
 

Фигура 6. Графичен интерфейс за работа със стенда. 

 
Лявата фигура показва интерфейса за работа със стенда преди началото на 

измерването, а дясната – по време на измерването. 
В полето „Въведи време за работа в секунди” се въвежда от клавиатурата 

времето за измерване в секунди. Бутонът „Старт” служи за стартиране на измерването, 
а бутонът „Изход” за излизане от графичния интерфейс. По време на работа в полето 
„Оставащо време в секунди” се показват оставащите секунди до приключване на 
измерването. Команда за спиране на измерването може да се подаде и принудително, 
преди да е изтекло времето, чрез натискане на бутона „Стоп”, който в режим на работа 
остава активен. В средата на екрана се визуализира моментната стойност от 
измерването на двата параметъра. Информацията на екрана се обновява на всяка 
секунда. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 
 
 - Така разработеният стенд и графичен интерфейс позволяват измерването на 

два основни параметъра на LED лампите – температура и интензивност на светлината. 
 - Използването на микроконтролер позволява гъвкаво да се променят или 

добавят възможности на работата на стенда. 
 - Връзката с персонален компютър позволява удобно да се онагледяват 

резултатите и да се използва по-голямата изчислителна мощ и памет за анализ на 
резултатите.  

 - Към стенда могат да бъдат добавени и други датчици, например датчик за 
измерване на тока през светодиодите. 
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Abstract: In this report a modification of LED lamps by reducing of the operating 

temperature of the LED crystals is proposed. А Research on lamps with three different values 

of the power has been done, with modifications that increase the irradiance. A previously 

performed electric device is used to measure the temperature and illumination of the LED 

lamps. A comparative analysis of the results is made and the main conclusions and 

recommendations are derivate. 

 
Keywords: LED lamps, irradiance, temperature. 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В последните години се забелязва сериозна промяна в осветителните тела с 

въвеждането в експлоатация на LED лампите. Основните им предимства се заключават 
във високата им ефективност на преобразуване на електрическата енергия в светлинно 
излъчване. Въпреки безспорните им положителни страни, съществуват и някои 
недостатъци, които налагат да се предприемат мерки за тяхното отстраняване. 

В доклада е предложена една модификация на LED лампи, чрез намаляване на 
работната температура на светодиодните кристали. Направени са изследвания на лампи 
с три различни мощности, като са направени модификации на по-мощните осветителни 
тела. За извършване на изследванията е използван стенд за измерване параметрите 
температура и интензивност на излъчване на LED лампи [2]. Направен е сравнителен 
анализ на резултатите и са направени основни изводи и препоръки. 

 
2. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА. 
 
За основа на проведените изследвания са използвани LED лампи за масово 

домакинско приложение на V-TEC, с цокъл E27 и номинални мощности, дадени от 
производителя – 9 W, 12 W и 14 W. 

Основният конструктивен принцип в LED лампите със стандартен цокъл Е-27 се 
базира на използване на определен брой SMD светодиоди, разположени на една 
алуминиева плоча, които се управляват от LED драйвер в интегрално изпълнение. Броят 
на диодите определя желаната интензивност на светлината. Захранването се 
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осъществява от мрежата (~220 V ÷ ~240 V). Обобщената структурна схема на една 
такава лампа е показана на Фигура 1. 

 
 

Фигура 1. Обобщена структурна схема на LED лампа. 

 
В светодиодната група диодите се свързват последователно в една обща верига, 

или понякога се използва разделяне на светодиодите в два паралелни клона. 
Основният елемент се явява LED драйверът, който управлява токът през 

светодиодите. Най-често това се извършва чрез импулсно регулиране с определена 
честота. За тази цел в LED драйверите се използват високоволтови MOSFET 
транзистори с подходящи вериги за управление. Необходимият ток през светодиодите 
се задава чрез външна резистивна верига. В повечето LED драйвери са предвидени 
възможности за защита при късо съединение на светодиодната верига, отворена 
светодиодна верига и температурна защита. 

Токоизправителят е изпълнен по мостова схема „Грец” и заедно с филтъра 
служат за осигуряване на постоянно напрежение на цялата схема. Филтърът е изграден 
от индуктивно-капацитивна група елементи или само от капацитивни елементи. 

Една пълна принципна електрическа схема на LED лампа от 9 W е показана на 
Фигура 2. 
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Фигура 2. Принципна електрическа схема на светодиодна лампа V-TEC – 9 W. 

 
В този вариант на лампа е използван LED драйвер BP5131D, който има три 

извода и токът през светодиодната група се определя от израза [5] 
 

(1)   REF
LED

U
I

Rcs
 , 

където UREF = 0,6 V е опорното напрежение, което се подава към вградения възел за 
регулиране на тока, а 

 

(2)   1 2

1 2

Rcs Rcs
Rcs

Rcs Rcs



 

е общото съпротивление, определящо тока през светодиодите. В тази реализация на 
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LED лампа токът през светодиодната група е ILED = 30,95 mA. 
Електрическите лампи с LED излъчватели се изпълняват в широка гама от 

разновидности на цветна температура и мощности. Един от недостатъците е силното 
загряване на излъчващите SMD светодиоди, което води до понижаване ефективността 
на излъчване. Това се дължи на неконтролирани примеси, които увеличават дела на 
безизлъчвателната рекомбинация на полупроводниковия преход. Миграцията на тези 
примеси силно зависи от температурата на прехода, следователно и от токът протичащ 
през него. Системното претоварване на светодиода, с цел да свети ярко, ускорява 
деградацията на кристала [1]. В резултат се получава изгаряне на полупроводниковия 
кристал, което най-често води до прекъсване на веригата на светодиодите. Практиката 
показва, че тази повреда се случва или изведнъж, или е съпроводена с просветвания и 
изгасвания на LED групата. Освен това високата температура в затвореното 
пространство на лампата, където се намира електронната схема, води до критичен 
режим на работа на електронните елементи – най-вече електролитните кондензатори. 

Възниква въпросът до каква температура се нагрява една такава лампа и как би 
могло да се избегне този недостатък. Отговорите могат да се потърсят при измерване на 
параметрите на LED лампите с подходящ стенд [2]. 

На Фигура 3 са показани параметрите на LED лампа на V-TEC с номинална 
мощност, дадена от производителя 9 W и реализирана схема от Фигура 2. 

 
Фигура 3. Параметри на LED лампа 9 W. 

 
Първият параметър, който е показан е осветеността в Lux, измерен от датчика за 

осветеност на стенда. Поради това, че всички измервания са направени при едни и 
същи условия на разстояние на датчика за осветеност на 0,5 m от LED лампата и, тъй 
като съществува връзка между осветеност и интензивност на светлината, занапред в 
доклада ще се използва терминът интензивност, въпреки че стойностите са показани в 
мерната единица за светлинен поток [Lux]. 

Вторият параметър е температурата на LED лампата, снета от датчика за 
температура на измервателния стенд. Стойностите са дадени в градуси по Целзий. 

Измерванията са направени при фабрично поставен матиращ плафон на LED 
лампата и при премахнат такъв. 

От Фигура 3 се вижда, че интензивността на светене на лампа без плафон е 
повече от два пъти по-голяма в сравнение с лампа с фабрично поставен плафон. Също 
така се вижда, че температурата на лампата с плафон е малко по-висока от тази без 
плафон. Вижда се, че интензивността на светене на лампата не е постоянна, а 
стъпаловидно се променя с течение на времето. Това се дължи на вградената в LED 
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драйвера BP5131D верига за ограничаване на тока през светодиодите при повишаване 
на температурата. В реализацията на лампата от Фигура 2 LED драйверът е запоен 
директно върху металната платка на светодиодната група, при което реакцията му на 
ограничаване на тока е по-чувствителна, докато датчикът за измерване на 
температурата от стенда е контактно поставен върху външния пластмасов корпус на 
лампата. Това води до по-голяма инертност при измерване на температурата и обяснява 
бързите скокове на интензивността на светене на светодиодите, въпреки че измерената 
температура не се променя в големи граници. 

Максималните и минималните стойности на измерените параметри на двете LED 
лампи (без и с плафон) от 9 W са показани в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Стойности на измерените параметри на LED лампа – 9W. 

 

LED Лампа – 
9 W 

Максимална 
температура 

Максимална 
интензивност 

Установена 
интензивност 

Минимална 
интензивност 

С плафон 61,3 ºC 107,5 102,6 102,6 
Без плафон 59,5 ºC 243,6 233,6 223,7 

 
От показаните до тук резултати може се направят следните изводи: 
 - Използването на LED лампа с премахнат фабричен плафон води до значително 

повишаване на интензивността на излъчване; 
 - Може да се направи модификация на LED лампите, чрез принудително 

намаляване на тока през светодиодната група, посредством промяна на Rcs и да се 
изследват двата параметъра (температура и интензивност на излъчване) и да се провери 
дали е целесъобразно да се прави такава модификация. 

 
2. ЕДНА МОДИФИКАЦИЯ НА LED ЛАМПИ, ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ ТОКА 

НА СВЕТОДИДИТЕ 
 
2.1. Постановка на изследването. 
За провеждане на изследванията са направени модификации на два типа LED 

лампи на V-TEC с мощност 12 W и 14 W, чрез намаляване на тока на светодиодите. 
2.1.1. Лампата с мощност 12 W използва LED модул от 27 светодиода и LED 

драйвера BP2832A, на който са включени паралелно два резистора със стойности 
Rcs1 = 5,1 Ω и Rcs2 = 6,8 Ω. Резултантното съпротивление, изчислено по израз (2), ще 
има стойност Rcs = 2,91 Ω. Токът през светодиодната група, изчислен по израз, даден от 
производителя има стойност [3] 

 

(3)   
400

68,63
2LEDI

Rcs
  mA. 

 
На тази лампа е направена една модификация, чрез премахване на Rcs2. В този 

случай токоопределящият резистор остава със стойност Rcs = Rcs1 = 5,1 Ω, а 
изчисленият ток през светодиодната група по израз (3) ще бъде ILED = 39,22 mA. 

2.1.2. Лампата с мощност 14 W използва LED модул от 35 светодиода и LED 
драйвера BP9833D, на който са включени паралелно два резистора със стойности 
Rcs1 = 1,0 Ω и Rcs2 = 2,2 Ω. Общото токоопределящо съпротивление, изчислено по израз 
(2) ще има стойност Rcs = 0,688 Ω. Токът през светодиодната група, изчислен по израз 
(3) [4] ще бъде ILED = 290,70 mA. 

На тази лампа са направени две модификации: 
 - модификация {1} – премахнат е резисторът Rcs1. В този случай токът през 

сетодиодната група ще бъде ILED = 90,91 mA; 
 - модификация {2} – премахнат е резисторът Rcs2. В този случай токът през 
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сетодиодната група ще бъде ILED = 200,00 mA. 
Изследванията са направени със стенд за измерване параметрите на LED лампи 

[2] като са извършени измервания на температурата и интензивността на светлината за 
времеви интервал от 2500 секунди на: 

 - немодифицирана лампа – 12 W с плафон; 
 - немодифицирана лампа – 12 W без плафон; 
 - немодифицирана лампа – 14 W с плафон; 
 - немодифицирана лампа – 14 W без плафон; 
 - модифицирана лампа – 12 W с плафон; 
 - модифицирана лампа – 12 W без плафон; 
 - модифицирана лампа {1} – 14 W с плафон; 
 - модифицирана лампа {1} – 14 W без плафон; 
 - модифицирана лампа {2} – 14 W с плафон; 
 - модифицирана лампа {2} – 14 W без плафон. 
 
2.2. Резултати от изследванията. 
На Фигура 4 е показан параметърът температура на 14 W, 12 W LED лампи с 

плафон и 9 W лампа за сравнение. Посочени са стойностите за време на работа до 40 
минути, тъй като след това време температурите остават постоянни. 

 
Фигура 4. Температура на LED лампи с мощност 14 W, 12 W и 9 W с плафон. 

 
От Фигура 4 се вижда, че колкото по-мощна е LED лампата, толкова 

температурата на корпуса й е по-голяма и е право пропорционална на стойността на 
тока през светодиодната група. Вижда се, че всички модифицирани LED лампи имат по-
ниска температура на установен режим на работа от немодифицираната 9 W лампа. От 
графиките може да се види, че модификация {1} на 14 W лампа води до намаляване на 
установената температура на лампата с повече от 20 градуса, а при модификация {2} – с 
около 10 градуса. На фигурата не са показани графиките на изменението на 
температурата при свален плафон на LED лампите. Тенденцията е както при 
резултатите от 9 W лампа (Фигура 3) – температура на лампите без плафон е по-ниска 
от тези с плафон. 

На Фигура 5 е показан измереният параметър интензивност на светлината. С 
черен цвят са показани резултатите на 9 W лампа за сравнение. 
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Фигура 5. Интензивност на светлината (осветеност) на LED лампи с мощност 

14 W, 12 W и 9 W. 

 
От фигура 5 се вижда, че само 14 W модифицирана {1} с плафон лампа и 12 W 

модифицирана {1} с плафон лампа имат по-ниска интензивност на светлината от 
стандартната LED 9 W лампа с плафон. Графиките показват, че махането на плафона на 
лампата води до увеличаване на интензивността на светлината с повече от 2 пъти. 

Обобщените резултати от изследванията са показани в Таблица 2. 
 
Таблица 2. Стойности на измерените параметри на модифицирани LED лампи. 

 

LED лампа Изчислен ток 
през LED 
групата, 

[mA} 

Интензивност в 
установен 

режим 
[Lux] 

Температура в 
установен 

режим 
[ºC] 

9 W немодифицирана с плафон 
30,95 

102,6 61,3 
9 W немодифицирана без плафон 233,6 59,5 
12 W немодифицирана с плафон 

68,63 
122,2 62,1 

12 W немодифицирана без 
плафон 

313,1 56,8 

14 W немодифицирана с плафон 
290,70 

137,0 67,7 
14 W немодифицирана без 
плафон 

412,4 66,7 

12 W модифицирана с плафон 
39,22 

58,6 47,0 
12 W модифицирана без плафон 213,8 45,3 
14 W модифицирана {1} с плафон 

90,91 
48,7 41,2 

14 W модифицирана {1} без 
плафон 

156,8 39,6 

14 W модифицирана {2} с плафон 
200,00 

117,3 56,6 
14 W модифицирана {2} без 
плафон 

253,5 51,1 

 
От Таблица 2 се вижда, че при модифициране на LED лампите чрез намаляване 

на тока през светодиодите, работната температура се понижава. Едновременно с това се 
понижава и интензитетът на излъчената светлина. Вижда се, че въпреки това, може да 
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се постигне същата интензивност на светлината, както на 9 W лампа с видимо 
намаляване на работната температура. Лампата с мощност 14 W, модифицирана {1}, без 
плафон има по-голяма интензивност на светлината от лампата с мощност 9 W и 
фабрично поставен плафон, докато температурата на модифицираната лампа е с повече 
от 20 градуса по-ниска. Модифицираната лампа с мощност 12 W без плафон осигурява 
интензивност на светлината почти колкото 9 W лампа без плафон, но температурата е 
по-ниска с около 15 градуса. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 
 
От направените изследвания и получените резултати могат да се направят 

следните изводи: 
 - Снемането на плафона на LED лампата намалява, макар и незначително, 

работната температура. При експлоатация на лампата в затворен матиран обем може да 
се препоръча снемането на плафона; 

 - Предложената модификация на LED лампите позволява да се заменят по-
маломощни лампи с по-мощни, но модифицирани, с което се постига приблизително 
същата интензивност на светлината, но температурата на работа намалява; 

 - Може да се очаква, че понижената работна температура на светодиодните 
кристали ще удължи срока им на експлоатация; 

 - Предложената модификация може да се приложи в LED лампи от произволен 
тип особено, ако са с голяма мощност. Тогава се предполага, че ще е по-целесъобразно 
да се използват две или повече осветителни тела, но с намалена работна темепратура. 
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Abstract: An opportunity of reducing of the overload in a small air compressor, both in the air 

pump and in the power supply unit, by means of an electronically controlled non retard valve 

is discussed. The main electronic parts of the system are a forming stage, a mono-stable timer 

and an electromagnetically controlled valve. Some calculations on parts of the systems are 

made. The conclusions on workability of the constructed device are reached.    

 
Keywords: small air compressor, electronic non retard valve, timer on chip, mono-stable 

timer 555.  

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Малкият компресор за сгъстен въздух е полезен уред, който намира многобройни 

полезни приложения, както в изследователските лаборатории на експериментатори, така 
и в работилниците на любители конструктори. Едновременно с използването му като 
инструмент за различни цели, самият той е подложен на множество подобрения, 
модификации и експерименти с конструкцията му [1]. 

В този доклад е предложено подобрение на едни такъв компресор, реализиран от 
авторите. Това е постигнато чрез добавяне на електронно-механичен блок, като са 
използвани евтини и достъпни в търговската мрежа материали и електронни елементи. 

Извършени са разчети, както и последващо конструиране на електронния 
разтоварващ клапан. Използвани са специфични опции на захранващ блок за 
персонален компютър, като възможност за безконтактно управление на работното 
изходно захранване и наличие на дежурно изходно захранване. 

 
2. ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РАЗТОВАРВАЩ КЛАПАН 
 
Основната задача в тази разработка е да се облекчи пусковия момент при 

включване на пневматичната помпа, в процеса на стабилизиране в зададени граници  на 
налягането във въздушен компресор. Това може да се реализира, като сравнително 
малък обем от системата, след пневматичната помпа и преди пресостата, се 
освобождава автоматично от налягането, след спиране работата на пневматичната 
помпа. По този начин, последващото включване на пневматичната помпа, за 
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компенсиране спадането на налягането в пневматичната магистрала, ще бъде 
затормозено единствено от инерционните моменти на ротора на електродвигателя в 
пневматичната помпа. Това е удачен подход, като се има в предвид, че в малкия 
компресор се използва маломощна електрическа пневматична помпа за нагнетяване на 
въздух в резервоара. Обемът, подлежащ на освобождаване от налягането на въздух, се  
отделя от пресостата, а следователно и от основния резервоар за сгъстен въздух, 
посредством пневматичен обратен клапан.  

Устройството, освобождаващо в подходящия момент въздушното налягане в този 
предварителен обем, е разтоварващ пневматичен клапан. Като се отчете, че в 
конструирания вече малък въздушен компресор пресостатът, автоматично поддържащ 
налягането в магистралата, е от електронно-механичен тип, то много удобно е и 
разтоварващият клапан да е от същия тип, като ползва за управляващи електрическите 
сигнали, получавани от работата на електронно-механичния пресостат – Фигура 1. 

 

 
Фигура 1. Обща структурна схема на компресора с автоматично поддържане 

на налягането и разтоварване на пневматичната помпа. 

 
Електронният разтоварващ клапан е реализиран посредством чакащ 

мултивибратор, управляван от електрическия сигнал, с който електронният блок на 
електронно-механичния пресостат подава команда към захранващия блок за спиране на 
работното захранване на пневматичната помпа. При това, чакащият мултивибратор 
подава кратък импулс за отпушване на управляващ мощен транзистор, който има за 
товар електромагнитен пневматичен вентил (ЕМПВ). Този вентил се отваря за кратко 
време и освобождава налягането в разтоварващия резервоар за въздух – Фигура 2.  

 

Фигура 2. Структурна схема на електронен разтоварващ клапан. 

 
Кондензаторът C се зарежда, през ограничаващ резистор R, от работното 

захранване, по време на работа на пневматичната помпа. При достигане на зададеното 
свръхналягане Pраб., работното захранване отпада, диодът D се запушва, и захранване на 
мощния транзистор Tупр. и ЕМПВ се осигурява от заредения кондензатор Cр. 
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Управляващият сигнал, постъпващ от електронния пресостат (колектор на 
транзистора T0 и извод #16 от ATX конектора на компютърното захранване) е с ниско 
ниво 0V за работа на пневматичната помпа и с високо ниво +5V за спиране работата ѝ. 

Чакащият мултивибратор е реализиран на основата на популярния таймер в 
интегрално изпълнение 555, свързан по типова схема [3]. Такъв моновибратор се 
запуска от кратък импулс с ниско ниво. За формирането на такъв кратък импулс от 
прехода на управляващото напрежение от ниско към високо ниво е използвано 
транзисторно формиращо стъпало, включено на входа на чакащия мултивибратор – 
Фигура 3. 
 
 

 
Фигура 3. Формиращо стъпало и чакащ мултивибратор. 

 
 
Времетраенето на формирания на изхода на чакащия мултивибратор единичен 

импулс timp се определя от стойностите на елементите в групата R3C2, както следва: 
 
(1)   

 
и това е продължителността на времевия интервал, за който разтоварващия 
електромагнитен клапан е отворен. 

За да се зададе продължителността на времевия интервал timp следва да бъде 
направена оценка на времето test, необходимо на разтоварващия резервоар да се 
освободи от налягането. Продължителността timp не бива да е много по-малко от test, 
защото тогава облекчаването на електромотора на пневматичната помпа ще е 
незначително. Продължителността timp не бива и да е много по-голямо от test, защото 
тогава работния кондензатор Cр ще се изпразва ненужно през управляващия транзистор 
Tупр. и ЕМПВ, а при последващото включване на работното напрежение и стартиране на 
електродвигателя на въздушната помпа, зарядният ток на Cр ще натоварва 
допълнително захранващия блок, т.е. общата ефективност на търсения ефект на 
разтоварване ще се компрометира. 

Оценката на времето test се свежда до изчисляване на времето, за което въздух в 
затворен обем W, с определено свръхналягане Pраб. и температура Траб., изтича през 
отвор със специфична апертура в атмосферата, до спадане на свръхналягането в 
затворения обем до нула – Фигура 4. Това се постига чрез изследване профила на 
масовия разход на конструкцията. Като затворен обем W е отчетена сумата от обемите 
на разтоварващия резервоар, свързващите тръбопроводи между пневматичната помпа, 
обратния клапан и самия разтоварващ резервоар, както и средния обем на работната 
камера на пневматичната помпа. 
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Фигура 4. Параметри на пневматичната разтоварваща система . 
 
Количеството на изтеклия въздух се определя като разликата в масата на въздуха 

в разтоварващата камера (консолидиран обем) mраб. при начално свръхналягане Pраб. и 
масата на въздуха ma в същия обем в края на процеса на разтоварване, т.е. при 
атмосферно налягане: 

 

(2) , 

 
където Qср. е осреднения масов разход на въздух за процеса на разтоварване. 
 Масата на въздуха ma в обема W, в края на процеса на разтоварване, е 
пропорционална на плътността на въздуха ρa, при нормално атмосферно налягане, и е: 
 

(3) . 

 
Масата на въздуха mраб. в обема W, при начално свръхналягане Pраб., може да се 

пресметне, като се отчете, че въздухът при компресия се загрява (приема се до около 
50ºC), и че газовата константа е Ra=287 [J/kg.ºK]: 

 

(4) 2,4331. , [kg]. 

 
Масата на въздуха, който ще бъде пренесен през пневматичния вентил, в процеса 

на разтоварване, ще бъде: 
 
(5) . 
 
За да се оцени средния разход Qср., следва да се отчете поведението на въздуха 

под високо налягане в затворен обем, при изтичането му през отвор към атмосферата, и 
по-точно ограниченията в скоростта на въздушния поток – Фигура 5. 

Текущият разход Q се определя чрез скоростта на въздушния поток V, през 
отвора на клапана със сечение S, и плътността на въздуха в разтоварващия резервоар ρ: 

 
(6)  
 
Сечението може да се пресметне лесно, като се вземе под внимание, че 

съединителните тръбопроводи са с диаметър Φ8 mm. Така за сечението на отвора се 
получава S= 0,5 cm2 = 5.10-5 m2. 

Началната скорост на изтичане на въздуха е максималната такава Vmax, и ако 
отношенията на наляганията Patm./(Pраб.+ Patm.)<0,528, то тя ще бъде ограничена отгоре 
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от скоростта на звука Vmax=Vs=340 m/s. Тъй като в изпускателната линия, обаче, има 
значителни хидравлични съпротивления, които се отразяват чрез коефициенти – в 
случая ζ=10, зависещи от формата и размерите на пневматичната  арматура и клапаните 
[2], то скоростта на изтичането на въздуха ще бъде по-малка от скоростта на звука и ще 
се определя с израза: 

 

(7)  , [m/s], 

 
 а максималният масов разход на системата: 
 

(8)  
 

 
Фигура 5. Текущ масов разход при промяна на налягането в разтоварващия резервоар. 

 
Средният масов разход на системата, в режим на разтоварване ще бъде: 
 

(9) . 

 
Така вече може да бъде пресметната оценката на времето test, необходимо на 

разтоварващия резервоар да се освободи от налягането: 
 

(10) . 

 
Около тази стойност следва да е и продължителността timp на импулса, 

изработван от чакащия мултивибратор. Стандартни стойности на резистора R3=68 kΩ и 
на кондензатора C2=1 μF, съгласно израз (1), ще направят timp=75 ms. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 
 
Устройството е с проста конструкция и отразява предимствата на електро-

механични изпълнителни механизми, управлявани от електронни устройства, и 
следователно може да изпълнява функцията на надежден разтоварващ клапан в малък 
непрофесионален компресор. 

Електронния разтоварващ клапан се съчетава много добре с конструирания от 
авторите електро-механичен пресостат, като допълва възможностите и надеждността на 
малък въздушен компресор. 
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Все пак е необходим известен период на наблюдение върху работата на 
конструираното устройство, за да се установи въздействието от комбинираното 
влияние на различни дестабилизиращи фактори. 

Структурата на устройството дава удобната възможност за независимо 
усъвършенстване и подмяна на отделни негови елементи. 
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Abstract: An algorithm for signal processing and radar image forming in ultra wide band 

radar is proposed. A time frequency transform is used in algorithm. Resolution of radar image 

is analyzed. The necessary number of antenna is determined. A radar image of point target is 

shown. 

 
Keywords: UWB radar, Time frequency transform, flight, Radar image 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Свръхшироколентовите радари (СШР) намират все по-широко приложение в 

различни сфери на човешката дейност [2]. Най-разпространени са СШР, работещи на 
малки разстояния. Такива радари са с малки размери и тегло и позволяват лесно 
пренасяне и разполагане. Едно от перспективните направления в тяхното използване е 
наблюдението на определен сектор от пространството с цел охрана на обекти. Поради 
малките размери, такива СШР могат да бъдат изпълнени в мобилен вариант. В такива 
радари използват импулсни сигнали с малка продължителност. Поради особеностите 
при излъчване на кратки импулси от антените, едни от най-широко използваните са 
гаусовите моноимпулси [2]: 

(1)  
2

2

и

t

Atets




 , 

където: А е амплитудата на импулса; и  е продължителността на импулса. 

В доклада е предложен алгоритъм за обработка на сигналите в СШР и 
формиране на радарно изображение. В предложения алгоритъм е използвано време 
честотно преобразуване на приеманите сигнали. Направен е анализ на разделителната 
способност на полученото радарно изображение. Обоснован е броят на използваните 
антени и дължината на апертурата, която те формират. Предложения алгоритъм е 
приложен към точкова цел и са показани формираните радарни изображения. 
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2. АЛГОРИТЪМ ЗА ОБРАБОТКА В СШР. 
 
За да се формира радарно изображение е необходимо да се извърши подходяща 

обработка на приеманите сигнали за отделяне на отразените от обектите сигнали от 
шума. В СШР се използват различни методи за обработка [3], като един от най-
перспективните е чрез двумерно време честотно преобразуване (ВЧП) [4]. В [1] е 
предложено дискретно билинейно време честотно преобразуване: 

(2) 
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където:  lm,  е дискретизиранто ядро на билинейното ВЧП; N е броят на дискретите в 

приемания сигнал;  pxɺ  e аналитичен сигнал формиран с помощта на преобразуването 
на Хилберт от приемания сигнал )(ns ; 12  NM  е броят на дискретите в аналитичния 
сигнал; n номер на времевия дискрет на ВЧП; k номер на честотния дискрет на ВЧП. 

В израз (2) се използва аналитичен сигнал, което изисква допълнителни 
изчислителни операции. Използването на аналитичен сигнал във ВЧП освен, че 
осигурява реални стойности на преобразуването го прави и положително определено. 
Последното е необходимо, когато за оценки за времевото и честотно разположения на 
сигнала се използват първите моменти на ВЧП. За формиране на радарно изображение 
това не е необходимо и вместо аналитичен сигнал в предложения в доклада алгоритъм е 
използван реалния сигнал: 

(3) 
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Допълнително намаляване на броя на изчислителните операции може да се 
постигне, като предварително ядрото се умножи с експоненциалния множител за 
всички възможни стойности на индексите и резултата се запише в памет: 

(4)     )1()1(),1()1(,,,  NlNNmNelmlmE
lm

M
j


. 
Като се използва съотношение (4) израз (5) добива вида: 

(5)              lmAlmEFmpspsFlmEFknTF
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kmlp
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km
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, 

където:  
lp
F  е едномерно дискретно преобразуване на Фурие от област p в област l; 

 



nl
km

F 2  е двумерно дискретно преобразуване на Фурие от области m и l в области n и k. 

Съотношение (5) показва, че основната операция при обработката на сигнала е 
дискретното преобразуване на Фурие, което може да бъде реализирано чрез 
алгоритмите за бързо преобразуване на Фурие (БПФ) за постигане на висока 
изчислителна ефикасност. Обработката на приемания сигнал се извършва 
последователно във времето, като той се разделя на секции с дължина от N дискрета. 

След получаването на ВЧП на дадена секция се намира времевия маргинал на 
преобразуването, чрез осредняване на модула на ВЧП по индекса k.  
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(6)   1:0,,)(
1

0

 



NnknTFnMT
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На времевите дискретите на изходния сигнал, отговарящи на текущата секция, се 
присвояват стойностите на дискретите на получения маргинал:  

(7)   iизх MTnNis  *)1( . 

За формиране на радарно изображение на наблюдавания сектор е необходимо да 
се определят геометричното разположение на сектора спрямо антенната система на 
СШР (фигура 1). 

 
 y 

x -10m 10m 

20m 

40m 

 
 

Фигура 1. Геометрично разположение на наблюдавания сектор. 

 
Началото на координатната система съвпада с центъра на антенната система на 

СШР. Секторът е квадрат със страна 20 метра, отдалечена на 20 метра от СШР. За 
формиране на изображението е необходимо да се свърже времезакъснението на 
приемания сигнал спрямо излъчения с координатите на точките от наблюдавания 
сектор: 

(8)   cyxx a /2 22  , 

където ax  е местоположението на антената по оста x; с е скоростта на светлината. 

Всеки дискрет на обработения сигнал съответства на дадено времезакъснение. За 
формиране на изображението се намира на кои координати отговаря времезакъснението 
на даден дискрет и стойността на дискрета се присвоява като стойност на пиксела на 
изображението, съответстващ на изчислениете координати. Както се вижда от израз (8) 
решението на уравнение спрямо координатите x и y не е еднозначно. На едно 
времезакъснение съответстват всички координати, разположени по окръжност с център 
в точката ( ax ,0) и с радиус 2/c . По този начин една точкова цел ще формира 

изображение във вид на дъга от окръжност. За разрешаване на тази неопределеност 
може да се използва многопозиционно приемане в радара. За такова приемане по оста х 
се разполагат равномерно антени, като само антената в началото на координатната 
система излъчва, а всички антени приемат. На фигура 2 са показани линиите на 
неопределеност при три позиционно приемане с апертура на антенната система 20 
метра и точкова цел с координати (30,2). Както се вижда линиите на неопределеност от 
трите точки на приемане се пресичат само в точката на целта. За формиране на 
радарното изображение е необходимо да се формира изображение по сигнала от всяка 
точка на приемане, след което тези изображения да се осреднят. Недостатък на този 
метод е, че е за всеки излъчен импулс е необходимо да с приложи алгоритъма за 
обработка във всички приемни канали. Това изисква по-големи изчислителни мощности 
при използване на по-голям брой точки на приемане. 
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Фигура 2. Линии на неопределеност при паралелно многопозиционно приемане. 

 
За намаляване на броя на приеманите канали, обработката може да се извършва 

последователно, подобно на радарите със синтезирана апертура. При този начин на 
работа всяка антена излъчва и приема последователно. Първата антена излъчва импулс 
и след приемане на сигнала от целия наблюдаване сектор излъчва втората антена и т. н. 
На фигура 3 са показани линиите на неопределеност при последователно три 
позиционно приемане. 

 
Фигура 3. Линии на неопределеност при последователно многопозиционно приемане. 

 
От фигурата се вижда, че линиите на неопределеност се пресичат в точката на 

целта, но са разположени по-далеко една от друга. Това осигурява по-добро 
изображение на цели с близко разположени блестящи точки. 

Област на неопределеност се формира и от разделителната способност по 
далечина на използваните импулси. По тази причина линиите на неопределеност ще 
представляват отрязъци от пръстени, а не дъги. В резултат на тяхното пресичане около 
точката, в която се намира целта ще се формира област на неопределеност. На фигура 4 
са показани областите на неопределеност за координати (30,0) при паралелно (фиг. 4а) и 
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последователно (фиг. 4б) приемане за импулс с продължителност 0,2ns. 

    
а)      б) 

Фигура 4. Зона на неопределеност за цел с координати (30,0). 

 
От фигурата се вижда, че големината на зоната на неопределеност по осите е 

различна. На практика големината на зоната на неопределеност по оста y се определя от 
продължителността на импулса и една и съща за паралелно и последователно приемане. 
Големината на зоната на неопределеност по оста x е значително по-голяма, като при 
паралелно приемане е почти 0,2m, а при последователно приемане е малко под 0,1m. 
Получените резултати доказват, че последователното многопозиционно приемане 
осигурява по-добра разделителна способност. 

Направени са изследвания за влиянието на големината на апертурата на 
антенната система на целта върху разделителната способност на радарното 
изображение при последователно приемане. На фигура 5 са показани резултатите при 
апертури от 10 m (фиг. 5а) и 15 m (фиг. 5б), 

     
а)      б) 

Фигура 5. Зона на неопределеност при различна големина на апертурата. 

 
От фигурата се вижда, че при по-голяма апертура разделителната способност по 

оста x нараства, докато тази по оста y не се променя. 
Направени са изследвания за влиянието на местоположението на целта върху 

големината на зоната на неопределеност при апертура от 20m и единадест позиционно 
приемане. На фигура 6 са показани резултатите за цели с координати(21,0) (фиг. 6а) и 
(39,0) (фиг. 6б). 
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а)      б) 

Фигура 6. Зона на неопределеност при различна големина на апертурата. 

 
От фигурата се вижда, че големината на зоната на неопределеност по оста y не се 

променя при преместване на целта по оста y. В същото време големината на зоната на 
неопределеност по оста x се увеличава при преместване по оста y.  

На фигура 7 са показани резултатите за цели с координати(21,-9) (фиг. 7а) и 
(39,9) (фиг. 7б). 

 
а)      б) 

Фигура 7. Зона на неопределеност при различна големина на апертурата. 

 
Сравнението на резултатите от фигура 7 с тези от предходните фигури показват, 

че големините на зоната на неопределеност по двете оси не се променя при 
преместване на целта по оста x. Въпреки това площта на зоната на неопределеност се 
увеличава. 

Направени са изследвания за влиянието на броя на точките на приемане върху 
качеството на формираното изображение. На фигура 8а е показано нормираното 
радарното изображение при 5 позиционно приемане. 
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а)      б) 

Фигура 8. Радарно изображение при 5 позиционно приемане. 

 
Върху формираното радарно изображение личат линиите на неопределеност. 

Въпреки това ясно се различава местоположението на целта. На фигура 8б е показана 
тримерна графика на нормираната яркост на формираното изображение. Ясно се виждат 
зоните и нивото на яркостта на пикселите, попадащи на линиите на неопределеност. 

На фигура 9 са показани резултатите за формираното нормирано радарното 
изображение при 11 позиционно приемане. 

  
а)      б) 

Фигура 9. Радарно изображение при 11 позиционно приемане. 

 
На фигура 9а все още са видими линиите на неопределеност, макар и те да са с 

по-ниска яркост. Тримерната графика на нормираната яркост (фиг. 9б) показва, че 
нивото на яркостта на областите с линиите на неопределеност е поне 10 пъти по малко 
от това на яркостта на целта. Такова ниво на смущения е напълно достатъчно за ясно 
различаване на целта. 

За премахване на линиите на неопределеност от радарното изображение в 
алгоритъма за неговото формиране е добавена още една операция. Тя се състои в това, 
че всички пиксели с яркост под 0,5 от тази на пиксела с максимална яркост се нулират. 
На фигура 10 е показано радарното изображение при последователно 11 позиционно 
приемане от апертура с дължина 20m и координати на целта (39,9) при използване на 
разделно ядро предложено в [1]. На всеки пиксел от изображението съответства квадрат 
от сектора със страна 0,05m. 
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Фигура 9. Радарно изображение при нулиране на пикселите с ниска яркост. 

 
Направена е оценка на местоположението на максимума на яркостта, която 

показва, че отклонението му от истинските координати на целта е по-малко от една 
десета от размера на пиксела. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В доклада е предложен алгоритъм за обработка на сигналите в СШР, базиран на 

билинейно ВЧП. Предложеният алгоритъм използва бързо преобразуване на Фурие, 
което повишава изчислителната му ефикасност. 

Предложен е алгоритъм за формиране на радарно изображение. Направени са 
изследвания и анализ на влиянието на различни фактори върху разделителната 
способност. Изследвано е и влиянието на броя на позициите на приемане на сигнала и е 
обосновано, че използването на 11 позиции е достатъчно за голяма част от възможните 
ситуации.  

Предложен е начин за премахване на линиите на неопределеност от 
изображението. Направените изследвания показват, че отклонението на максимума на 
яркостта от истинското положение на целта е многократно по-малко от размерите на 
пикселите.  
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Abstract: An algorithm with time-frequency transform for signal processing and image 

forming is studied. Researches for different cores of time-frequency transform and different 

signal to noise ratios are made. Results showed that the certain cores are better for lower 

signal to noise ratio. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В свръхшироколентовите радари (СШР) се използват различни алгоритми за 

обработка на сигналите и за формиране на изображения на наблюдавания сектор [1]. За 
да се определят условията при които даден алгоритъм е подходящ за използване е 
необходимо да се извършват изследвания. Изследванията трябва да обхващат 
използване на различни параметри на алгоритмите  и работата на алгоритмите при 
различни отношения сигнал/шум. 

В доклада е изследван алгоритъма, предложен в [2] при различни условия на 
работа. Получени са аналитични изрази за връзката между номерата на дискретите на 
времевия маргинал при билинейно време честотно преобразуване и пиксела в който те 
попадат. Предложен е критерий за оценка на точността на определяне на 
местоположението на точковата цел. Направени са изследвания при използване на 
различни ядра на преобразуването и различни отношения сигнал/шум. 

 
2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА ОБРАБОТКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ВРЕМЕ ЧЕСТОТНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ. 
При изследванията е използвана геометричната постановка на разположение на 

радара и сектора на наблюдение, показанa на фигура 1. Антените на СШР са 
разположени по оста y през разстояние от 2 метра. Всеки пиксел в изображението 
отговаря на квадрат от сектора със страна mdydx 05,0 . Времевият интервал в който 
радара приема отразени сигнали се определя от максималното и минималното 
разстояние от елемент на антенната система до координатите на точка от наблюдавания 
сектор. Максималното и минималното разстояния се определя от израза: 
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(1)    2max
2

maxmax 10 dyxdxyR  ; minmin yR  , 

където: maxy  и miny са максималната и минималната координати по оста; maxx  e 

максималната координата по оста x. 
 y 

x -10m 10m 

20m 

40m 

СШР  
 

Фигура 1. Геометрично разположение на радара и наблюдавания сектор. 

 
Началният момент от време на обработка в СШР се определя от израза: 

(2) 
c

R
t min
0

2
 , 

където c е скоростта на светлината. 
Моментът от време, определян от съотношение (2), е момента на нулевия 

дискрет на дискретизирания приеман сигнал. Крайният времеви момент на обработка в 
СШР се определя от съотношението: 

(3) 
c

R
t max
max

2
 . 

Номерата на дискретите от времевия маргинал, които съответстват на даден 
пиксел от изображението се определят отделно за всеки елемент от антенната решетка. 
Минималният номер на дискрета от времевия маргинал за произволен пиксел  ji,  се 
намира от израза: 

(4) 
  











 


ct

RkR
ceiljiind
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ji minmin ,
2

),(1 , 

където: с  ceil  е означена операцията закръгляване до най-близкото по-голямо цяло 

число; st  е периодът на дискретизация на приемания сигнал;  kR
ji ,min  е минималното 

разстояние от k
-тия елемент на антенната система до границите на пиксела  ji, ; i  е 

индексът на пиксела по оста x; j  е индексът на пиксела по оста y. 
Максималният номер на дискрета от времевия маргинал за произволен пиксел 

 ji,  се намира от израза: 

(5) 
  











 


ct

RkR
fixjiind

s
k

ji minmax ,
2

),(2 , 

където: с  fix  е означена операцията закръгляване до най-близкото по-малко цяло 

число;  kR
ji ,max  е максималното разстояние от k-тия елемент на антенната система до 

границите на пиксела  ji, . 
Индексите, определяни от съотношения (4) и (5) се изчисляват предварително за 

всеки пиксел и се запаметяват. По този начин по време на обработката не е необходимо 
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те да бъдат изчислявани, а само да бъдат четени от паметта. 
Радарното изображение по сигнала от k

-тия елемент на антенната система се 
формира по съотношението: 

(6)    
 

 





jiind

jiindn
kk

k

k

nMTjiB
,2

,1

, , 

където:  jiBk ,  е яркостта на пиксела  ji, ;  nMTk  е времевият маргинал, формиран 

при обработката на сигнала от k-тия елемент на антенната система. 
Крайното радарно изображение се формира като се осреднят получените 

изображения от всеки елемент на антенната система: 

(7)    



K

k
k jiB

K
jiB

1

,
1

, , 

където:  jiBk ,  е яркостта на пиксела  ji, ; K е броят на елементите на антенната 

система. 
За определяне на местоположението на точковата цел се използва 

местоположението на дискрета с максимална стойност след осредняване на времевите 
маргинали от всеки елемент на антенната система. Поради дискретния характер на 
обработваните сигнали, то грешките в местоположението няма да бъдат центрирани, т.е 
тяхното математическо очакване няма да е нула. Това определя, че за оценка на 
точността на определяне на местоположението на точкова цел е целесъобразно да се 
използва втория начален момент на грешките при осредняване на голям брой 
реализации на обработка и формиране на изображение [3]: 

(8)    rrr EV  2 , 

където: r  са грешките в местоположението на целта при различните реализации; 

 rV   е дисперсията на грешките;  rE   е математическото очакване на грешките. 
При симулациите се използва приеман сигнал във вид на нормиран гаусов 

имплс: 

(9)    
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ks tnt

ksk etntAns







 ,  

където   cRxxyt kttk /2 min
22





   е времезакъснението на сигнала, отразен от 

целта, при работа на k
-тия елемент на антенната система; tx  и ty  са координатите на 

целта; kx  е коордиатата по оста x на k
-тия елемент на антенната система; 

4 622 /32 иstA   е амплитудата на импулса; nsи 2,0  е продължителността на 

импулса. 
Амплитудата на сигнала в (9) е подбрана така, че енергията на дискретизирания 

сигнал да бъде равна на единица. 
Направени са изследвания на алгоритъма при използване на четири различни 

ядра – на Вигнер, на Чой, на Рихачек и разделно ядро. Вида и изразите за описание на 
тези ядра са дадени в [3]. В доклада са направени изследвания за две положения на 
целта. Едно в областта на най-висока разделителна способност на изображението и 
едно в областта на най-ниска разделителна способност. Изследвана е работата на 
алгоритъма при 5 различни отношения сигнал/шум, като за всяко отношение са 
симулирани по 500 реализации на алгоритъма. 

На фигура 2 са показани по една реализация на изображения с четирите ядра за 
цел с координати (0,21) и отношение сигнал/шум 0,2. 
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а) ядро на Вигнер     б) ядро на Чой 

    
в) ядро на Рихачек     г) разделно ядро 

 

Фигура 2.Изображения за точкова цел с координати (0,21) и отношение сигнал шум 

0,2. 

 
От фигурата се вижда, че само при разделното ядро може да се различи 

точковата цел. При ядрото на Чой също може до известна степен да се различи 
наличието на цел, но степента на зашуменост на изображението е значително по 
голяма. За останлите две ядра е невъзможно да се правят каквито и да е предположения 
за местоположението на целта. Изследванията показват, че осреднените грешки на 
местоположението на целта за четирите ядра са съответно – 5,099m; 1,037m; 4,511m; 
0,012m. Както се вижда от получените резултати само грешките при използване на 
разделно ядро са по-малки от размерите на 1 пиксел.  

На фигура 3 са показани по една реализация на изображения с четирите ядра за 
цел с координати (9,39) и отношение сигнал/шум 0,2. От фигурата се вижда, че при 
ядро на Чой целта се различава по-трудно отколкото на фигура 2. Само при използване 
на разделно ядро може да се различи целта върху изображението. Изследванията 
показват, че осреднените грешки на местоположението на целта за четирите ядра са 
съответно –ХХХm; 2,515m; ХХХm; 0,01m. Резултатите показват, че само при 
разделното ядро не се наблюдава влошаване на средната грешка. 
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а) ядро на Вигнер     б) ядро на Чой 

    
в) ядро на Рихачек     г) разделно ядро 

 

Фигура 3.Изображения за точкова цел с координати (9,39) и отношение сигнал шум 

0,2. 

 
На фигура 4 са показани по една реализация на изображения с четирите ядра за 

цел с координати (0,21) и отношение сигнал/шум 1. От фигурата се вижда, че при 
всички ядра може ясно да се различи целта върху радарното изображение. 
Изображенията на целта при ядра на Вигнер и Рихачек са по-размити, което намалява 
тяхната разделителна способност. Изследванията показват, че осреднените грешки на 
местоположението на целта за четирите ядра са съответно – 0,007m; 0,011m; 0.011m; 
0.008m. Резултатите показват, че точността на определяне на местоположението 
(разположението на максимума) е практически еднакво за четирите ядра. Най-малки 
размери има целта на изображението, получено с разделно ядро, а най-големи на 
изображението с ядро на Рихачек.  

На фигура 5 са показани по една реализация на изображения с четирите ядра за 
цел с координати (9,39) и отношение сигнал/шум 1. Резултатите показват, че целта се 
размива в по-висока степен в сравнение със случая от фигура 4. Това е особено 
забележимо при ядрата на Вигнер и Рихачек. Изследванията показват, че осреднените 
грешки на местоположението на целта за четирите ядра са съответно – ХХХm; 0,008m; 
ХХХm; 0.009m. Резултатите показват, че точността на определяне на местоположението 
(разположението на максимума) е практически еднакво за четирите ядра. 
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а) ядро на Вигнер     б) ядро на Чой 

    
в) ядро на Рихачек     г) разделно ядро 

 

Фигура 4.Изображения за точкова цел с координати (0,21) и отношение сигнал шум 1. 

 
В таблица 1 са показани резултатите от изследванията на средната грешка за 

разгледаните положения на целта за 5 отношения сигнал шум (ОСШ).  
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Таблица 1. Средна грешка на местоположението на целта. 

Ядро 
ОСШ 

Цел 
0,1 0,2 0,5 1 5 

Вигнер 
(0,21) 6,0853m 5,0989m 0,0104m 0,0071m 0,0012m 
(9,39) 14,370m 11,936m 0,0100m 0,0084m 0,0016m 

Чой 
(0,21) 5,8212m 1,0369m 0,0114m 0,0112m 0,0052m 
(9,39) 11,751m 2,5147m 0,0102m 0,0081m 0,0036m 

Рихачек 
(0,21) 5,2427m 4,5110m 0,0115m 0,0114m 0,0076m 
(9,39) 14,588m 11,510m 0,0101m 0,0098m 0,0056m 

разделно 
(0,21) 5,3355m 0,0118m 0,0098m 0,0081m 0,0032m 
(9,39) 9,8494m 0,3534m 0,0097m 0,0086m 0,0055m 

 
Резултатите в таблицата показват, че при малки ОСШ най-висока точност се 

постига при раздлено ядро. При големи ОСШ технически най-висока точност има 
ядрото на Вигнер, но при него е по-малка разделителната спосоност. 

    
а) ядро на Вигнер     б) ядро на Чой 

    
в) ядро на Рихачек     г) разделно ядро 

 

Фигура 5.Изображения за точкова цел с координати (9,39) и отношение сигнал шум 1. 

 
Направен е анализ на броя на грешките, попадащи в диапазони от грешки, 

определени от разстоянието, отговарящо на времезакъснение равно на един период на 
дискретизация, което е 0,0078m

st
. В таблици 2 и 3 са показани резултатите от 

изследванията на броя на отклоненията в четири диапазона на грешките. 
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Таблица 2. Брой на грешките, разделени по диапазони. 

  Ядро на Вигнер Ядро на Рихачек 

Диапазон 
ОСШ 

Цел 
0,1 0,2 0,5 1 5 0,1 0,2 0,5 1 5 

st
  (0,21) 0 17 230 354 499 0 35 198 228 321 

(9,39) 0 43 124 154 490 2 82 187 165 299 

ss tt  2  (0,21) 0 6 141 86 1 0 23 139 89 119 
(9,39) 0 31 247 276 7 0 26 169 195 187 

2/2 dx
st

   (0,21) 0 10 128 60 0 1 36 161 183 60 
(9,39) 0 32 129 70 3 1 61 144 140 14 

2/dx  
(0,21) 500 467 1 0 0 499 406 2 0 0 
(9,39) 500 394 0 0 0 497 331 0 0 0 

 

Таблица 3. Брой на грешките, разделени по диапазони. 

  Ядро на Чой Разделно ядро 

Диапазон 
ОСШ 

Цел 
0,1 0,2 0,5 1 5 0,1 0,2 0,5 1 5 

st
  (0,21) 57 219 271 280 455 114 211 278 317 448 

(9,39) 57 187 250 344 474 90 207 229 281 368 

ss tt  2  (0,21) 39 101 39 29 1 69 108 99 105 50 
(9,39) 25 79 70 34 0 45 112 122 99 96 

2/2 dx
st

   (0,21) 49 167 190 191 44 94 181 123 78 2 
(9,39) 58 217 180 122 26 94 179 149 120 36 

2/dx  
(0,21) 355 13 0 0 0 223 0 0 0 0 
(9,39) 360 17 0 0 0 271 2 0 0 0 

 
Резултатите в таблици 2 и 3 показват, че при ОСШ 0,1 нито едно от ядрата не 

осигурява надеждно позициониране на целта върху изображението. При ОСШ 0,2 е 
само на ядрото на Чой и разделното ядро осигуряват грешки, които в над 95% от 
случаите са под половината от размера на пиксела. По този начин се гарантира, че в 
95% от случаите пиксела с най-висока яркост ще съвпада с пиксела, в който реално 
попада целта. При ОСШ 5 най-голям процент на грешки под един път 

st
  има при ядро 

на Вигнер, като той е почти 99%. Това показва, че при големи отншения сигнал/шум 
ядрото на Вигнер осигурява технически най-висока точност на местоположението. От 
друга страна, получените резултати показват, че при високи ОСШ всички ядра 
осигуряват съвпадане на максимума в изображението с пиксела, съответстващ на 
координатите на целта. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В доклада е изследван алгоритъм за обработка и формиране на изображение в 

СШР, използващ време-честотно преобразуване. Получените аналитични изрази за 
номерата на дискретите от времевия маргинал, които попадат в даден пиксел от 
изображението, позволяват те да бъдат изчислени предварително.  

Направените изследванията показват, че най-добри резултати при малки 
отношения сигнал/шум се получават при използване на ядро на Чой и разделно ядро. 
При големи отношения сигнал шум най-висока точност на местоположението на 
максимума в яркостта на изображението се получава при ядро на Вигнер. 

За да се направят окончателни изводи относно приложимостта на ядрата е 
необходимо да се изследва работата на алгоритъма при цели съставени от няколко 
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блестящи точки. По този начин ще се определи взаимното влияние на близко 
разположени точкови цели. 
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Abstract: By increasing a bit rate and an optical fiber length, there is a need of new methods 

for a regeneration and an enhancement of the optical signal. One of the newest methods of 

that kind is associated with optical amplifiers based on nonlinear effects. The report explores 

the impact of Amplified Spontaneous Emission (ASE) on the amplifier gain of the Raman 

amplifier. Examined on two types of optical fibers at different power and wavelengths of the 

pump. 

 
Keywords: Fiber Raman Amplifier (FRA), Amplified Spontaneous Emission (ASE), Optical 

noise, Raman amplification, Raman Gain Coefficient. 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Комуникационните системи се използват за пренос на информация както в 

рамките на дадена държава, континент, така и за междуконтинентален пренос. 
Развитието на тези системи и нарастващия трафик на информация води до развитието 
на нова среда за пренос – оптичните влакна. 

Тъй като в съвременните системи с оптично мултиплексиране (Wavelength 
Division Multiplexing - WDM), скоростта на информацията нараства, а същевременно 
нараства и дължината на влакнесто-оптичните линии, използването на ретранлатори 
води до ограничаване на пропускателната способност, е необходимо да се използва друг 
тип устройство, което да замести тези устройства. Алтернативен подход за управление 
на загубите са оптичните усилватели, които усилват директно оптичния сигнал без да 
изискват преобразуване в електрическата област [1, 5]. 

Един от най-ефективните методи за усилване на оптичните сигнали е 
използването на нелинейните ефекти на Раман и Брилюен. Оптичните усилватели, 
изградени на базата на тези ефекти и по-специално на ефекта на Раман, могат успешно 
да заменят оптичните ретранслатори, а дори и масово използваните оптични 
усилватели, използващи влакна, легирани с редки земни елементи (Erbium-Doped Fiber 
Amplifier - EDFA) [1, 5]. 

В началото на XXI век, почти всяка оптична система за дълги разстояния 
(обикновено дефинирано от 300 до 800 км) или ултрадълги разстояния (обикновено 
дефинирано над 800 километра) използва Рамановия оптичен усилвател (FRA). 



351 
 

Едно от най-големите предимства на FRA е усилването в много широка лента. 
Това позволява неговото използване в различни оптични системи с използването на 
положените до този момент оптични линии. Усилването се извършва в самото влакно 
със значително по-добра шумова ефективност. 

Усилването чрез FRA използващо трансмисионното влакно като носител, е 
обещаваща технология за оптичната далекосъобщителна DWDM комуникационна 
система. Необходима е повече мощност на помпата, поради което се увеличава 
шумовото увеличение на спонтанните емисии (ASE) и други шумове, генерирани в 
усилвателя, също така намалява мощността на входния сигнал към усилвателя. Така че 
ASE играе важна роля в пренасянето на сигнала до приемника [5, 6]. 

Важно значение придобива изследването на промените на усилването като 
функция на мощността на сигнала при различните конфигурации на помпата и 
дължината на влакната. Във FRA може да се използва един от основните шумове, а 
именно спонтанната емисия (ASE). Чрез добавяне на ASE към процеса на усилване 
може да се подобри работата на усилвателя и увеличаване на коефициента на усилване 
на усилвателя [7]. 

 
2. МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА КОЕФИЦИЕНТА НА УСИЛВАНЕ. 
Широчината на честотната лента на FRA е над 40 THz, като доминиращ връх има 

при 13,2 THz спрямо честотата на помпата (фиг. 1) [2, 8]. Коефициента на усилване rg  е 
свързан с напречното сечение на спонтанното разсейване на Раман, което се измерва 
експериментално и като цяло зависи от състава на оптичното влакно и също така е 
изключително зависимо от поляризационното състояние между помпата и сигнала. За 
влакно с дължина няколко десетки метри, разпространението на сигнала и помпата през 
него ще предизвикат така, че двете състояния на поляризация да намалят rg . 

 
Фигура 1. Коефициент на усилване на Раман rg  за дължината на вълната на сигнала 

и помпата [2, 8]. 

Разглеждаме най-простият случай с разпространение на един лъч, който 
постъпва в оптичното влакно което се използва за усилване. 

Необходимо е да се изчисли усилването на сигнала с усилвател на Раман със и 
без спонтанна емисия. 

 
2.1 Усилване без ASE. 

Усилването на сигнала и разпространението на сигнала на помпата по дължината 
на оптичното влакно се описва от следните уравнения: 
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където sP  и pP  е мощността на сигнала и помпата; 

rg  коефициента на усилване на FRA за дължината на вълната на сигнала и 
помпата; 

s  и p  коефициентите на затихване на оптичното влакно за дължината на 

вълната на сигнала и помпата; 

s  и p  работните честотите на сигнала и помпата. 

Втората част в уравнение (2) представлява предадената мощност от помпата, ако 
я пренебрегнем и решим уравнението и заместим в (1) се получава следния израз: 

spp
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r
ss

s PzP
A

g
P

dz

dP
)exp()0(         (3) 

Където )0(pP  е мощността на помпата при 0z . 

След като отчетем дължината на оптичното влакно, тогава Lz   от израз (3) се 
получава 
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След интегриране на израз (4) за коефициента на усилване на FRA в [dB] се 
получава: 
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където effL  е в метри. 

 
2.2 Усилване със ASE. 

ASE е типичен шум в оптичните усилватели. В дадения случай при използване 
на FRA го използваме за да увеличим усилването на оптичния усилвателя. Усилената 
спонтанна емисия се добавя към мощността на сигнала в израз (1). Тогава израз (1) 
придобива следния вид: 
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След като отчетем дължината на оптичното влакно, тогава Lz   и интегрираме 
израз (8) за коефициента на усилване с добавена ASE се получава: 
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ СИМУЛАЦИЯТА И АНАЛИЗИ. 
За изследване на влиянието на ASE върху коефициента на усилване на FRA са 

използвани параметри на два типа оптични влакна, стандартно едномодово влакно 
(SMF) [3] и едномодово влакно с дисперсионно изравняване (NZ-DSF) [4]. Параметрите 
на влакната са дадени в таблица 1. 

 
Таблица 1. Параметри на използваните влакна. 

Вид на 
влакното 

Кофициент 
на затихване 

s [dB/km] 

Дължина на 
вълната 

s [nm] 

Коефициент 
на усилване 
на Раман rg  

[1/mW] 

Ефективна 
площ на 

сърцевината 

effA  [µm2] 

Дължина на 
оптичното 

влакно [km] 

SMF 0,20 dB/km 1550 nm 4,2.10-14 80 µm2 100 km 
NZ-DSF 0,15 dB/km 1550 nm 4,2.10-14 72 µm2 100 km 

 
За изчисляване на ефективната дължина на взаимодействие между сигнала и 

помпата е по-удобно израз (5) да бъде преобразуван така, че effL  да е в децибели. По-

удобно е да се използва израз, в който се използват директно зададения в справочните 
данни коефициент на затихване в dB/km. Тогава (5) придобива следния вид: 

  LL p

p

eff 


23,0exp1
343,4

        (10) 

На фиг. 2 са показани получените резултати от израз (10) на ефективната 
дължина на взаимодействие на сигнала и помпата в зависимост от дължината на 
оптичното влакно. 

 
Фигура 2. Ефективна дължина на влакното effL  за двата типа влакно. 

 
От фигурата се вижда, че effL  зависи от коефициента на затихване т. е. от типа на 

използваното влакно. 
На фиг. 3 са показани получените резултати за коефициента на усилване при 

използване на помпа с мощност Pp=500mW и различна дължина на вълната. На 
фигурата първата графика е получена при коефициент на затихване на помпата 

kmdBp /13,0 , а при втората е с коефициент на затихване kmdBp /18,0 . 
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а) при nmp 1450       b) при nmp 1460  

Фигура 3. Коефициент на усилване на FRA при Pp=500mW. 
 

На фиг. 4 са показани получените резултати за коефициента на усилване при 
използване на помпа с мощност Pp=700mW и различна дължина на вълната. На 
фигурата първата графика е получена при коефициент на затихване на помпата 

kmdBp /13,0 , а при втората е с коефициент на затихване kmdBp /18,0 . 

 
а) при nmp 1450       b) при nmp 1460  

Фигура 4. Коефициент на усилване на FRA при Pp=700mW. 

 
На фиг. 5 са показани получените резултати за коефициента на усилване при 

използване на помпа с мощност Pp=1000mW и различна дължина на вълната. На 
фигурата първата графика е получена при коефициент на затихване на помпата 

kmdBp /13,0 , а при втората е с коефициент на затихване kmdBp /18,0 . 

 
а) при nmp 1450       b) при nmp 1460  

Фигура 5. Коефициент на усилване на FRA при Pp=1000mW. 

 
На фиг. 6 е показана графика на разликата между коефициентите на усилване с 

ASE и без ASE на различните типове влакна. Коефициентите на затихване и при трите 
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мощности на помпата са съответно kmdBp /13,0  и kmdBp /18,0 . 

 
а) при nmp 1450       b) при nmp 1460  

Фигура 6. Разлика между коефициентите на усилване на FRA при Pp=500mW. 

 
На фиг. 7 е показана графика на разликата между коефициентите на усилване с 

ASE и без ASE на различните типове влакна. 

       
а) при nmp 1450       b) при nmp 1460  

Фигура 7. Разлика между коефициентите на усилване на FRA при Pp=700mW. 

 
На фиг. 8 е показана графика на разликата между коефициентите на усилване с 

ASE и без ASE на различните типове влакна. 

 
а) при nmp 1450       b) при nmp 1460  

Фигура 8. Разлика между коефициентите на усилване на FRA при Pp=1000mW. 

 
От получените резултати се вижда, че за да постигнем по-голямо усилване на 

сигнала е необходимо по-висока мощност на помпата. При мощност на помпата 
Pp=1000mW усилването е най-голямо. 

Резултатите показват, че коефициента на усилване и за двата типа влакна е по-
голям, когато добавим и ASE в процеса на усилване. 

При използване определена дължина на вълната на помпата, коефициента на 
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усилване със ASE се доближава до коефициента на усилване без ASE. 
От показаните резултати за разликата между коефициентите на усилване за двата 

типа влакна се вижда, че коефициента на усилване зависи също и от типа на влакната. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Избора на пододящ лазер като помпа може да намали броя на използваните 

усилватели в дългите линии. Увеличаването на мощността на помпата също води до 
намаляване на броя усилватели, но засега няма толкова мощни лазери, които да се 
използват в FRA. 

За постигане на по-голямо усилване е необходимо моного добре да се подбере 
лазера, който ще използваме. Чрез избор на лазер с подходящи дължина на вълната и 
коефициент на затихване за конкретен тип влакно, постигаме по-голям ефект от ASE. 

Използването на подходящ тип влакно ще доведе до по-голяма полза от 
използването на ASE в процеса на усилване. 

Получените резултати и направените изводи показват, че в дългите и ултра 
дългите линии е необходимо по-подробно изследване на спонтанната емисия, с цел 
увеличаване на регенераторните участъци и намаляване на броя усилватели. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Основната тенденция, която формира състоянието и переспективите на развитие 

на информационите технологии в началота на XXI век е тясно свързана с цифровата 
обработка на сигнали (ЦОС).  

Особено място в кръгът от задачи решавани с нейна помощ, заема реализирането 
на системи за обработка на големи потоци от информация в режим на реално време. Те 
се срещат при задачи от областа на съобщенията, системите за управление, 
астрофизиката, навигацията и др. 

В основата на методиката за практичесското решение на този клас задачи стоят 
специализирани DSP блокове вграждани в прибори от типа FPGA (Field Programmable 
Gate Array). Типични представители на тези прибори са DSP блоковете DSP48A1, 
DSP48E1 и DSP48E2,  вграждани в FPGA приборите на фирмата Xilinx [1,2,3]. В 
рамките на един такт, те реализират апаратно много входово сумиране, конвенционално 
умножение, умножение с натрупване(MACC), сумиране с натрупване(Add-Acc), 
побитови логически функции, сравняване на величини по стойност, режим SIMD и др. 
Всеки един от тези DSP блокове притежава входно изходни портове, предварителен 
алгебричен суматор, умножител, второ аритметично устройство (АЛУ), много разрядни 
мултиплексори и регистри, които осигуряват конвейерна обработка на данни. Тяхната 
структура позволява динамична реконфигурация, което ги прави по ефективни спрямо 
специализираните процесори за обрабока на сигнали и им отрежда статус на основни 
градивни блокове на всички настоящи и бъдещи високо технологични, информационни, 
управляващи системи и устройства. Броят на тези блокове в структурата на един FPGA 
прибор е голям. Техният брой в различните семейства FPGA прибори са показани в 
таблица 1.  

Основните моменти в архитектурата на тези DSP блоковете се базира на 
структурата на блока DSP48А1, която е показана на фигура 1. С малки разширения тя се 
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повтаря и в архитектурите на по новите блоковете DSP48Е1 и DSP48Е2, което 
осигурява тяхната съвместимост. Разликите в структурата на отделните DSP блокове е 
показана в таблици 2 и 3. 

 
Таблица 1. тип и максимален брой DSP блокове в различните FPGA семейства на 

Xilinx. 

  
семейство  Spartan 6 Virtex 6 Spartan 7 Artix 7 Kintex 7 
DSP тип DSP48A1 DSP48E1 DSP48E1 DSP48E1 DSP48E1 
Брой DSP 180 2016 160 740 1920 
семейство  Virtex 7 Kintex 

UltraScale  
Kintex  
UltraScale+  

Virtex  
UltraScale  

Virtex 
UltraScale+  

DSP тип DSP48E1 DSP48E2 DSP48E2 DSP48E2 DSP48E2 
Брой DSP 3600 5520 3528 2880 11904 

 

 
 

Фигура1. структурна схема на блока DSP48А1. 
 

Таблица 2. Параметри на входно изходни портове 
 

 Входни портове [bit] Изходни портове [bit] 
А ACIN В С D BCIN PCIN BCOUT MFOUT PCOUT P ACOUT 

DSP48A1 18 - 18 48 18 18 48 18 36 48 48 - 
DSP48E1 30 30 18 48 25 18 48 18 - 48 48 30 
DSP48E2 30 30 18 48 27 18 48 18 - 48 48 30 

 
 
 

Таблица 3. Параметри на апаратните блокове  
 

 
умножител Второ АЛУ SIMD mode 

Управляващи портове [bit] 
OPMODE INMODE ALUMODE 

DSP48A1 18х18 2 входа- - 8 - - 
DSP48E1 25х18 3 входа да 7 5 4 
DSP48E2 27х18 4 входа да 9 5 4 

 
 

Основната тенденция в апаратно развитие на тези DSP блокове е насочена към 
увеличаване на ширината на операндите на предварителният алгебричен суматор и 
умножителя, като и въвеждането на допълнителни апаратно реализируеми възможности 
позволяващи работа в режим SIMD и откриване на шаблони. Тази тенденция, 
съвместно с апаратната наситеност на блока формират една добре балансирана 
структура, която в рамките на един чип формира архитектурен излишък, способен да се 
трансформира съобразно изискванията на конкретния решаван проблем, като 
предоставя възможност за изчисления без грешка [5] и работа в остатъчни класове [4]. 
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2.ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ 

По своята същност, специализираните DSP блокове представляват нов ефективен 
инструмент за практическо реализиране на широк клас от задачи възникващи в 
съвременните системи за контрол и управление. Тяхната висока апаратна наситеност, 
позволява непосредствено прилагане на различни процедури за ЦОС.  

Вкачеството на пример всатията е представен пример за практическо използване 
на DSP блокове при реализиране на процедура пълзящо средно представляваща  една 
най-често срещаните в ЦОС задачи.   

Една от важните операции в системите за ЦОС, представлява процедурата 
известна под названието „пълзящо средно”[6].  Тя се използва за «изглаждане» на данни 
и се описва с израза : 

 

(1)      



k

kj
k

jixiy 2
1ˆ  

 
Този израз представлява описание на нерекурсивен филтър с единични тегловни 

коефициенти. Неговата практическа реализация изисква съхранение на всички дани 
подлежащи на обработка, което води до определени затруднения. По тази причина, 
практическото реализиране на процедурата „пълзящо средно” е по удобно да се 
извърши под формата на рекурсивен цифров филтър описващ се с разликовото 
уравнение: 

 
(2)   y(n) = y(n-1) + x(n) – x(n-2k-1), 
където n и k са съответно номера на текущия отсчет и броят на усредняванията. 

 

При този подход ресурсите необходими за неговото реализиране се свеждат до 
два алгебрични суматора и закъснителна линия. В общ вид, блоковата схема устройство 
реализиращо израза (2) с ресурсите на блокове DSP48A1 в средата Web Pack на фирмата 
Xilinx е показана на фигура 2.  За неговата реализация са използвани два блока 
DSP48A1 и закъснителна линия съставена на базата на преместващи регистри SRL16 от 
вътрешна структура на FPGA прибора.  

 
Фигура 2. блокова схема на устройство реализиращо израза (2) с ресурсите на блок 

DSP48A1 

 
Симулацията на този проект осъществена в средата Web Pack   е показана на 

фигура 3. 
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Фигура 3. Симулацията на устройство реализиращо израза (2) с ресурсите на блок 

DSP48A1 в средата Web Pack    
 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статията е направен преглед на структурата на блоковете за цифрова обработка 
на сигнали DSP48A1, DSP48Е1, DSP48Е2. Показани са начините за тяхната  
конфигурация.  В качеството на пример който илюстрира практическото използване на 
блока DSP48A1 е представен проект на цифров рекурсивен филтър, чиято апаратна 
реализация изпълнява  операцията пълзящо средно. Представена е симулацията на 
проектираното устройство. 
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Abstract: За използването на малогабаритните безпилотни летателни апарати 

(МБЛА) в различни мисии и задачи е необходимо изграждането на качествен и 

сравнително евтин пилотажно-навигационен комплекс (ПНК). Качеството на 

информацията, след обработката на данните от сензорите пряко влияе на процесите 

на навигация и управление на МБЛА. Приложението на евтините и леки 

микромашинни сензори (MESM) създава големи възможности за повишаване на 

надеждността при намаляване на теглото на информацианната част на ПНК. 

 
Keywords: mathematical model, MESM sensors, control of MUAV, reliability 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Решаването на задачите на навигацията и управлението на МБЛА се 

явява един от ключовите проблеми при подвижните обекти с различно 
назначение, и в частност на МБЛА[1,2]. Системите, способни да решават 
такива задачи на борда на съвременните аппарати, се обединяват в единен 
информационно-управляващ комплекс, ядрото на която се явява системата 
за ориентация и навигация. 

Общото направление в развитието на безпилотните обекти за 
последните десетилетия – миниатюризация на обектите, като цяло e 
благодарение на използването на нова елементна база и чувствителни 
елементи, повишена точност и надежност за определяне на параметрите на 
движението с цел гарантиране на безопасността и ефективността на 
експлоатацията на аппаратите. Основният път за повишаване на точността 
и надежността се явява създаването на комплекси, в които необходимия 
резултат се достига чрез осигуряване на достатъчно информация, 
оптимални методи за нейното обработване, оптимизация на управляващите 
сензори на бордния комплекс и др. Прехода към микро и наномеханика се 
явява обща стратегия в развитието на съвремената промишленост, като 
приложено към инерциалните навигационни системи, най-много и ярко се 
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отразяват в преминаването към микромеханичните инерциални датчици. 
Този подход позволява да се получи съществена печалба или напредък в 
масовите и габаритните характеристики на апаратурата, да се снижи 
енергопотреблението и да се повиши надежността. 

Поставянето на различни по количество и качество сензори на 
сравнително ниски цени и компенсирането на техните недостатъци се 
свежда до обработката на информацията от тях. Целта на настоящата 
работа е насочена към създаването на ПНК, работещ по подходящ 
алгоритъм за обработка на информацията от множеството сензори на борда 
на МБЛА[1]. 

2. ВИДОВЕ СЕНЗОРИ ИЗПОЛЗВАНИ В ПНК НА МБЛА 
Движението на ЛА е съвкупност от постъпателно движение на 

центърът на масата (навигация) и въртеливо около центърът на масата 
(пилотиране). И двата вида движения са взаимосвързани: ъгловото 
движение на ЛА около центъра на масата поражда изменение на 
параметрите на неговото постъпателно движение относно Земята. 

Сензорите, използвани в ПНК на МБЛА е необходимо да осигуряват 
следните данни: 

1. Навигационни параметри на полета; 
Основните навигационни параметри са – географска ширина и 

дължина, височина на полета и параметрите на движението – пътна и 
вертикална скорост, направление на полета (зададен курс). Движението на 
ц.м. се определя от линейните скорости: въздушна , земна и пътна. 

Вертикална скорост – измерва се с вариометър, СВС, ИНС, СНС. 
Пътна скорост и географски координати – GPS 

Kурсът се измерва с инерциална навигационна система (ИНС), GPS 
система и магнитометър. 

GPS системата измерва местоположението на МБЛА, скоростта и 
времето. GPS модулът MTK-3329 измерва в глобалната навигационна 
система [10].Част от техническите данни са посочени в Таблица 1. 

 

   Фиг.1 Автопилот с GPS модул MTK 
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Таблица1. Технически данни за GPS-module  MTK-3329  from MultiWii flight Controller 

Студено 
стартиране 

Горещ старт Консумирана 
мощност 

Изключващ ток 

под 35 s под 1 s 48mA при 
придобиване 

15 μА 

 

За измерване на навигационните параметри се използва 10DOF 
MEMS модулът GY-91. С него се измерват ъгловите скорости и ускорения и 
чрез интегриране се получават ъглите на крена, тангажа и рисканието, а 
чрез интегриране на ускоренията по отделните оси се получават 
географската ширина, дължина и височина. Той измерва в инерциалната 
навигационна система.  

 

 
 
    Фиг.2  Модул GY-91 
GY-91 4-в-1 e Multi-Sensor модул, в който има жироскоп, 

акселерометър, магнитен компас и сензор за налягане, всички на една 
платка PCB с I2C и SPI комуникационен интерфейс.[11]. 

MPU-9250 включва нововъведения в дизайна на продукта от фирмата 
InvenSense, което позволява драстично намаляване на размера на чипа и 
консумацията на енергия, като в същото време се подобряват 
производителността и разходите.[11, 12]. 

AK8963 е триосен електронен компас с високочувствителна сензорна 
технология на Hall от модула MPU 9250.  

Таблица3. Технически данни за GY-91 - MPU-9250 + BMP280; 

Измервателен 
диапазон на 3 

осния жироскоп: 

Диапазон за 
измерване на 
ускорението 

Обхват  на 
магнитното поле: 

Диапазон на 
измерване на 

барометричното 
налягане 

± 250, 500, 1000, 
2000 ° / s; 

± 2 ± 4 ± 8 ± 16g; ± 4800uT 300-1100hPa. 

 

Височина на полета се измерва с висотомер, система за въздушни 
сигнали (СВС), радиоисотомер, СНС, ИНС, MEMS барометър. 
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Барометъра  BMP280, е част GY-91.[ 13]. 

Таблица4. Технически данни за барометър BMP280  от GY-91 

Работно 
налягане 

Надморска 
височина 

Температурeн 
диапазон: 

Захранване: Работно 
напрежение 

 

300hPa–
1100hPa с 
точност ±1 hPa 
и резолюция до 
0,16Pa 

до 9000mс 
точност ±1m 
резолюция до 
0,25m 

-20°C до 
+85°C, точност 
±1°C при 
работа в 
диапазон от 
0°C до 65°C, 
резолюция до 
0,01°C 

3V - 5V 
 

3,3V - 5V 
 

 

BMP280 се състои от пиезо-резистивен елемент за измерване на 
налягането и смесен сигнал ASIC. Oборудван e с вграден IIR филтър, за да 
се сведат до минимум смущенията в изходните данни, причинени от рязко 
изменение на налягането [ 5 ]. 

На фиг.5 е показана блок-диаграмата на сензора BMP280. 

 

Фигура 5. Блок – диаграма на сензора BNP-280 
2. Пилотажни параметри на полета. 

2.1 Измерване на скоростта  

Въздушна скорост – измерва се с указатели за истинска и приборна 
скорост, СВС, сензори за скорост. В скоростната координатна система 
OXaYaZa оста OXa съвпада по направление с вектора на въздушната 
скорост V. Положението на ЛА относно въздушния поток се определя от 
ъглите на атака α и на плъзгането β , които задават взаимната ориентация 
на свързаната и скоростната координатна система. 

 

2.1.1. Измерване на истинската скорост 

Измервателите на истинската въздушна скорост се различават от 
измервателите на индикаторната скорост V и по това, че в тях се използва 
компенсационен възел, внасящ поправка за изменение на температурата. 
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Датчика за истинската въздушна скорост (Multiplex True airspeed 
sensor) фиг. 6 измерва в свързаната координатна система.[ 7]. 

 

Фиг.6 Сензор за истинска въздушна скорост 

Част от характеристиките на сензора за истинската въздушна скорост 
са посочени в таблица 6. 

Таблица 6 . Спецификация на сензора на истинската въздушна скорост 

Диапазон 
на 

измерване 
на 

скороста 

Разделителна 
способност 

до 35 km / hr 

Разделителна 
способност 

над 35 km/ hr 

Диапазон на 
измерване - 
надморска 
височина 

Работно 
напрежение 

Температурен 
диапазон 

20-
280km/hr 

<1,0 km / hr < 0,4 km/hr -450 
.....+4000m 

3,5-9,0 V -15 C  +55 ° 
C 

 

2.1.2. Измерване на истинска и на индикаторна (приборна) скорост 

MPXV7002 е интегриран силиконов сензор за налягане, който е 
температурно компенсиран и калибриран. Проектиран е за различни 
приложения. 

Пиезоизмервателните преобразуватели от серията MPXV7002 са най-
съвременните монолитни силиконови сензори за налягане, проектирани за 
широк спектър от приложения Подходящ за микропроцесорни или 
микроконтролерни системи.[8]. 

 

Фигура 7. MPXV7002  Интегриран силиконов сензор за налягане 
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Таблица6. Спецификация на сензора на приборната скорост MPXV7002 

Диапазон на 
измерване 

чувствителност Типична 
грешка над + 
10 ° C до + 60 

Максимална 
грешка над + 
10°C до + 60 ° 

C 

Температурно 
компенсиран 

– 2 ÷ 2 кPa; 1,0V/kPa; 2.5%сAuto Zero 6.25% без 
автоматично 
нулиране; 

над + 10 ° до + 
60 ° C. 

    

Фигура.8 pinout MPXV7002     Фигура.9. конфигурация на диференциала 

На Фиг.9 е показна конфигурацията на диференциала . 

 

Фигура 10. Изходен сигнал на датчика по отношение на входа за налягане 

На фиг.10 е показан изходния сигнал на датчика по отношение на 
входа за налягане. Типичните, минималните и максималните изходящи 
криви са показани за работа в температурен диапазон от 10° до 60° С. 

2.1.3. Параметри на движението спрямо центъра на на масата  

Свързаната координатна система е по строителните оси на 
летателния апарат (ЛА) и нейното положение относно нормалната 
координатна система определя пространственото положение на ЛА. Това 
положение се характеризира с ойлеровите ъгли на рисканиетоѰ, крена γ и 
тангажа ϑ. 
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 Данни за ъгловите скорости спрямо осите на свързаната координатна 
система се получават чрез триосния МЕМС жироскоп в IMU сензора GY91 
фиг.12. 

Положението на ЛА спрямо въздушния поток се определя от ъглите 
на атака α и плъзгането β, задаващи взаимната ориентация на свързаната и 
скоростната координатна система. 

 Измерването на ъгъла на плъзгане и ъгъла на атака се извършва с 
датчици на плъзгането и ъгъла на атака. 

За измерването на ъглите на атака и плъзгането се използват 
аерометрични я, компенсационният и пневмометричният методи [4]. 

Най-широко разпространение, пради простотата на реализация, е 
намерил аерометричния метод. Чувствителен елемент на приборите 
работещи на този принцип е флюгер, който свободно се върти около оста 
си и се насочва по направление  на насрещния въздушен поток. 
Преобразуването на завъртането на флюгера в електрически сигнал се 
осъществява с помоща на потенциометричния датчик. 

 

Фиг. 11 Датчик  на ъгъла на атака и плъзгане  

1 - флюгер на ъгъла на атака и плъзгането β; 2 - флюгер ъгъла на атака α; 3 – ос; 4 -корпус на датчика 

Широко разпространение са получили пневмо метричните датчици 
за ъглите на атака и плъзгането. 

Косвения метод за изчисляване на ъгъла на атака и ъгъла на плъзгане 
на ЛА по параметрите на полета, измерени от самолетните системи. По 
уравненията на динамикта на полета, които включват параметрите: 
скорост, скоростен напор, тегло и площ на крилото на ЛА, нормално 
претоварване, се изчислява коефициента на подемната сила [3]. 

Необходими са само едно ПВД, измерватели на нормалното и 
страничното претоварване. 

 .3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Използването на посочените в статията микромашинни сензори за 
пилотажно – навигационна информация и обработката на информацията с 
подходящ алгоритъм ще доведе до повишаване на надежността и 
намаляване на теглото на елементната (хардуерната) част на ПНК на 
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МБЛА. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В настоящият доклад се разглежда връзката между две платки Ардуино по такъв 

начин, че да се получи комуникация между тях. Използването на Арудино – Ардуино 
комуникацията може да бъде полезна за много проекти, като например по-слабата 
платка да извършва кратките и лесни изчисления, а другата по-сложните. Това може да 
стане чрез свързването на двете платки като се използва I2C или серийна комуникация. 
Разглежда се Ардуино-Ардуино комуникацията през серийните портове (Rx и Tx). 
Важно е да се отбележи, че двете платки трябва да имат обща маса, в противен случай 
те няма да функционират правилно. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
За прецизно управление на квадрокоптер е необходимо да се обработва, в реално 

време, информация от няколко различни датчика. За изработване на управляващ сигнал, 
освен постъпващите в контролера данни от датчиците е необходимо да се вземат в 
предвид и сигналите от радиоприемника. При използване на по-сложни алгоритми за 
управление от ПИД-регулатор, е голяма изчислителна мощ или разделяне и паралелна 
обработка на информацията[1,2]. 

2.1Получаване на модулиран сигнал от безжичния приемник 
 За да се осъществи безжично взаимодействие с квадрокоптера, 

управляващият контролер трябва да получава входни сигнали от безжичния приемник. 
Такива сигнали са: елеватор, алерон, завъртане по курс от дистанционното управление. 
Трансмитера излъчва съответния сигнал към отдалечения приемник, след което този 
сигнал се обработва за да се създаде и изпрати модулиран сигнал (обикновено 50Hz). 
Този сигнал се изпраща към изходните пинове на приемника, които обикновено са 
означени като: Elevator, Aileron, Throttle и Rudder. 

2.2 Приемник и ардуино инрефейс 
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 За свързването на Ардуино с безжичния приемник сигналите 
съответстващи на Elevator, Aileron, Throttle и Rudder трябва да се свържат с 
прекъсващите (interrupt) пинове на Ардуино платката. Не всички пинове на Ардуино 
имат възможност за прекъсване. На Мега, пиновете поддържащи прекъсване са: 18, 19, 
20, 21, а на Дуе - всички пинове имат тази възможност. Синтаксиса на функцията 
interrupt има следния вид[3]: 

Attachinterrupt(Pin, Function, MODE) 
Обикновено това е инициализираща функция и се кодира във функцията Setup(). 
Pin – цифров пин предназначен за прекъсване 
Function – създава функция и я обозначава. Тази функция съдържа кода за 

улавяне на прекъсването. 
Mode – може да бъде RISING, FALLING, CHANGE, LOW и HIGH. 
RISING – задейства прекъсване, когато сигнала преминава от нисък към висок 

на активния прекъсващ пин. 
FALLING – задейства прекъсване, когато сигнала преминава от висок към 

нисък. 
CHANGE – задейства прекъсване, при всяка промяна на сигнала. 
LOW – задейства прекъсване всеки път, когато сигнала е нисък. 
HIGH – задейства сигнал всеки път, когато сигнала е висок. 
Ардуино Дуе: 
 На Дуе всички пинове имат възможност за прекъсване, следователно 

обозначаването за прекъсване е същото като номера на пина. Входа от безжичния 
приемник се получава от четири прекъсвания INT3, INT4, INT5, INT6 в съответните 
цифрови пинове 3, 4, 5 и 6. 

Attachinterrupt(3, INT3_elev, CHANGE); //Функция за получаване на Elevator 
сигнала от приемника свързан на пин 3 на Ардуино Дуе. 

Attachinterrupt(4, INT4_aile, CHANGE); //Функция за получаване на Aileron 
сигнала от приемника свързан на пин 4 на Ардуино Дуе. 

Attachinterrupt(5, INT5_thro, CHANGE); //Функция за получаване на Throttle 
сигнала от приемника свързан на пин 5 на Ардуино Дуе. 

Attachinterrupt(6, INT6_yaws, CHANGE); //Функция за получаване на Yaw 
сигнала от приемника свързан на пин 6 на Ардуино Дуе. 

Ардуино Мега: 
 На Мега, пинове поддържащи прекъсване са: 21, 20, 19 и 18, съответно те 

са INT2, INT3, INT4 и INT5. Входният сигнал от безжичния приемник може да бъде 
получен от прекъсванията INT2, INT3, INT4 и INT5 на съответните цифрови пинове 21, 
20, 19 и 18 на Мега. 

Attachinterrupt(21, INT2_elev, CHANGE); //Функция за получаване на Elevator 
сигнала от приемника свързан на пин 21 на Ардуино Мега. 

Attachinterrupt(20, INT3_aile, CHANGE); //Функция за получаване на Aileron 
сигнала от приемника свързан на пин 20 на Ардуино Мега. 

Attachinterrupt(19, INT4_thro, CHANGE); //Функция за получаване на Throttle 
сигнала от приемника свързан на пин 19 на Ардуино Мега. 

Attachinterrupt(18, INT5_yaws, CHANGE); //Функция за получаване на Yaw 
сигнала от приемника свързан на пин 18 на Ардуино Мега. 

Пример: 
За улесняване е показан кода за получаване само на един от каналите от 

безжичния приемник. Това е сигнала отговарящ за Elevator движението. Кода изглежда 
по следния начин: 

//Деклариране на главните променливи 
Volatile int elev_pulse; 
Volatile float Time1, Time2; 
Void setup() 
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{ 
elev_pulse=0, Time1=0, Time2=0; //за сигурност задаваме променливите 0 
Serial.begin(115200); //Дава възможност за визуализиране стойностите на екрана 
Attachinterrupt(3, INT3_elev, CHANGE); //Инициализира функцията за 

получаване на Elevator сигнала. 
} 
Void loop() 
{ 
} 
Void INT3_elev () 
{ 
If (digitalRead(3)==HIGH) 
{ 
Time1=micros(); 
Send.print(“High”); 
} 
Else 
{ 
Time2=micros(); 
elev_pulse=Time2-Time1; 
Serial.prin(“Low”); 
Serial.print(“elev_pulse”); 
} 
} 
В примерния код се инициализира прекъсване INT3 на платка Дуе на пин 3, 

използвайки реда „Attachinterrupt(3, INT3_elev, CHANGE)“ във фукцията setup(). 
Веднъж прочетен кода, прави пин 3 готов да отчита промени (чрез режима CHANGE) 
на модулирания сигнал получаван от безжичния приемник. Всеки път когато настъпи 
промяна в импулса (HIGH или LOW) на пин 3, функцията INT3_elev се извиква. 

Във функцията INT3_elev, следователно може да се напише код свързан или 
задействан от прекъсването. За управлението на квадрокоптер е важно Ардуино 
контролера да знае входящия импулс в безжичния приемник, тогава ще може да улови 
сигнала от него и да създаде изход отговарящ на импулса на приемника.  

В следващия примерен код във функцията INT3_elev се извършва измерване на 
дължината на времето когато импулса е HIGH от контролера в реално време. Това 
означава, че всеки път, когато импулса нараства (преминава от LOW в HIGH) времето 
ще се запазва в променливата Time1. Когато импулса пада (HIGH към LOW) времето ще 
се записва в Time2. Знаейки Time1 и Time2, Ардуино знае колко е ширината на импулса, 
когато е в режим HIGH. 

If (digitalRead(3)==HIGH) 
{ 
Time1=micros(); //Времеви етикет, когато пина е HIGH 
} 
Else 
{ 
Time2=micros(); // Времеви интервал когато пина е  LOW 
еlev_pulse=Time2-Time1; // Периода когато пина е HIGH (също познато като 

широчина на импулса) 
} 
Независимо от честотата (обикновено 50Hz при повечето безжични приемници) 

на входящия импулс от приемника, за Арудино като контролер на полета е по-важно да 
може да измери колко дълъг (в микросекунди) е импулсът HIGH. Тази информация се 
използва за управление на двигателите с много по-висока честота, което означава по-
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голяма резолюция и по-бърз отговор. 

 
Фигура 1. Паралелна работа на ARDUINO MEGA и DUE при управление на 

квадрокоптер 

 
 
2.3 Обменът на информация 
Обменът на информация по серийната комуникация между две платки Ардуино 

се осъществява в байтове. Тези байтове се четат от приемащата платка по един във 
всеки момент. Когато по серийната комуникация се изпращат само символи, то 
относително лесно е те да бъдат превърнати в байтове. При обмяната на символи и 
числа обаче, може да се получи объркване на информацията, тъй като цифрите и 
числата могат да имат една и съща байт стойност, но това не ги прави еднакви. Числата 
също са сложни, защото може да не се съберат в байта. 

 При изпращането на сложен код, който не може да бъде опростен, 
варианта е да се преобразува всичко от изпращащата Ардуино платка в символи. 
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Информацията реално се изпраща в байтове, но Ардуино лесно може да преобразува 
символите в байтове и обратно. 

 
Примерен код от изпращащата платка: 
При изпращащия код символите се превръщат в байтове, а ако е необходимо 

числата се образуват в символи преди да бъдат обърнати в байтове. 
char str[4]; 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
} 
void loop() { 
  int value=1234;  
    itoa(value, str, 10); //Преобразуване на числото в символен низ 
  Serial.write(str, 4); 
} 
 
Примерен код за приемащата платка: 
Приемащото Ардуино ще получи масив от байтове от изпращащото. 
char str[4]; 
void setup() { 
   Serial.begin(9600); 
} 
void loop() { 
Serial.readBytes(str,4); //Прочитане на информацията и запазване в променлива 
  delay(1000); 
} 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Използването на комуникацията между две Ардуино платки намалява 

значително времето за извършване на изчисленията, което позволява изпълнението на 
по-трудни задачи. Споделеното свързване също увеличава броя на цифровите и 
аналоговите пинове. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Важно място в съвременото обучение по електроника, комуникационни и 

компютърни системи заема дисциплината „Сигнали и системи”. Поради високата 
степен на абстрактност на дисциплината, процесът на преподаване е затруднен, а също 
така има и трудности при възприемането на материала от студентите.  

В основата на това обстоятелство стоят две причини, недостатъчно познания по 
съвременна алгебра и липса на подходящи начини и средства за онагледяване на 
резултатите.  

Изходът от тази ситуация следва да се търси в изграждане на подход, осигуряващ 
добро взаимодействие и тясна връзка между отделните учебни дисциплини, без да се 
нарушава тяхната цялост и специфика. Подобна комбинация осигурява възможност за 
обединяване на раздели и теми, с оглед изпълнение на конкретни практически задачи. 

В тази насока настоящата работа предлага един подход, който еднозначно  
съпоставя проблемите на цифровата обработка на сигнали и съвремената FPGA 
базирана логика в едно неделимо цяло от основополагащи понятия, свойства, правила и 
ограничения, гарантиращи придобиването на трайни знания и практически умения при 
обработка на слаби силно зашумени сигнали. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
Основните аспекти, формиращи предлагания подход, са групирани в три 

направления - теория, симулиране и апаратно реализиране, които се явяват 
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необходимите и достатъчни условия за неговото реализиране. 
 
 
 

2.1. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ  
 

За редица области от познанието, обработката на сигнали, чието ниво е много 
по-малко спрямо това на шума, играе съществена роля. Мярка за нивото на полезния 
сигнал е съотношението „сигнал/шум“ (SNR). В случаите, когато присъстващите 
шумове могат да се разглеждат като адитивни случайни процеси с нулево 
математическо очакване [1], то се определя чрез отношението на средната стойност  ix  

и дисперсията  i  на реализацията на сигнала, съобразно израза (1) [2]. 
 

(1)    
 
  tx

tx
SNR

noise

signal


 . 

 
За една голяма част от случаите, стойноста на показателя SNR на подлежащия на 

обработка сигнал не позволява извличане на състоятелна информация, което налага 
неговата допълнителна обработка. Базов подход за повишаване на SNR представлява 
така нареченият "метод с натрупване" [4]. Това е добре известна процедура, която 
гарантира, че при усредняване на сигнала по N значения, неговия SNR ще нарастне 

N пъти [5]. Процедурата е инвариантна по отношение на начина, по който се 
извършва усредняването и в зависимост от конкретния случай, то може да се извърши 
по съседни стойности, по ансамбъл или комбинирано [3]. 

Една илюстрация за влиянието на процедура по усредняване върху отношението 
сигнал шум е показана на фигури 1 и 2. 
 

 
Фиг. 1. Реализация на зашумен входен сигнал  

 
Фиг.2. Реализация на зашумен входен сигнал след усредняване по 128 съседни 

стойности  
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2.2. СИМУЛИРАНЕ  
 

Като процедура, симулацията на отделни методи и подходи от обработката на 
сигнали играе ключова роля за усвояването на нови информационни технологии и 
гарантира придобиване на трайни знания и умения в процеса на обучение.  

За обработката на слаби и зашумени сигнали, такъв подход, представляващ 
вариант на "метод с натрупване" е процедурата усредняване по съседни стойности. Това 
е една от често използваните в обработката на сигнали процедура, която се задава с 
израза (2): 
 

(2)       



k

kj
k

jixiy 2
1ˆ ,  

където i=k+1, 2k+1, 3k+3,…, MN+1. 
 

В рамките на предлаганата концепция, симулирането на тази процедура може да 
се извърши програмно или апаратно. Програмната симулация е удобно да се провежда в 
средата MATLAB и включва генериране на тестов сигнал, моделиране на уравнение 
(2), визуализация  на резултата и проверка на постигнатото увеличение на отношението 
сигнал шум въз основа на израза (1). Желателно е резултатите от направените 
изчисления да се визуализират и оформят в таблици. 

Вариант на програмната симулация представлява така наречената функционална 
симулация. Тя изисква наличието на разработен апаратен проект и е типичен пример за 
взаимно допълване на дисциплините Сигнали и системи и Цифрова схемотехника, 

когато практическата реализация използва FPGA (Field Programmable Gate Array) 
прибори [6,7]. FPGA приборите позволяват различни форми за реализиране на 
устройства за усредняване, но изискват познаване на езици за хардуерно описание от 
високо ниво. Оптималният вариант, който гарантира високо бързодействие и 
минимално количество ресурси при апаратно реализиране на устройство за усредняване 
по сегменти в режим на реално време, се базира на използването на блокове за цифрова 
обработка на сигнали. Тези блокове присъстват в структурата на FPGA приборите и са 
добре съгласувани с конвенционалните им ресурси. Типичен представител на такъв 
блок е DSP48А1. Той съдържа предварителен алгебричен суматор, двувходен 
умножител, второ 48-разрядно АЛУ, входно изходни портове, мултиплексори, вътрешни 
схемни регистри и логика [7]. Структурната схема на този блок е показана на фигура 3. 
Проектирането на устроиство за усредняване по сегменти, посредством блока DSP48А1 
се реализира с втория, 48-разряден алгебричен суматор. Входните данни се подават на 
входа В, а в качеството на втори операнд се използва изходния сигнал Р, подаван към 
суматора през мултиплексора Z. Работата на устроиството се контролира от модул, 
който следи броя на усредняваните стойности и момента на нулиране на суматора. Този 
модул е реализиран с конвенционалната логика на FPGA прибора.  

Функционалната симулация на това устройство е удобно да се извърши с 
ресурсите на вградения в инструментариума на средата WebPack симулатор. Освен 
провеждането на програмен контрол върху поведението на всички елементи на 
проектираното устройство, този симулатор позволява четене на реални данни от файл, 
както и запис на резултатите от обработката във файл, което гарантира проверка на 
работоспособността на разработеното устройство в условия, максимално близки до 
реалните.  
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Фиг. 3. Структурна схема на блока DSP48А1 

 
Фрагмент от функционалната симулация на устройство, извършващо 

усредняване по сегменти, съдържащи 4096 елемента е показана на фигура 4. 
 

 
 

Фиг. 4. Симулация на устройство за усредняване по сегменти, съдържащи 4096 

елемента 

 
 
 
 
 
 

2.3. АПАРАТНО РЕАЛИЗИРАНЕ 
 

Като процедура, апаратно реализираната симулацията на устройство, 
извършващо усредняване по сегменти се извършва след успешно приключване на 
неговата зареждане в ресурсите на избрания FPGA прибор. Удобна платформа за 
реализиране на този вид процедура е използването на апаратна развойна среда, 
показана на фигура 5 [8]. Тя осигурява всички необходими и достатъчни условия, 
позволяващи практическа работа с FPGA прибори на фирмата Xilinx. Развойната среда 
може да комуникира с РС и да управлява няколко независими едно от друго външни 
устройства и на практика представлява атрактивно средство за онагледяване на 
теоретичната и практическа страна на процеса на обучение по различни дисциплини. 
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Фиг. 5.   Общ  вид на апаратна развойна среда 

 
В рамките на предлаганата концепция, използването на апаратната среда за 

целите на симулирането на устройство, извършващо усредняване по сегменти, изисква 
в проекта на устройството да се добави вграден процесор. Удобно е това да бъде 
процесор от типа Picoblaze [9]. Той няма отношение към изчислителния процес. 
Отговаря само да реализира обмена на информация с РС и нейната визуализация.  
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Статията представя един подход за подобряване на обучението по дисциплината 
„Сигнали и системи”. Високата степен на абстрактност на дисциплината води до 
затруднено преподаване и възприемане на материала, което изисква добри познания по 
математика и необходимост от подходяща техническа обезпеченост за онагледяване на 
процесите. За повишаване ефективността при обучението е възможно да се използва 
предложения подход, чрез който едновременно могат да се представят проблемите за 
цифрова обработка на сигнали със съвременна елементна база и езици за хардуерно 
описание от високо ниво. С предлагания подход могат да се получат трайни знания и 
практически умения при обработка на слаби силно зашумени сигнали и работа с FPGA 
на фирмата Xilinx.  
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Abstract: Today’s developed digitalisation, coupled with the introduction of Internet in most social 

spheres, leads to critical alterations in the social way of thinking. We are witnessing Big Data bases, 

as well as unexpected and unanticipated in their scale conflicts in the communicational interactions 

online. Required is an alignment of these newly-developed phenomena to the philosophical ideas for 

ethics and truth. Cases, such as the instance with Cambridge Analytica, prove a case in point to the 

topicality of the problems. Today’s conflicts, resulting from the accumulation of information in the Big 

Data bases, are presented as a reason to point researchers’ interest to the matter of finding an ethical 

solution. Used are existing elaborations, in addition to publicly available in the media materials. 

Presented is one working algorithm for generating fake news. The paper also features and elaboration 

on the logical grounds of the Big Data’s role in this process. Although partially, shown is that in the 

circumstances of informational domination and intensive exchange of messages, a new approach to 

the understanding of the idea of truth is required, as well as the common philosophical concepts of 

relating ethics with virtues, duty and practical values. 
 
Keywords: ethics, Big Data, sooth, fake news, Cambridge Analytica 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
На фона на случващото се днес – ниската предсказуемост на някои социални 

конфликти и неясната прогнозируемост на развитието им са фактори, които показват, че 
протичат трансформации в масовото възприемане. Макар и в условия на почти 
глобализиран свят, ние все по-трудно уеднаквяваме позициите си от гледна точка на 
разбирането, което влагаме в категории като „добро“ и „зло“. Променят се социални 
ценности, които доскоро се приемаха за устойчиви в културната, етническата и 
географската си обособеност, сменят се социални роли и т.н. Вълненията от един 
континент се пренасят на друг и се приемат еднакво и в синхрон (като собствени) от 
хора, разделени на хиляди километри. Все по-често си задаваме въпроса не какво 
казваме, а кой интеоризира в стройна подредба на знание споделеното от нас и за какво 
го използва. Всичко това дава основания за търсенето на трансформации и в полето на 
етиката, където вече са налични нови и по характер и по обхват, и по скорост на 
развитието си проблеми.  

2. ИСТИНАТА И ЕТИКАТА ДНЕС 
Всичко посочено в по-голяма или по-малка степен рефлектира в полето на 

истината. Истината е едно от най-сложните и динамични понятия, които не са само в 
центъра на философските проблеми. Терминът „проблем“ идва от старогръцки и 
означава задача отнасяща се до труден, но значим въпрос, който изисква решение, но 
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това е най-вече за научната употреба. В популярната реч думата „проблем“ е натоварена 
с негативен отенък и по-скоро предизвиква безпокойство, отколкото призовава към 
търсене на решение. В основата и на двете разбирания е значимостта и свързания с нея 
парадокс (от старогр. - „пара“ - друг, различен и „доксо“ - мнение, т.е. различно мнение 
[5]), че едно явление е значимо за едни и незначимо за други. Същото е и с истината. 
Както пише немският философ Юрген Хабермас в своята комуникативно-прагматична 
концепция, истината не бива да се отделя от „претенциите за истинност“[7]. Това 
императивно положение отвежда до смисъла, че в присъщите ни социални 
взаимоотношения ние всички търсим истината, съгласяваме се, че тя съществува, но 
просто я разбираме по различен начин. Съвсем естествено възниква логическото 
допускане, че тази „фриволност“ в тълкуването, няма как да остане на страна от 
прагматизма в ежедневието ни, наложил се през последните десетилетия. Това означава, 
че се прави своеобразен „подбор“ на възможностите за истина и се избира не най-
обективната от тях, а онази, която съответства най-пълно на преследваната цел в 
комуникативната интеракция. Става дума за убеждаването, от което се нуждаят и 
генератора и рецепиента на съобщението, така че да избегнат когнитивния дисонанс 
предизвикан от действието, следващо комуникативния акт. Още през 1927 г. немският 
философ М. Хайдегер отчита, че за истината съществуват различни възможности: Ние я 
приемаме или както са го правили античните мислители - като нещо явно, видимо и 
значимо (което се запомня) или в съответствие със съвременния ни мирогледа, т.е. като 
явление, което е логически обосновано и непротиворечиво [11], поне от позицията на 
знанията, с които разполагаме в момента. Хайдегер противопоставя двете схващания, 
но днес, в условията на уеб разширено комуникационно пространство, този сблъсък 
сякаш е заменен от доразвит прагматичен подход. Това доразвиване представя истината 
не е толкова функция на практиката, както смятат прагматиците [6], а като зависимост 
от известните не критерии за истинност, които си „сътрудничат“ в странна форма на 
синергизъм. Този синергизъм се проявява като допълващо се взаимодействие, което 
издига на по-високо ниво системата, в която функционират субектите.  

Защо уеб пространството се оказва фактор за извършването на описания преход? 
Въпросът е ключов за случващото се днес. Във времето ние протичат „критични 

промени в мисленето“. Условията за наличие на такива промени са  дефинирани преди 
повече от век от френския психолог Гюстав льо Бон и включват „разрушаването на 

религиозните, политическите и социалните възгледи“ и „създаването на изцяло 

променени условия за съществуване и мислене, дължащи се на съвременните научни и 

технически открития“ [2]. Едва ли съществува съмнение, че след появата на Голямата 
мрежа са налице и принципни новости в обществените отношения:  

- глобализационните процеси са подложени на рязко ускоряване, което води до 
неочаквано бързия им напредък. Границите между етноси и култури стават все по-
проускливи, а социално икономическите и социално политическите отношения 
проявяват ефектите си на най-неочаквани, доскоро приемани за непреодолимо 
отдалечени едно от друго места по земното кълбо; 

- интензифицира се комуникацията. Увеличен е не само броят на обменяните 
съобщения, но и многократно е ускорен кръговрата комуникатор-приемник-обратна 

връзка. Активните теми в глобалния дискурс стават повече и се обсъждат в паралел; 
 На фона на всички тези промени, под натиска на показаното ускоряване, 

правилата и нормите се оказват определящи не толкова за поведение, колкото за 
ориентиране в заобикалящата човека среда. Освен това те стават все по-недостатъчни за 
конструктивното и безопасно съвместно съществуване в обществото. Както и досега, 
ние възприемаме случващото се като го свеждаме до познати схеми на ситуации и 
реагираме без много усилия за анализиране на онова, което виждаме. В същото време, 
относителната детерминируемост на човешкото поведение, за която говорят 
бихейвиористите (Б. Скинър, Р. Качиопо и др.) си остава все така видима и годна за 
прилагане в предсказуемостта на множество житейски ситуации. Днес не става дума за 
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интензифициране и глобализиране на общуването след Интернет, а за усложняване на 
социалните отношения, след развитието на онлайн формите за комуникиране. 

Очертава се странен проблем (парадокс): От една страна хората възприемат 
света по установени вече схеми; От друга – новите технологични възможности 
предоставят възможност за „затрупване“ с готови конструкции. Логично е, че изходът 
от ситуацията е в модифициране на представата за случващото се, чрез „опростяване“ 
на картината. Остават въпросите: Кой и как прави споменатото опростяване? 
Стилизиращият макияж на случващото се не е ли плод на борбата за власт над 
общественото мнение, а не за доброто на обществото? Не е ли това модифициране 
резултат от частните интереси на неизвестен кандидат за демиург (бог-създател, който 
според Платон съединява материята с идеята) [5], а не на естествена гражданска 
инициатива, довела до издигането ни до днешното цивилизационно равнище?  

Всички поставени въпроси намират обобщен израз в разбирането за добро и зло. 
Разбиране, което най-общо се фокусира в понятието етика. От гледна точка на 
философията това понятие не само е динамично в развитието си, но и събира твърде 
много въпроси, доближаващи го до границата с апория (др.гр. - „без цепнатина“, 
затруднение в което не се вижда пролука за разрешаване. В античната философия е 
формулирано от елеатите). Етиката на Сократ и Аристотел е ориентирана около 
добродетелта, но и до днес ние не сме съвсем категорични в позицията си какво е 
добродетел. Според Кант, критерии за етичност е дългът [5], но кой дълг е приоритетен 
в отношенията днес – този пред природата или пред обществото?! Утилитаристите (А. 
Смит, Дж. Ст. Мил и др.) и прагматиците (Ч. Пърс, Д. Дюи и др.) предлагат решение, 
като свързват етиката с ценностите [5], но могат ли последните наистина да бъдат 
измерени и разпределени категорично в множествата „добро“ и „зло“?! Типичен 
отговор е примерът с употребата на препарата ДДТ – пестицид, определян като особено 
ефективен и ефикасен в борбата с редица болести по растенията и по тази причина 
масово използван през 60-те години на 20-ти век. Конфликтът е, че това почти 
пенкилерно („пенкилер“ - лекарството от романа „Том Сойер“ на М. Твен , с което 
лелята на малкия герой лекува всички болести) добро се оказва зло само след десетина 
години. Тогава става ясно, че препаратът убива не само вредителите, а поради трудното 
си разграждане се натрупва в природата. Години след спирането му, следи от него са 
открити дори в тъканите на белите мечки.  

3. ГОЛЕМИТЕ БАЗИ С ДАННИ И КЕЙМБРИДЖ АНАЛИТИКА 
Въпреки тези затруднения в разбирането на истината, безспорен факт е, че 

етиката неразделно и необходимо присъства в отношенията на човека като социално 
същество. Грубият материализъм и технократските надежди за по-лесно ежедневие, 
развивани през последните един-два века са причина за известно изоставане от 
диалектичното разбиране за развитието. „Белите петна“ в идеалната страна на нещата 
се пренасят и разширяването, което търпят комуникацията и  социалните отношения 
след глобалните прояви на Голямата мрежа, изградена от компютри, но свързваща хора. 
Качеството, че нещата работят добре и могат да бъдат управляеми е постижение на 
човешката мисъл, но не по-малко е значението на свойството, което се описва с 
въпроса: Как се прилагат тези постижения? Един от първите позиви за несъответствие 
са Големите бази с данни. Още през 1997 г. учените в НАСА стигат до извода, че 
дигиталните технологии предоставят възможност за събиране на огромни количества 
данни, което изисква и огромен ресурс от хора, техника и технология за организиране и 
съхраняване на информацията.[13] Възниква и проблем: тази събрана, точна и стриктно 
подредена в дигитални масиви информация позволява разнообразно свързване с 
различни явления, както физически, така и социални и ни отвежда до неподозирано 
дълбоки зависимости. Неизвестно е готови ли сме за социално отговорното използване 
на тези зависимости в човешките отношения. Отговорът, като че ли е „НЕ“. Твърде 
скоро стана ясно, че колкото повече данни се събират, не толкова безопасни, колкото по-
сложни и трудни за експлоатация устройства се предлагат на потребителите. После 
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данните от пазарните проучвания се оказаха не толкова с цел разбиране потребностите 
на потребителя и съответно задоволяване от търговците, а просто се използват за 
направляване на потребителското търсене в желана от производителя и търговеца 
посока. И ако потребителските въпроси са спорни и на границата между личното и 
публичното пространство, то опитите за направляване на политическия избор, 
категорично прекрачват прага на допустимото в едно демократично общество. 

Есенцията на това осъзнаване е скандалът с КЕЙМБРИДЖ АНАЛИТИКА 
(Cambridge Analytica). За тази компания знаем още от 2016 г., но не много:  

Психометрията е раздел от психологията и се занимава с анализ на 
данни за личността (http://www.psychologies.ru/glossary/15/psihometriya/). 
През 1980 г. психолози доказват, че петте показателя: откритост, 
добросъвестност, екстравертност, доброжелателност и невротизъм, са 
достатъчни за определянето на характера. Откритието се среща и като 
Голямата петорка (Big Five) [8] и се бележи с акронима OCEAN 
(английските: openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, 
neuroticism). [4] 

 Като докторант в Кавендиш, в Центъра по психометрия в 
Кеймбридж, Михаил Кузински прави обемиста анкета във Фейсбук 
(Facebook). За целта е създадено приложението „МайПерсоналити“ 
(MyPersonality). Неочаквано, заедно с колегата си, Кузински събира 
огромна социологическа база.  

Лесното генериране и събиране на данни в днешните условия прави 
впечатление на младият учен. Според него 68 отзива („лайк“-а) са 
достатъчни за опеделянето на цвят на кожата (с 95% вероятност), 
хомосексуалност (с 88% вероятност), привързаност към Демократическата 
или Републиканската партия (с 85% вероятност) и др. Последното Кузински 
открива през 2012 г., когато вече е оперативен директор на Центъра по 
психометрия в Кеймбридж. Според същите разработки, 70 отзива са 
достатъчни, за да се съберат повече данни отколкото имат приятелите; 150 – 
за да се разбере повече от родителите, а 300 – осигуряват повече от онова, 
което знае партньорът.  

По-късно се ражда и компанията  Кеймбридж Аналитика. Тя е 
следствие от работата на Кузински, доколкото последният предупреждава за 
опасните страни на своето откритие. През 2014 г., той, чрез Александър 
Коган, получава запитване от фирмата „Лаборатория за стратегически 
изследвания“ (SCL (Strategic Communication Laboratories)), която иска 
психометричен анализ на американски потребители на Фейсбук. Самата 
SCL е замесена в сложни и не дотам законоизрядни схеми: кризи в 
развиващите се страни, психологическа манипулация в Афганистан и др. 
Конфликтът е създаден. Козински напуска Кеймбридж и отива в Станфорд, 
а Коган създава  Кеймбридж Аналитика като дъщерна фирма на SCL. 

Стряскящ факт е, че сред последните клиенти на Кеймбридж 
Аналитика са водачът на привържениците на Брекзит (BrЕxit) Нейджъл 
Фарадж и като кандидат президент на САЩ - Доналд Тръмп.  Както 
отбелязват в швейцарското списание „Дас Магазин“, от щаба на другия 
претендент – Хилари Клинтън, също залагат на социалните мрежи, но 
предимно чрез агитационни послания до активни и потенциални 
привърженици. Разликата е, че Тръмп се доверява на  Кеймбридж 
Аналитика и на нейната ключова компетентност - „микротаргетинга“. От 
компанията разработват подход и явно успешно разпознават 
привържениците на опонента като своя мишена (target  (англ.) - мишена). 
Посредством софтуерна услуга (т. нар. „тъмни постове“ (dark posts), за 
адресиране на банери до предварително определена група потребители, те 
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разпращат повече от 175 000 вида послания: На цветнокожите изпращат 
изказвания на Клинтън, в които тя сравнява чернокожите мъже с хищници. 
В квартала Малкия Хаити в Маями, пускат съобщения, че фондацията на 
Клинтън е отказала да участва в ликвидирането на последиците от 
земетресението в Хаити и т.н. Списъкът с клиенти е голям, но подходът е 
все същият. Любопитно е, че още през август, т.е. в началото на активната 
фаза на кандидат президентската надпревара, математичката Кати О`Нийл 
споделя впечатление, че Тръмп реагира сякаш по „перфектен 

опюртюнистичен алгоритъм“. Оказва се, че е права.  
Скандалът, който избухва след напускането на шефа по сигурността Алекс 

Стамос (от съобщенията става ясно, че става дума за сигурността на информацията, а 
не за физическата сигурност) на акционерното дружество Фейсбук, което е собственик 
на една от най-големите социални онлайн мрежи е само ескалация на отдавна 
прогнозиран от изследователите конфликт. Причината за оставката са разногласия с 
ръководството относно възможността за използване на лични данни от масивите на 
Фейсбук за манипулиране на нагласите по време на избори ва САЩ и др. европейски 
страни [3]. От достъпните публикации в пресата става ясно, че манипулирането е чрез 
компанията КЕЙМБРИДЖ АНАЛИТИКА. Въпросите, които задава журналиста Пол 
Левис, след разговор със Санди Паракилас – мениджър на операции в платформата 
Фейсбук са за „една много сложна история в дигиталната ера“ [11]:  1.) как са 
използвани данните от Фейсбук; 2.) Каква е връзката между КЕЙМРБИДЖ 
АНАЛИТИКА и АГРЕГАТЕЛ АЙ КЮ (Agregatel IQ) –  цифровата агенция, използвана 
в изборите за БРЕКСИТ (BREXIT); 3.) Какви са били въпросите преди референдума за 
БРЕКСИТ. [11] Смятаме, че разкривайки възможностите от съчетаването на 
дигиталните възможности с математическата статистика и психометрията сме 
отговорили на първия въпрос още през 2017 г.[9,1] Изненада днес поражда 
отклоняването на проблема в посока на организацията на работата във Фейсбук и 
избягването на въпросите около КЕЙМБРИДЖ АНАЛИТИКА, SCL,  АГРЕГАТЕЛ 
АЙ КЮ и кой ли знае колко такива подобни фирми, лаборатории, компании и т.н. 
Един възможен и звучащо най-правдоподобен отговор е, че всички тези компании са от 
типа „засоносъобразни, но морално укорими“. Изразът доби популарност през 
последните години и не е свързан толкова с конкретна държава, а с възможността все 
някъде да се спази законът и разминаването да се вкара в омагьосания кръг на спорове, 
за това законодателствот на чия държава е приложимо в един глобален свят.  

4. ФАЛШИВИ НОВИНИ 
Всичко това ни отвежда както до проблемите на етиката, така и до фалшивите 

новини, като една от многото възможни форми за употреба на събраните данни. 
Допускаме, че днес, след настъпилите критични промени не само в мисленето на 
хората, но и в споделения интелект на обществото, фалшивите новини са една от 
формите за възползване от множеството неизвестни, появили се след етичния смут в 
информационното ни време. В семантиката на сборния термин „фалшиви новини“ се 
обединяват фалша и не „подправянето“, а „престореността“ (англ. fake – фалшив, 
престорен) в пренасянето на социалната значимост на описваните събития. А 
функцията на новините е да пренасят информацията за онова, което се случва или което 
е станало известно през последните часове. Такова новинарско осведомяване е в 
ракурса на социалната значимост на съдържанието, така че наученото да може да 
притежава потенциал за съществени обществени последствия.[12] В подкрепа на 
хипотезата, че фалшивите новини са естествен продукт, възникнал поради неизвестни в 
етиката е и самият начин на конструиране. Според алгоритмичността, която 
забелязваме се вижда, че събраната информация от фирми като КЕЙМБРИДЖ 
АНАЛИТИКА се използва за подвеждане на аудиторията относно социалната 
значимост на случващото се. Експлоатира се присъщата детерминираност в 
поведението, която е в основата на бихейвиористичните концепции. Ние хората 
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наистина приемаме света през готови конструкции и не се замисляме върху всяка 
картина, за която мислим, че ни е позната. Точно тази психична особеност е основна за 
манипулирането с фалшиви новини. Според нас един възможен алгоритъм е следният:  

1.) На някакво събитие (може и несбъднато) се придава ВИСОКА 
ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ или изкуствено му се приписва такава; 

2.) Вече значимото събитие се обвързва с противоборство, противостояние и се 
намира ВРАГ. За разлика от противника, врагът е архетипен и не допуска мир;   

3.) Създава се БЯЛО ПОЛЕ в информацията за случилото се. Използват се 
различни похвати: от технически грешки (в пресрелийзи), до режисирани намеци в 
коментари по темата на събитието; 

4.) ОТВЕЖДАНЕ ДО ЖЕЛАНО МАСОВО ВЪЗПРИЕМАНЕ на съобщението, 
чрез продължаване на естествения страх и свързване на събитието с други конформни 
поведенчески прояви.  

Моделът ясно показва, че един от основните фактори предопределящи 
възможността за съзнателно или случайно генериране на фалшива новина е 
съществуването на „бяло поле“ от неизвестност в значимото за аудиторията. Това 
изискване определя и логическата последователност:  

Големи бази данни <> Истина > Направляване на масовото възприятие. 
Новината във всички случаи е „обвързана“ с истина и то не толкова с цялата 

истина, колкото с онази част от нея, която може да бъде публично споделена, а 
фалшивостта не е толкова изопачаване на събитията, колкото „жонглиране“ с 
действителността. При това „жонглиране“ се прилага ту разбирането за логическо 
съответствие, ту за безспорност на видяното и наученото - но не на всичко научено.  

Събраните Големи данни служат за определянето на онази част от случващото 
се, която може да бъде прикрита или поне завоалирана в страх или недомлъвки. Цялото 
това разминаване с истината, което се усеща във фалшивите новини е улеснено от 
количествените натрупания на данни в Големите бази, които в съществената си част са 
създадени благодарение на доброволното или поне неподозирано сътрудничество на 
споделящите онлайн потребители. Тези бази дават възможност за определяне на онова, 
което предизвиква интерес, за прецизно обособяване на трагет групата от рецепиенти, 
които дори и не подозират колко много са обвързани в прилики помежду си. И всичко 
това е възможно, поради неустойчивостта в етичното ни разбиране. Явно е, че в 
условията на уеб разширена комуникация и на пренасяне в Интернет на голяма част от 
сферите на социално общуване, се усложнява и лабиринтът на някои  неизвестни във 
философията, каквито са етиката (разбирането за добро и зло) и  същността на 
истината. В информационната епоха на Голямата мрежа масовите възприятия на 
публиката в театъра Интернет се оказват по-крехки от всякога.  

ИЗВОД 
Дигитализацията, появата на Голямата мрежа и очертаването на интернет 

дискурса като съществена част от общуването на днешното общество водят до 
необходимостта и от нов поглед върху някои неразрешени общестевни въпроси. Един 
от тях е този за етиката. Вече не е изчерпателно използването на критерии като 
добродетели, дълг и ценности, а вероятно става дума за сложното им съчетаване в 
динамичен конгломерат.  

Разгадаването на тези зависимости е решение към редица практически 
проблеми, сред които са нашумелите случаи с етичните норми за обмен на информация 
в глобалната ни и дигитална епоха. 
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Abstract: The post-cold war period has witnessed an increased demand for English language 

education worldwide. In line with the imperative of quality education, the role of the EFL 

teachers as ‘agents of change’ has been brought to the forefront. In a globalized world, a 

radical shift from traditional methods to more learner-centered approaches becomes a sine 

qua non condition for success.  Within the globalization framework, the role of the EFL 

teacher is seen as highly significant in terms of the successful implementation of innovation 

and change. If teachers want to act as effective “agents of change”, they need to modify their 

deadly routinized ways of teaching. Successful implementation of innovation and change 

cannot be achieved if teachers, not least the more experienced and long-servicing members of 

a teaching community, still cling tenaciously to their traditional-based teaching. Teachers are 

the linchpins in the implementation process, as it has been posited. The knowledge that they 

have and the beliefs that they hold about teaching and learning are likely to affect their 

abilities to adopt innovative approaches. Thus, it stands to reason that teachers are probably 

the people who can most powerfully and positively impact their learner’s lives. This puts a 

high premium on teacher’s roles and ethical responsibility within the community. It is in this 

context that the role of teachers as agents of change is significant; they must accept to become 

themselves learners of teaching and teachers of learning, and therefore incarnate the models 

who demonstrate flexibility and adaptability. 

Keywords: English language education, globalization, innovation and change 

 

1. INTRODUCTION 

By definition, as an agent of change in the literature on ELT is the person who is actually 
responsible for the overall planning and day-to-day execution of the innovation 
implementation process. The issue of the role of the teacher is seen as highly significant in 
terms of the successful implementation of change. Research on innovation in education has 
shown that teachers’ perceptions of innovation determine to a larger extent the success of that 
innovation. In this context, it is worth noting that teachers play the key role in the success or 
failure of a planned innovation, because they are the executive decision makers in the actual 
setting in which the intended innovation is to be integrated- the classroom (Markee, 1997). If 
teachers want to act as effective and efficient “agents of change” based on their own self-
evaluation and self-improvement, they will be soundly equipped to exercise control over their 
teaching and to critically question educational reforms. Professionalism in the field of ELT 
implies increased responsibility for both proposing and implementing innovations on the part 
of the teacher. To accomplish lasting reforms, awareness of the meaning of innovation and 
how to proceed is vital (Delano et al., 1994). In short, an understanding of the elements of the 
reform is seen as a precondition for making change (Stecher et al., 2004). 
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2. PROFILE OF TEACHERS AS AGENTS OF CHANGE 

The concept of a teacher as an agent of change is nothing new. Educators have been 
talking on innovation and change for as long as one can remember, though it is only in recent 
years that the spirit of change agentry has been promoted within the educational sphere. The 
teacher as an agent of change plays a pivotal role in the teaching-learning process. As the 
adage goes, ‘no education system can rise too far beyond the level of the teachers in it’; and 
what goes on in the classroom, and the impact of the teacher and teaching, has been identified 
in numerous studies as the crucial variable for improving learning outcomes. The way 
teachers teach is of critical concern in any reform designed to improve quality (UNESCO, 
2004). In order for teachers to bring about significant differences in the teaching-learning 
process and move away from routine to recreational language learning, it is believed that 
these educators must be able to make responsible decisions based on a sound professional 
knowledge background and reflect a strong commitment to their profession. Additionally, 
teachers who aspire to be agents of change cannot content with merely replicating traditional 
teaching practices.  Research has shown that a teacher who wishes to incorporate the change 
agentry club should able to demonstrate the following traits:    

 to implement a learner-centred pedagogy in which the adequacy between learner 
practice time and teacher talking time is respected 

 to use a variety of teaching methods in the sense of being able to combine innovative, 
up-to-date approaches with the best of traditional approaches  

 not to rely solely on the prescribed textbook in the sense of being able to break up with 
the routine by introducing teaching materials of his/her own 

 to have high expectations of his/her learners in the sense that he/she asks for feedback 
from learners on how whether he/she is meeting their needs  

 to integrate moral purpose dutifully and change agentry creatively in the sense of  
being able  to engage in a new conception of teacher professionalism  

 to make learners want to learn in the sense of being able to adapt his/her teaching to 
suit the different abilities (mixed abilities) and learning styles  

 to get the message across in the most obvious and clearest way to learners so that 
success can be expected and provides strong academic attachment to the language 

 to use a variety of assessment methods in the form of continual control tests in 
addition to standardized tests 

 to incorporate new ICT’s and to promote “earning to learn” and lifelong learning, to 
help learners to become self-learners to develop learner autonomy 

 to assign field work and project writing (exposés) to encourage out-of-class activity. 

Can all teachers act as effective agents of change? The answer to this challenging 
question is: May be not. Yet, all teachers have the potential to become an agent of change in 
the true sense of the word provided that as the proverb has it ‘Where there’s a will there’s a 

way’. It is worth noting that students spend between 850 and 1,000 hours of instruction per 
year. Thus, it stands to reason that teachers are probably the people who can most powerfully 
and positively impact their learner’s lives. This puts a high premium on teacher’s roles and 
ethical responsibility within the community.  

3. TEACHERS AS AGENT OF CHANGE  



389 
 

        It is strongly believed that one of most crucial issues in the management of innovation in 
ELT is resistance to change that teachers express overtly or covertly when they are asked to 
adopt new ways of teaching. It is evident that no change is successful if the people being 
asked to change do not value its need. Change, broadly speaking, aims at improving learners’ 
educational experience and teachers’ professional output. In this respect, the school culture 
must include a collective commitment to improvement and a parallel commitment to 
supporting people who take risks and make changes to satisfy those at the chalk face 
(Williamson and Blackburn 2012). Resistance is a likely normal and natural behavioural 
response, especially in the early stages of an innovation initiative and most frequently among 
the more experienced and long-servicing members of a teaching community (Bolitho 2012).  

  
         Admittedly, teachers resist change for two main reasons: they do not see the usefulness 
of the innovation and therefore undermine the change, or they are not sure that there change 
will bring about the expected results and lead to an improvement of the teaching-learning 
situation. One of the most fiercely form of resistance is manifested insidiously when the 
change involves shifting form long-standing and deep-rooted traditional teaching practices to 
supposedly new, creative and more productive ones, for example, to give up with traditional 
grammar-based and teacher-centred approaches to embrace Learner-Centered Education 
through Communicative Language Teaching.  In many cases of resistance, it has been noted 
that some teachers manifest their disagreement and express their dissatisfaction as a strategy 
to gain time to reflect thoughtfully about the proposed change. All too often, one should note 
that those teachers take up the position of the devil’s advocate in order to probe and 
understand more fully what the change is about and how it is likely to affect their lives 
(Bolitho, ibid).   

 
          More tellingly, perhaps Hayes (2012) outlines three main reasons underpinning the 
different forms of change. Firstly, the nature of the change expected is too great and the speed 
at which it is required to happen is too rapid. For example, the implementation of CLT is seen 
particularly effort-demanding because of the profound shifts required in teacher-learner power 
relations, and due to the nature of teacher professional learning (Schweisfurth, 2011), which is 
shaped by prior learning experience as well as sociocultural context. Secondly, in many 
countries, the resources to support the innovation in terms of the school structure, class size, 
teaching-learning materials and teacher capacity, are severely constrained. Thirdly, 
innovations based on imported pedagogy are often difficult to accommodate in an alien 
context. From a pragmatic standpoint, when teachers start to feel that the ideas put forward by 
reformers are incompatible with reality many switch back to traditional approaches. In gross, 
teacher’s main reason for not wholeheartedly embracing the curricular reform is that the new 
pedagogical practices do not seem to fit within the local established school traditions. 
Ultimately, it is stated that when an innovation fails, there is a tendency to blame the way it 
was implemented rather than criticize the idea itself (Fullan quoted in Wall, 1996). Successful 
innovation is attributable to an ensemble of factors; Heyworth (2003) gives an account of 
these factors: motivation, involvement, commitment, communication, realistic evaluation and 
institutionalization. 

  3. 1  Motivation  
        It is quite normal to assert that no innovative initiative can be successful without the 
motivation of the people involved. There are numbers of well-known theories of motivation 
which generally try to give an illustrative framework for action for example, Gardner and 
Lambert’s (1972) dichotomy of integrative motivation and instrumental motivation and 
Cooper and Fishman’s (1977) construct of ‘developmental’ or personal motivation to refer to 
personal motivation or personal satisfaction. Yet, the concept of motivation has been viewed 
differently by different schools of thought: behaviourism, cognitivism and constructivism. 
Despite the differences in the definitions of the concept of motivation as viewed by the three 
schools of thought, the idea of ‘need’ is emphasized.   
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         Arguably, the people mandated to manage innovatory projects must account for 
consultation, participation and ownership of the project for those closely involved in the 
projects (Heyworth, 2003). In over-centralised or top-down projects, where the decision to 
implement innovation is external to those who are to put them into practice, must pay 
attention to providing them opportunities to get involved. These grassroots, have the right to 
voice their views, opinions and involvement as to what to implement and how what this ought 
to be implemented. 

3. 2 Involvement    

        By definition the term ‘involvement’ refers to act of involving or state of being involved. 
In the literature on approaches to the management of innovation in ELT, it denotes the 
responsibility placed on teachers in charge of implementing an innovation initiative. It aims at 
a dual-focused responsibility in the sense that it is a right and a duty. A right that teachers can 
claim by virtue of the fact that they are an integral part of the continuum in the 
implementation process. Conversely, a duty is a moral or legal obligation that teachers ought 
to fulfill mindfully duty-bound or out of a sense of duty. In change management in the context 
of educational programmes and projects, teachers are key elements in the process of change. 
Successful and effective innovation is largely dependent on an appreciation of their view of 
what will or will not work in the classroom. However, teachers are rarely involved in 
educational innovations when these are in the planning stages (Bolitho, ibid).  
         According to Heyworth (2003), it is clear that innovations will be adapted more 
smoothly and effectively if those in charge of implementing it are involved, preferably from 
the very onset of the process. The involvement approach views innovation initiatives as 
primarily changes at the level of practice, and therefore holds that teachers as practitioners 
should have a voice, expressing both a right and a duty, in how in-class practices, lesson 
presentation, classroom management, time allocation to activities and assignments, operate. 
Ultimately, the key locus of innovation management resides at the practice level rather than in 
decision-making arenas, i.e. a bottom-up approach initiated by teachers instead of a 
centralized top-down management initiated by ‘non-practitioners’. Unfortunately, the 
common practice for innovations is that decisions to innovate are decided on by the Ministry 
of Education as a result of political decisions, this is another way of recalling that “it’s the 

political that determines the educational!!!”. 

        3.   3 Commitment         
       The Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1994) defines ‘commitment’ as promise or 
pledge to do something. For innovations to go beyond the stage of being desirable, those 
whose involvement has been established must commit themselves to the project. It needs to 
be noted here that believing that a goal is desirable and reachable does not automatically force 
an individual to act. The individual must choose to put his or her judgment in action; 
accordingly, ‘goal commitment’ is an important goal property. Commitment making is a 
highly responsible personal decision and it entails a significant qualitative change in one’s 
attitudes (Heyworth, 2003). Here are some clear imperatives adapted from Heyworth (2003) 
relating to building commitment to change: 

 Allow room for participation in the planning of the change 
 Leave choices within the overall decision to change 
 Provide a clear picture of the change , a “vision” with details about the new state 
 Share information about change plans to the fullest extent possible 
 Give advance warning about new requirements 
 Repeatedly demonstrate your own commitment to the change 
 Make standards and requirements clear, i.e. tell exactly what is required in implanting 

the change 
 Help people feel compensated for the extra time and energy change requires. 
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Thus, committing oneself to a goal is a decisive step in the innovatory process, but it is not 
sufficient in itself to promote effective action if the goal is not translated into concrete steps 
the individual needs to take. 

3. 4 Communication  

      To reach the expected goals in an innovation initiative some communication skills become 
therefore a must. These skills denote the art of successfully sharing meaningful information 
with people by means of an inter change of experience. It is commonly agreed that the initial 
stages in the implementation of a change are the most crucial where theoretical knowledge 
has to be translated into practical activity. A lack of clarity, misunderstanding or, ambiguous 
understanding, of aspects related to innovatory procedures may be the main source of failure 
and disorientation in many innovatory projects. In this respect, Bolitho (2012) focuses on the 
procedures involved in getting change messages across to those who need to put them into 
practice. Any change initiative needs to be founded on clear understanding of the expected 
goals, a clear understanding of the reasons underlying the change and a clear understanding of 
the procedures to be followed for undertaking the change. The notion of clarity is at the core 
of the foundation of successful change. In sum, project managers have a crucial role in 
facilitating communication among team members and in ensuring that there is a complete 
transparency for all team members, about the implantation process. Communication and 
transparency generate better understanding and facilitate the process of task implementation 
(Bardi, 2012) 
       Literature on innovation in ELT abounds with examples of CLT case studies where 
teachers believe their teaching draw on communicative principles but in fact have changed 
their teaching practices cosmetically. Instances describing such common practices are cases of 
‘false clarity’ as opposed to ‘painful unclarity’ to describe situations where an innovation is 
rejected on the premise that teachers have no clear vision of either the principles or the 
expected outcomes.  Karavas Doukas (1998) reports that in the evaluation a Greek project 
implementing a new communicative curriculum, it was found that although teachers thought 
they were applying a new curriculum, in fact they tended to find ways of reproducing a more 
grammar-based teaching with imported exercises. Similar situations may be reported in 
Algerian ELT classrooms where teachers were supposed to teach ‘communicatively’ but 
when asked to situate themselves within the syllabus, they tended to use pure grammatical 
labels, such as, “Last week we studied The Conditional Type One and Type Two, and this 
week we’re going to carry on with The Conditional Type Three.” 

3. 5 Realistic Evaluation 

        It is in the context of realistic evaluation that any innovatory project is subject to careful 
scrutiny. Close examination of the innovation should commence at the very initial stage. The 
purposes of evaluation are of two folds: (1) a product-based evaluative approach in which the 
focus is exclusively on the product that reflects success or failure, i.e. is the implementation 
innovation a success, and therefore it deserves support, encouragement and continuation? Or 
is the implementation a failure, and therefore it is not worth continuing and should be 
abandoned? (2) a process-oriented evaluative approach in which the result emerges out of a 
series of evaluative sub-processes that fine tuned the implementation  process accordingly 
throughout the life of the innovation. However, a realistic framework evaluation, formulated 
at the outset of the project contributes to clarity of purpose and realism in both aims and 
assessment (Heyworth, 2003).    

3. 6 Institutionalization  

        The ultimate phase in the implementation of an innovation initiative is its 
institutionalization or, in practical down-to-earth terms, its adoption. In the context of English 
language education, the institutionalization process takes place at the following levels: 

 changes in programmes, i.e. curricula, syllabi or teaching material, e.g. introduction of 
home-made ELT textbooks  
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 changes in teacher and learner behaviour, i.e. introduction of new teaching 
methodology, e.g. shift from teacher-centredness to learner-centredness 

 logistic changes, i.e. reorganization of where learning takes place, use of new 
resources and media, e.g. use of ICT’s (Global Virtual Classroom, or GVC for short, 
at the University of Tlemcen to stimulate students to practice English in meaningful 
context) 

 changes in beliefs and principles, i.e. radical, large-scale or profound changes in the 
educational paradigms, e.g. textbook reform projects in the former Soviet Republics 
and Eastern European countries.  

 Help people feel compensated for the extra time and energy change requires. 
 
Thus, committing oneself to a goal is a decisive step in the implementation process, but it 
is not sufficient in itself to conduce to an effective action if the goal is not translated into 
concrete steps the individual ought to take. 
 

4. CONCLUSION 

   Admittedly, the process of change occurs when teachers are well aware of the benefits 
and limits of an innovation and change. In the same line of thought, it should be noted that 
teachers should possess a thorough understanding of the principles and practices of the 
proposed change if a curriculum innovation is to be implemented successfully. In more 
technical terms, not only need teachers to understand the theoretical underpinnings of the 
innovation, but more importantly, how the innovation is to be best implemented in its physical 
context, i.e. the classroom.  What is more, no innovatory initiatives will bring about the 
expected learning outcomes without first and foremost the convinced and sustained 
commitment of those who are fully in charge of its implementation and the management of 
the organizational variables can positively or negatively impact the acceptance of refusal in a 
blunt and decisive way.  
          Teachers usually respond to change in different ways depending on their existing 
beliefs and practices, contextual support and professional expertise and understanding of the 
key concepts underlying an innovation initiative Some are, right from the very beginning, 
eager and willing to implement the change, some bluntly resist the change and nothing can 
convince them to embrace the innovation, and some can be moved to accept the change if 
given sufficient  time to accommodate themselves and clear information to see its need. Yet, 
the new 21st century-vision of English language education, with teacher effectiveness as a key 
component and learner involvement as an active partner, would lead us to reconsider and 
redraw the boundaries of English Language Education within the construct of the 
globalization framework. It is to this end to wonder about the role of EFL teachers in Algeria 
with the assumption that that a good working knowledge of English is not only a sign of a 
well-rounded education, but also an asset and an added value which would serve as a 
springboard conducive to technological advancement, economic development and commercial 
expansion. 
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1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛА 
 
Прилагането на нетрадиционни и значително по-гъвкави форми и методи за управление 
на човешките ресурси отдавна е препоръчителен елемент за политиката на стопанската 
организация. Налага го еволюцията на икономическите и чисто човешките отношения. 
За да може да се прилагат на практика, на първо място е необходима воля от 
мениджмънта на фирмите и на второ място – знание. Управлението на хора е трудна 
дейност с често твърде противоречив резултат. Една от причините произлиза от 
многообразието в характеристиките на човешката личност. Друга причина е, че голяма 
част от успешното изпълнение на дейностите по ръководене се отдава на случайността 
в преценката, късмета или интуицията на управляващия. Твърде непредсказуеми, 
непостоянни и неопределени условия, които в сериозните компании се опитват да 
преодолеят чрез прогнози, планирания, стратегически промени и т. н. Големите 
възможности на психологията да разкрие индивидуалните характеристики на личността 
са признати и използвани в ръководенето на хора. От друга страна, мениджърите също 
са хора и притежават свои психологически черти. Не може да се отрече, че 
изработването на решения касаещи управлението на персонала се пречупват през 
личната призма и резултатът в голяма степен отразява крайния продукт от работата на 
психологическите процеси във вземащите решения преди на практика изборът да се 
осъществи. Т. е. за да се предприеме някакво решение, трябва да са налице изходни 
данни, въз основа на които чрез ментална преработка да се избере подходяща 
алтернатива, която да бъде използвана за постигане на обективна икономическа цел. 
Логично е да се предположи, че колкото по-достоверна е първичната информация, 
толкова повече можем да се надяваме на правилно решение. От тук следва стремежът да 
се създаде принцип на работа в събирането и обработването на първична информация, 
която при необходимост да бъде използвана за правене на изводи относно човешкия 
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фактор в организацията. Визуализирането на работните принципи посредством 
елементи, структури, връзки и пътища очертава модел за диагностика. При доказване на 
неговата състоятелност в практиката и прецизното му калибриране, може да бъде 
използван във всяка организация. В такъв случай става много по-лесно да се повтарят 
процедурите винаги когато са необходими, без опасения, че нещо ще бъде пропуснато, 
или че крайният резултат няма да е задоволителен.   
 
1.1 Теоретични постановки за изработване на модела. Психологията е обширна 
наука и нейните клонове на изследвания засягат всяка част от живота. На тази основа 
съществуват отделните ѝ направления. Що се касае до полагането на труд и свързаните 
с него преживявания, ние се обръщаме към психологията на труда. Част от проблемите, 
които тази дисциплина изследва, са определени от психологическата структура и 
характеристики на субекта на труда (личността), както и от връзката между 
психологията и други общи психологически проблеми на труда. Имам предвид, че 
основните изследователски задачи са насочени към [3]: 1) Изучаване на особеностите 
на психичните процеси (усещане, възприятие, внимание, памет, мислене и т. н.), като 
регулатори на трудовото представяне; 2) Проучване на структурата и основните 
психологически свойства на субекта като фактори за организацията на работата и 
нейната ефективност; 3) Изследване на характеристиките и структурата на 
функционални състояния в работата, както и тяхната връзка с динамиката на процеса на 
работа и нейната ефективност; 4) Изследване на моделите на развитие на личността в 
процеса на труда, разкриване на взаимните детерминанти и особености между 
личността и професията; 5) Проучване на проблема за мотивацията на трудовата 
активност, разкриването на основните закони на формиране и развитие на 
професионалната мотивация, установяване на влиянието на мотивацията върху 
ефективността на работата; 6) Проучване на емоционалната и волевата сфера на 
личността като регулатор на дейността, разкриване на механизмите и моделите на 
стабилност (устойчивост) на индивида на екстремни условия и стрес; 7) Разкриване 
психологическото съдържание, състав, структура и механизми на работно представяне 
на базата на общите психологически формулирани постулати в различните теорията за 
активност и поведение; 8) Анализиране на психологически въпроси и разрешаване на 
проблеми по отношение на различните видове и типове работа, изследване на 
психологическата структура на служителите,  умения и тяхното развитие в процеса на 
полагане на дейност; 9) Изследване на социално-психологически фактори на работа, 
определяне на оптималното съдържание на организационната среда и дейностите, 
засягащи ефективността и удовлетвореността от работните места.  
Друга голяма сфера на изследвания се определя от нуждите на практиката, които често 
възникват в хода на производствените дейности и са свързани с потребността от 
оптимизация. Посочвам най-честите и значими сред тях [1]: 1) Разработване на 
методически основи и специфични приложения за професионални процедури за 
подбор; 2) Оптимизиране на процедурите за обучение, както и на професионалното 
развитие като цяло; 3) Определяне на посоката и нивото на професионална ориентация; 
4) Психологическа рационализация и оптимизация на съдържанието и условията на 
професионалните дейности на основата на разкриването на психологическите 
характеристики на служителите; 5) Развитие на психологически принципи и 
специфични изисквания, насочени към запазване на психологическите характеристики 
на изпълнителите при проектирането на нови технологии и средства за труд; 6) 
Развитие на теоретично базирани, но практически ефективни системи и процедури за 
професионално сертифициране или тестиране; 7) Разработване на оптимални режими 
на труд и почивка за различните видове дейност и типове заетост; 8) Определяне на 
социално-психологически характеристики и най-ефективните начини и средства за 
коригиране на организационната среда; 9) Развитие на психологическите ресурси за 
обогатяване на работата, повишаване на нейния мотивационен потенциал и по този 
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начин да се провокират проявленията и на други позитивни психологически състояния; 
10) Насърчаване намаляването на трудовите злополуки и професионалните 
заболявания, определяне на норми, правила и процедури за безопасност и др. 
Организационното управление базирано на психологичен анализ на персонала има за 
цел да подпомага работата на ръководния екип в непосредствен и краткосрочен план, 
като анализира проблемните места и предложи бързо и ефективно решение за 
настоящия момент. Това в никакъв случай не изключва стратегическата визия за 
структура и състав. Понеже служителите са тези, чиито труд използва материалните 
ресурси на фирмата и ги превръща в краен продукт, може да се търси повлияване на 
резултата, посредством намеса в начина, по който се извършва дейността на 
служителите. Чрез психологичен анализ могат да се идентифицират слаби процеси в 
работния цикъл, да се нанесат корекции в принципите на управление и по този начин да 
се търси избягване на нежелани резултати или затвърждаване на добри практики. Това е 
възможно да стане чрез изследване на индивидуалните психологически особености и 
свойства ако към тях има подозрение, че създават предпоставки за контрапродуктивно 
поведение в конкретната трудова ситуация. Извършвайки своите трудови задачи в 
конкретна обстановка, в съзнанието на служителя се оформя определено възприятие и 
субективно отношение към заобикалящата го действителност, където се съчетават 
благоприятните и недоволството от лошите фактори на средата. Под влияние на 
качествата на личността и на мисловния процес се оформи позитивна или негативна 
дълговременна реакция към работната среда, прекия ръководител, организацията като 
цяло. Разкриването на процесите и състоянията е свързано с прилагане на 
постиженията на теоретичната психология. Трябва да се подчертае, че прилагането на 
научни похвати в реалната практика е изключително трудно. В някои случаи може да се 
окаже безполезно и дори контрапродуктивно. Реалност и теория много пъти са 
определяни, че са от „различни планети“. Твърдението произлиза от многото обективни 
различия между тях, които могат лесно да бъдат назовани. Ръководенето на организация 
е ежедневен процес на разрешаване на постоянно възникващи трудности. То има своята 
динамика, която е същата, с която се движи организацията сред обектите на средата, за 
да запази своята конкурентност и съществуване. Организацията не е в статика и както 
движението изисква постоянно направляване и съобразяване, така и управлението на 
хора в ежедневната ситуация на трудовата среда изисква проявата на целесъобразни 
действия, изработени в съвсем кратък период и при това максимално реалистични и 
ефективни. Решенията в такава обстановка са високо рискови и много често погрешни. 
Появяващите се проблеми са разнородни, разнообразни, засягащи всички сфери от 
дейността. От своя страна науката не работи така. Езикът и поведението в научната 
област са твърде различни от тези в практиката. Научното изследване може да отнеме 
години. Често то е свързано със значителна подготовка. Провежда се, за да намери 
решение на един въпрос. Далеч не всички въпроси са подходящи за научни търсения. 
Целта му е да създаде знание. Затова задължително се извършва съгласно правилата на 
научното изследване и резултатите трябва да бъдат признати от научната общност. Ако 
говорим за лабораторни експерименти, то при тях неопределеността на ситуацията и 
влиянието на странични променливи са сведени до минимум или напълно 
елиминирани, което е в пълна противоположност на реалната ситуация. Времето и 
неопределеността на ситуацията са двата критични фактора за вземане на правилно 
решение. Научното изследване се опитва да постави под контрол и двете променливи, 
за да получи резултати. В практиката усилията са насочени единствено към справянето 
с тях и спецификите, които създават и продължаване на икономическата дейност с 
възможно най-малко негативни последици. Допирна точка на двата подхода, научният и 
практическият е, че вторият може да използва контролираните анализи, за да създаде 
прогностични модели на най-вероятното бъдещо поведение, състояние или развитие на 
всеки един интересуващ го фактор. За използването на науката в практическото 
управление на човешките ресурси има точен момент. Истинското прилагане на 
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знанието, получено от теоретичните търсения започва тогава, когато възникне проблем 
и търсещият решение е убеден, че това от което има нужда вече е открито, доказано, 
работещо и ще го избави от създаденото затруднение. Това е моментът, в който знанието 
започва да се прилага.  
1.2 Практическо приложение. В структурата на всяка организация могат да се 
различат два основни компонента: материални активи и човешки потенциал. В 
типичната производствено-стопанска дейност двата компонента са обвързани и би 
следвало да работят в синхрон, за да могат да изпълнят определените икономически 
цели. В процеса на тази дейност, стопанският обект трупа икономически облаги или 
търпи загуби. При настъпване на някой от горните резултати, отговорните лица в 
организацията задължително правят изводи за причините, довели до това състояние. 
Анализът обединява резултатите от труда на служителите с вложените ресурси и 
производителността на машините. Определен ефект от прилагането на модела за 
диагностика се очаква в постигане на икономическите резултати, каквито са били 
заложени: 1) Ако организацията формира служители, които са мотивирани, търсещи 
продължаващо професионално развитие, с добра преценка и висока производителност, 
трудно би загубила икономически. Добрата работа се определя от някои психолози на 
първо място като последствие от позитивна психологическа предразположеност и 
смисленост и чак тогава като дължаща се на външни за личността фактори, каквито са 
условията и начините за полагане на труд. Като цяло добрата психологическа 
подготовка на работното място води до добри работни резултати [8]; 2) Ефективно 
определяне на трудовите задължения на персонала и формиране на работещи екипи. В 
този случай е удачно да се използва предимството на психологическите  изследвания, 
особено тези, които са свързани с преживяванията и дизайна на работа, силните страни 
и характеристиките на работата, психологическата устойчивост за труд, нивата на стрес 
и проявата на педантичност и др. [6, 7]. Всеки ръководител, на който му се е налагало 
да формира екип, се е убедил, че твърде често екипа вместо да работи, започва да 
решава собствените си проблемни взаимоотношения между членовете. В резултат на 
възможностите на психологическата диагностика ще е реално да се подберат членове с 
подходящи и съвместими личностни характеристики, за които извършване на задачата е 
от основна важност; 3) Характеристиките на служителите, установени чрез 
диагностиката, могат да бъдат ключови за намаляване на текучеството на служителите. 
Това е важно, тъй като напускането на служителите е много скъпо за бизнеса, защото 
намалява  интелектуалния и професионалния капитал, увеличава финансова тежест [9]; 
4) Привързаността и ангажираността с организацията е от важно значение. Една от 
основните причини за високо текучество на служителите е формираното безразличие 
към организацията. Но това е поправимо, ако се свърже с преживяване на позитивни 
психологически състояния и формиране на трайна нагласа и специфично отношение на 
близост с организацията [2]; 5) Разрешаване на конфликти и намеса в 
междуличностните взаимоотношения са изключително сложни и поради това често 
настъпват конфликти. Служителите прекарват в организацията голяма част от своето 
време, общуването е непрекъснато, подложени са на стресови ситуации. При тези 
предпоставки, възникването на неразбирателства е очаквано и не може да се избегне. 
Може обаче да се направи така, че конфликтите да се проявяват по-рядко, да не са 
толкова силни и да отшумяват бързо.  

 
2. ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПЕРСОНАЛА В 
СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
От гледна точка на управлението на човешките ресурси, психологическата диагностика 
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на служителите може да създаде разликата между обикновеното администриране на 
персонала и ръководство, ориентирано към благополучието на организацията и 
благосъстоянието на хората. Понеже анализът силно се доближава до научните 
постановки, това предполага някои особености и наличие на специфични умения при 
боравене с него. Резултатите от анализа предполагат подходящо внедряване в 
практиката. Преходът от теорията към практиката не е лесен и много теории са се 
проваляли именно тук. 
 

 
Фигура 1. Модел за диагностика на персонала в стопанска организация 

Източник: собствена разработка 

 
2.1 Елементи и структурираност. Одитът на персонала има отношение основно към 
икономическото управление. Някои от неговите измерения могат да се наблюдават и 
при формиране на политики за управление на персонала, основно чрез оценка на 
финансовите възможности за изпълнение. Начинът, по който се управлява 
икономически предприятието, предопределя появата на икономически проявления и 
резултати описани чрез показатели за дейността [4, 5]. Това е наблюдаемата дейност в 
организацията като включва усилията на работниците, процедурите, които се 
изпълняват и продуктите от тях. Може да се регистрират лоши такива, които не 
отговарят на заложените изисквания и носят негативи. Причините за тях трябва да се 
търсят в икономическото управление чрез икономически одит. При добри проявления, 
очакваме съответно ниво на трудово изпълнение и отлични резултати за организацията. 
В модела е илюстрирано, че одитът на персонала заема половината от диагностиката. 
Изчерпателно са изброени областите, които подлежат на преглед. Ако в организацията 
се прилага принципът на управление, базиран на диагностика на персонала, одитът 
логично е неделима част от процеса. Нещо повече, основният път на продължение на 
резултатите от диагностиката е към такъв вид управление. В някои организации не се 
прилага този принцип на управление, но почти навсякъде се използва одитът като 
основа за икономическо управление. Затова в модела има създаден втори, 
самостоятелен, път на приложение на одита. Сферите в икономическото управление, 
където той може да бъде използван също са посочени изчерпателно. Икономическо 
управление имаме и в случаите, когато използваме и диагностика, затова са посочени 
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два входящи пътя към този процес. Съществува пряка връзка между икономическото 
управление и кадровата политика в организацията. Двете се обслужват взаимно, 
допълват се и са неделима част от вътрешноорганизационния живот. В резултат на 
предприетите икономически действия, ще се получат икономически проявления, които 
са свързани с дейността на организацията. Същите могат да бъдат добри, такива 
каквито са очаквани и планирани да се случат и лоши – неизпълняващи поставените 
критерии.  В този случай има две възможности. Да се върне процесът на изработване на 
целите до икономическото управление и там да се търсят причините за 
несъответствието или да се обърнем към одита на персонала, ако се счита, че 
икономическата обосновка е добра, но изпълнителите (служителите) не са си свършили 
работата по някакви причини. Моделът показва къде трябва да се търсят причините за 
лошите икономически резултати. Ако икономическите резултати са добри, тогава ще 
има достигнато подходящо ниво на трудова дейност и респективно на трудово 
изпълнение (качество). Въз основа на тях ще се осъществи целта на организацията за 
финансова печалба, пазарно влияние или висок обществен имидж. Въпрос на преценка 
и възприети практики е кой път ще се избере и по какъв начин ръководството ще се 
възползва от икономическия одит – дали като част от диагностиката или като отделен 
икономически инструмент.  

Логиката за прилагане на психологически анализ в организацията следва тази на 
икономическия одит на персонала. Може да се прилага самостоятелно или като част от 
диагностиката. При втория случай означава да се прилагат принципите на управлението 
базирано на диагностика на персонала, което основателно се очаква да бъде 
благоприятно за дейността. При самостоятелно използване, направените изводи отиват 
да послужат за изработване и прилагане на кадровата политика и определят по какъв 
начин е подходящо и продуктивно да се работи с хората в организацията. Между 
политиката за управление на хора и икономическото управление връзката следва да е 
двупосочна и взаимозависима – резултатите от едното влияят върху резултатите на 
другото. Ако двата процеса се оставят да работят сами за себе си и без да регулират 
дейностите си една към друга, ефективността на трудовите резултати ще е много ниска. 
Психологическата работа с персонала в рамките на кадровата политика води до 
определени психологически проявления. Същите, заедно с физическите способности и 
умения, стоят в основата на изпълнението на трудовите задачи. При лоши и 
недостатъчно високи мотивираност, удовлетвореност, привързаност и т. н. трябва да се 
направи обратен преглед на възприетите практики в кадровата политика, а ако не е 
достатъчно, трябва да се върнем до изходната точка – психологическите анализи. По 
този начин може да се установи какво пречи от психологическа гледна точка на 
служителите да изпълняват своите дейности на нивото, което се очаква от тях. При 
благоприятен вариант и наличие на добри психологически проявления, ще имаме 
постигнато желаното ниво на труд и изпълнение, след което трябва да се очакват 
организационните резултати.      
2.2 Принципи на приложение. Моделът застъпва два основни принципа. Първият се 
отнася до основополагащата роля на икономическите анализи и психологическата 
диагностика при изработване на управленски решения. Няколко резонни аргумента 
водят в тази насока. Например особеностите на вземането на решения, които протичат в 
личността; многобройните и многообразни фактори на вътрешната и външната 
обкръжаваща среда, които се намират в сложни взаимовръзки помежду си; голямата 
динамика на трудовите процеси в организацията; различието в личностните 
характеристики (уникална индивидуалност) на ръководителите от всички равнища, 
които са предпоставка за разнообразни, понякога и противоречиви гледни точки, стил 
на управление, как се възприема и анализира ситуацията и какво трябва да се направи; 
податливост на манипулиране и влияние от странични фактори (лица, събития, сходни 
решения в други организации, предложения от професионални сдружения и др.) при 
управление на икономическите дейности и социалните отношения. Силата на модела, 



400 
 

следвайки този принцип, е в намаляване на неопределеността и риска на ситуацията за 
мениджърите. Чрез базираното на диагностика управление се цели предприемане на 
максимално вярно управленско действие. То се обуславя от истинния анализ на 
обстановката, от анализа на субекта, върху който ще бъде приложено и от 
прогностичните очаквания за неговия ефект.  

Вторият принцип е за всеобхватност на процесите в организацията. Стопанската 
организация е възможно да функционира единствено благодарение на едновременното 
действие на икономически, технологични и психологически фактори. Специфичното 
обаче е, че всяка област е предмет на изучаване от различни научни дисциплини. 
Въпреки теоретичните възможности и създадения инструментариум за задълбочено 
изследване в някоя от трите сфери, нещо което безспорно е налице, открит остава 
въпросът дали не се изпускат важни медиаторни и модераторни влияния от друго 
естество, които биха корелирали или влияели върху интересуващата ни променлива. 
Ако това е така, може да се очаква, че колкото и добре да е проведен анализът, той няма 
да е в състояние да покаже правилната закономерност на причинно-следствените 
връзки, просто защото проблемът е останал извън неговия изследователски обхват. 
Икономика, инженерни дисциплини, трудова психология са постигнали значителен 
напредък в своето теоретично развитие и практически възможности за корекция и 
направляване на движението към желаната цел. Но тяхната сила е съсредоточена в 
рамките на научното познание от съответната област и е предназначено да дава 
положителни резултати единствено когато се използва в тази област. Диагностиката, в 
частност на персонала, разчитайки на принципа за всеобхватност, е в състояние да 
идентифицира сложното взаимодействие между много променливи дори от различни 
научни направления, да намери допирните точки в съответните научни области, да 
формулира всички страни на проблема, да определи изчерпателно влияещите 
променливи и впоследствие да предложи решение. Това е голямото предимство 
произлизащо от този, втори принцип, което е добре да бъде оценено от ръководещите 
организацията. Инструментът е подходящ чрез интердисциплинарен подход да 
предоставя съдържателна информация, навеждаща към съответното решение.               
2.3 Ход на процедурите. Диагностиката може да се приложи в два случая: първият е 
при разрешаване на дисфункционалност, където се идентифицират проблемите и 
причините за тях, както и се установяват отклонения в характеристиките на 
служителите; вторият е за оптимизиране на управлението на хората. Тук не е 
задължително да имаме проблем, за да предприемем интервенция, напротив, може дори 
да има позитивен резултат, но се преценява, че той е необходимо да бъде повишен като 
по този начин се търси косвен ефект и в друга система. Следователно, целите пред 
диагностичната работа с персонала се свързват с проучване на професионалните, 
социалните, психологическите качества на служителите; с идентифициране на 
потребността от потенциални служители със специфични качества; с възможност за 
професионално и личностно развитие, провеждане на кадрови промени в трудовите 
процедури на компанията или нейната структура; с оценка на принципите за формиране 
на екип, избор на екип, изграждане на екип. Също така е важно периодично да се 
проверяват, изучават и следят промените в индивидуалните качества както на 
ръководителите, така и на служителите; да има готовност за предоставяне на готови 
данни за конкретни професионални и лични качества на служителите при поискване. 
Чрез диагностиката се установява съответствието между потенциала на персонала на 
организацията, икономическите цели и стратегическата насока за развитие; 
идентифицират се причините за проблемите, възникнали по вина на персонала, както и 
тяхното значение и възможните решения; възможно е да се формулират конкретни 
препоръки към ръководството, свързани с кадровата политика и управлението, както и 
към служителите относно намаляване или премахване на дисфункционални трудови 
поведения. Предметът на диагностиката на персонала са практически всички 
компоненти от процеса на управление на човешките ресурси. Ако бъде проведена 
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правилно, диагностиката ще даде информация за служителите, която може да се 
обвърже с характеристиките на организацията и резултатите от труда. Затова е 
необходимо постигане на високо ниво на прецизност на данните. Освен това ще стане 
възможно да се оптимизира работата с персонала, количествено и качествено, да се 
ревизират практиките за формиране на екипи, работата и отношението с обекти от 
външната среда и др. 
Диагностиката се базира на работа с данни. Нейните изводи са в резултат на 
обработката на информацията по подходящ начин. Може би на първо място трябва да се 
подчертае, че е от критично значение методиката на провеждане да притежава 
необходимата валидност, което ще осигури на задачите и другите свързани с тях 
критерии на изпълнение ефективност при измерването на интересуващите ни 
променливи. Надеждността също е от значение. Анализаторските методологии 
задължително трябва да притежават тази характеристика, която изисква ясни и 
последователни процеси за определяне, маркиране, класификация и моделиране на 
заданията. Информацията за диагностиката трябва да бъде конкретна, достъпна и 
прозрачна за всички, които по някакъв начин са свързани или имат нужда да са в 
течение на нещата. Ясна, точна, последователна и своевременна информация относно 
задачите и процедурите за извършване на аналитична работа трябва да бъде 
предоставена на заинтересуваните лица и да бъде на разположение за евентуална 
преоценка на управленските действия.  Извършващите диагностиката трябва да вложат 
усилия, за да постигнат всеобхватност на анализаторските дейности и доколкото е 
възможно справедливост и непредубеденост, при отношението към процесите или 
хората, без да се нарушават организационните стандарти. Крайната оценка и изводите 
следва да гарантират, че бъдещите задачи и препоръчаните процедури не увреждат 
никоя трудова група или служител.  Диагностиката трябва да бъде неразделна част от 
организационната дейност и трябва да е пряко свързана с икономическите приоритети и 
резултатите от труда. Задачите по диагностициране трябва преди всичко да отразяват 
естеството на икономическо производство, но също така да гарантират, че на 
служителите се предоставя възможност да развият своя личен набор от професионални 
умения и способности. В противен случай събраната информация, върху която ще 
почива анализът, може да е непълноценна и съществено изопачена. Размерът на 
данните, които се събират за анализ трябва да може да бъде управляем. Няма нужда да 
се претрупват процесите с много и често ненужна, информация. Тя е необходима до 
степента, в която предоставя надеждност, валидност и всеобхватност, но повече от това 
ще затрудни работата. Обобщенията и сумарните оценки на всеки етап от 
диагностичния процес подпомагат крайното решение и служат за коректив на 
правилността на провеждане на диагностиката. Обратната връзка на определени 
интервали от време с първичните източници на информация ще провери 
достоверността на информацията и евентуално нейно изменение, което би я направило 
вече несъответстваща на целите на провеждане на анализите. 
Основният път за реализиране на модела е: диагностика на персонала → управление 

базирано на диагностика на персонала → ниво на трудова дейност/ниво на трудово 

изпълнение → организационни резултати. Следва се принципа за основоположност на 
диагностиката преди избиране и предприемане на управленски действия. Въз основа на 
тях се постига определено ниво на икономическо представяне, което от своя страна 
води до съответни организационни резултати. Условно този път на придвижване на 
анализираната информация е от първо равнище. Наименованието подсказва за неговата 
важност и определя посоката, задава обща рамка за компонентите в анализа и посочва 
целта – организационните резултати. Провеждането на диагностика е причинно 
обусловено – или за разрешаване на проблем, или за оптимизиране на процес. 
Диагностиката, както и разчитащото на нея управление, са насочени както към работата 
с хора, така и към икономическата дейност. Съставните части на основните компоненти 
на модела задават последователността на придвижване и анализиране на информацията 
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на второ равнище. Моделът за диагностика на персонала обхваща две големи области 
на изследване, за да може да претендира, че изпълнява принципа за всеобхватност и 
изчерпателност: психологически анализ на служителите (област на теоретично 
познание – психология) и одит на персонала (област на теоретично познание – 
икономика). Първата има способността да определя принципите на политиката за 
работа с хора в организацията. В идеалния случай, този вид анализи ще се използват от 
ръководителите като основа за изработване на мероприятия, насочени към управление 
на персонала. Отбелязвам отново, че психологическите анализи е възможно да не са 
част от диагностичен модел, а да се използват самостоятелно като инструменти за 
набиране на информация. В този случай обсега на разкриване на ситуацията се 
ограничава до някаква конкретна цел, докато ако са част от диагностично изследване, 
тяхната основна задача ще е да допринесат за осветляване на допълнителни 
променливи във връзка с целите. В резултат от възприетите принципи на водене на 
кадрова политика, в организацията ще се наблюдават съответни психологически 
проявления сред персонала. Същите проявления водят до ниво на трудова дейност. 
Психологически проявления винаги съществуват без значение дали ще бъдат 
забелязани от ръководителите или не. Като правило са последствие от въздействието 
върху служителите от страна на упражняващите влияние. В обикновения случай, 
проявленията не се подлагат на изследване и тогава се стига единствено до 
регистриране на нивото на трудово представяне и констатиране на крайния за 
организацията резултат. Така не се знае защо се е получил ефектът по начина, по който 
се наблюдава. Ако психологическите проявления се разглеждат като част от 
диагностика, е задължително върху тях да се извърши критичен анализ. Възможните 
резултати са два: лошо или добро представляват тези проявления от гледна точка на 
организацията. Ако се прецени, че са незадоволителни, пътят за тяхното изправяне е 
обратен към кадровата политика и към психологическите анализи. Първите защото са 
причината да се проявяват негативно, а анализите са необходими за набиране на 
информация за коригиране на политиката. При добри психологически проявления, 
имаме основание да очакваме високо ниво на трудова дейност от служителите, което 
автоматично означава, според научните изследвания, постигане на желаните 
организационни резултати. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Диагностиката на персонала е систематичен подход за събиране на информация 
относно служителите в организацията. Използват се методите на две научни области – 
психология и икономика. Тази информация се използва за вземане на решения свързани 
с трудовата дейност или кариерното развитие на служителите. Всеки тест или 
процедура, използвани за измерване на квалификациите и интересите на отделните 
лица, свързани с трудовата дейност, може да се счита за инструмент за оценка на 
персонала. Процесът на изследване на персонала комбинира и оценява цялата 
информация, събрана за дадено лице по много канали и способства за вземане на 
решения, свързани с управлението на човешките ресурси. Използването на 
психологическа оценка, тестирания, дори и в по-общ план психологията като наука, е 
предимство. Психологическият анализ като процес се характеризира с вземането на 
решения, които са насочени към преодоляване на критични ситуации. За неговата 
ефективност преценяваме от възможността да разрешава проблемите. Одитът на 
човешките ресурси дава представа за икономическата страна на управлението на хора. 
Общият анализ предполага разработване и проверка на хипотези, взаимовръзки между 
поведението и околната среда, тълкуване на резултати. Психологическата диагностика и 
икономическият одит се изпълняват посредством редица задачи, наредени в конкретна 
последователност. Същите се онагледяват в Модел за диагностика на персонала в 
стопанска организация. Наред със силно позитивните му страни, които бяха споменати, 
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редно е да се каже, че съществуват и няколко особености, които трябва да бъдат взети 
предвид, когато се работи с него: 1) Сложна вътрешна структура;  2) Сложност на 
равнищата на обмяна и придвижване на информация; 3) Необходимост от по-
продължително време за завършване на анализаторските процедури и достигане до 
диагностични изводи; 4) Екип от специалисти с различна квалификация; 5) Достъп до 
всякакъв вид информация. В крайна сметка, адекватното проектиране на 
интервенционните и анализаторски методи е в състояние да преодолее всякакви пречки 
и усложнения в употребата като съм сигурен, че моделът е в състояние да донесе много 
повече ползи, отколкото трудности. 
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The aim of this paper is to share experience gained at two military institutions in 

Ukraine of searching the ways to increase students’ motivation and compare the practice of 
these institutions in order to foster the learning process of their students.  

Most educators agree that one of the essential conditions for effective learning is a 
high level of students’ motivation. Being among those who have worked as an English teacher 
for about 20 years within the system of military education in Ukraine we would dare to say 
that the level of cadets’ motivation to study English used to be quite low. Recent political and 
economic changes that have taken place in Ukraine, collaboration with NATO countries, 
participation in joint exercises, that are conducted on a regular basis, have made quite an 
impact on military students urging them to pay more attention to language learning. On the 
other hand, the increasing role of English as a common language of communication, the 
Internet resources, which are mainly published in English, contribute to cadets’ motivation to 
learn English. 

The change of environment, both political and economic, has led to increased students 
motivation in mastering their language skills. It provides a sample of situation where 
extrinsically motivated students develop their intrinsic motivation to learn a foreign language. 
It also proves the fact that extrinsic and intrinsic motivations go hand in hand and only in 
cooperation can last and contribute to a successful study. Even though “intrinsically motivated 

learning tends to be more valuable than extrinsically oriented one” (Deci and Ryan, 2000), 

today it is thought that “intrinsic motivation and extrinsic reward can work together toward 

motivated learning’’(Topalov, 2011 ) These types of motivation can be compared with two 
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hands where the right is seen as intrinsic motivation but is often unable to do particular work 
without the help of the left one. Thus, being extrinsically motivated, cadets find the English 
course rewarding in order to be able to build a successful career, to take part in peacekeeping 
missions and international exercises in their country or abroad as well as  to continue their 
study overseas. Moreover, according to new regulations, future airplane, helicopter pilots and 
ATCs have to take an ICAO exam by the end of their English course. In case of getting a level 
4 certificate according to the ICAO criteria, graduates might have an opportunity to be 
employed by a civilian aviation agency which can give them much more promising 
professional perspectives. So, we dare to say that English teachers working at both military 
institutions find current teaching environment more preferable and supportive. 

However, the facts above do not make the university English teachers’ work much 
easier. Contributing general environment is never enough to guarantee success. There are 
some disappointing facts as well. One of them is the decreased number of contact hours 
within the curriculum. Apart from that, not every cadet realizes the importance of ESL 
learning. Teachers face new challengers, especially when the number of students in a mixed 
ability class is extended to 20-22 learners. That is why ESP teachers of both military 
institutions, Kharkiv National Air Force University and Military Academy (Odessa), struggle 
to increase cadets’ intrinsic motivation by developing and implementing a number of 
activities and approaches that aim at engaging the cadets in active English acquisition and 
increasing their level of confidence and self-esteem.  

One of the approaches teachers of both institutions apply is focused on a class activity 
itself making it interesting and gratifying. For example, using authentic recordings of ACT-
pilots conversations, short videos based on real emergencies, non-standard situations or resent 
news podcasts ESP teachers manage to make the lessons much more engaging. For lower 
level groups the teachers’ team of  Kharkiv National Air Force University developed a manual 
to supplement the main course -book (Air Force by Gregory L., Jett Zeter, Express 
Publishing) which has made the lessons much more effective.  

While teaching the MDMP (Military Decision Making Process) course  at Military 
Academy (Odesa) a team-shared course method is applied, where the lectures are provided by 
Ukrainian specialists, practical tasks and case-studies are organized by specialists in English 
and ESP lessons are in between but constitute the main part of the course, as they aim to 
develop linguistic competence and ability of students to communicate with their foreign 
counterparts at professional level. Like any course which is specifically oriented towards the 
subject content it involves a lot of students’ participation and is student-centered developing 
their autonomy and increasing their self-esteem. 

It should be mentioned that students are motivated much more when they are 
encouraged to use modern internet resources or programs. To improve the level of English 
cadets of Kharkiv National Air Force University use a simulation radio-exchange program 
and practice the skills acquired on the helicopter/plane simulators. Moreover, this year 
(February, 2018) our cadets and officers had a chance to practice their English skills in radio 
exchange during domestic exercises which definitely had a positive impact on their 
motivation because they applied the knowledge, they had obtained doing the English course, 
to gain some professional experience. 

Another issue that was taken into consideration in order to motivate cadets was the 
method usually implemented during the language class. The idea of well-known and popular 
communicative approach has been complemented by an attempt to engage cadets more 
actively not only during the classes (using role-plays, case studies, whole group discussions 
etc.) but also giving them more creative home tasks and make them collaborate while 
completing these tasks. For example, giving students a task to create a poster, develop a case 
based on a particular topic, develop a quest, do some research on a particular topic,  an ESP 
teacher suggests creating the environment which involves collaboration, discussions, using 
specific terminology, that would complement to the lesson taught.  

Taking into consideration the limited number of contact hours but big expectations as 
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for the cadets’ progress teachers of Kharkiv National Air Force University decided to 
incorporate the elements of flipped classrooms into the ESP course. The cadets have to get 
familiar with the target vocabulary and practice it on their own before the English lesson. That 
gives the teacher an opportunity to spend more time on speaking activities during the class.  

The traditional method of introduction new vocabulary during the lesson, usually at 
the beginning of a new topic or activity, is mainly used at Military Academy (Odesa). 
Students’ attention during the self-study is drawn to the revision of previously learnt 
vocabulary. A set of exercises including gap filling, multiple choices, matching, etc. is 
developed to provide a practical aid to learn word collocations and military terminology of the 
ESP course in an effective way. 

Unfortunately, English grammar plays a supportive role during the ESP course due to 
the lack of academic hours within the curriculum, so cadets are encouraged to use the Internet 
resources to master their grammar skills. Individual approach is applied at both institutions to 
set grammar tasks for students, as their needs differ considerably. In the classroom an ESP 
teacher pays attention to the problems their students experience and grammar mistakes they 
make. The teacher advises the students individually recommending them some sites on the 
Internet or providing them with some grammar tasks. Surprisingly, most students prefer 
internet resources to paper tasks. They feel more motivated to draw or click choosing the right 
answer than to write. They are also inspired by an opportunity to get the result immediately. 

While reflecting on the ways of raising students’ awareness and motivation, it is vital 
to remember the audience we are working with. Most of the cadets are young people aged 
between 17 and 25. However, the number of students who are 28 and even older, have years 
of practical experience but have just entered the university has increased considerably in 
recent years. The principles of working with people of different age, who make one learning 
group, are based on the psychological differences between them. The methods of motivation 
differ. So, we have to combine pedagogical approaches with androgogical ones which means 
that in fact it is necessary to apply an individual approach to make every student feel 
comfortable and create safe, learning- conducive atmosphere during the lesson. The main 
point is to get every student interested and let him/her develop positive attitude towards 
learning a foreign language. Teachers who work at the department of foreign languages of 
both institutions try not only to provide personal assistance to the students considering their 
learning styles and professional needs but also organize some extra curriculum 
activities/clubs. There are three types of extra classes provided by the teachers of  Kharkiv 
National Air Force University, which are  run in the afternoon. First, there is a class for 
advanced cadets who want to master their speaking skills. The topic for the discussion and the 
materials are chosen and developed by the teacher but during the session the cadets are the 
ones who speak, the teacher just keeps the discussion on the track. Another class is for 
“weaker” students and is based on grammar practice. It gives the students an opportunity to 
fill the gaps in their grammar competence. The third class is focused on preparation for an 
ICAO exam and includes interactive activities based on ICAO exam topics and its layout.  

Similar speaking clubs are conducted at Military Academy (Odesa). Although every 
student feels free to choose the club and is allowed to participate in every sitting, the main 
idea of organizing the clubs is based on the curriculum, as they are aimed at complementing 
it. The first and second year cadets, who study general English and have more contact hours a 
term, are invited to Thursday Club, while the third and fourth year cadets, who have fewer 
contact hours a week, and do a course in military English, are expected to have two sittings a 
week on Wednesday and Friday. Wednesday Club suggests discussions involving more 
problematic issues and leading sometimes to disputes. Native speakers are invited to 
contribute and create an “authentic” atmosphere. Thursday Club is organized in a similar way 
but the issues for discussion are less complicated and tied to topics within the curriculum. 
Friday Club suggests building up students’ vocabulary and involves more controlled speaking.  

Teaching adult students we have to remember that our ultimate goal is to develop their 
autonomous leaning skills, to enable them to continue studying after the completion of the 



407 
 

course, that is why we have to find the ways to motivate them for lifelong learning. Studies 

suggest that “autonomous learning is closely related to learner’s motivation”(Spratt, 2003). 

In order to motivate students, some actions were taken to build students awareness towards 
becoming autonomous learners and to make students develop strong autonomous learning 
skills. The club sittings aim at creating a classroom environment, where autonomous learning 
dominates. They aim also at making students to perceive themselves as decision makers, 
teaching them not only to converse their ideas in English but to collaborate: to prove, to 
argue, to insist, to negotiate etc. in a semi-authentic atmosphere. 

In conclusion, collaboration is a useful tool not only for students but for teachers as 
well. Although, most language teachers have deeply ingrained concepts of what language 
teaching means, collaborative experience of university departments can contribute to the 
successful management of change in language learning settings. On the one hand, we have a 
fixed curriculum and syllabus to follow, but on the other hand  we are free to conduct an ESP 
course in a variety of ways shaping it and building it up or adding minor changes which 
concern some components of the lesson and the ways of its delivery. Some minor changes can 
increase students’ motivation dramatically and make them participate more willingly and be 
involved in the learning more actively. Cooperative learning has been practiced for many 
years, while cooperative teaching is another opportunity our students can benefit from. 

Teacher is no longer the only source of information. Software programs provide 
students with additional opportunity to learn in terms of place and material. They make the 
process of learning more personalized and increase students’ motivation. At the same time 
they emphasize the teacher’s role as an adviser and manager, who can lead the students to 
their goal incorporating these teaching materials in the curriculum and using them to 
supplement it beyond the lesson. 
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 Разглеждането и опита за анализ на някои от особеностите на военния 

професионализъм предполагат едно предварително уточняване на неговото 
определение в „работен” вариант. Този проблем е под влиянието на 
определени обстоятелства. Първо, едно съдържателно описание на дадено 
явление по необходимост се свързва с понятиен апарат и е толкова по-
достоверно, колкото по-обща и значима категория е използвана като 
основа. Заедно с това, професионалната характеристика е безусловно 
зависима и от особеностите на конкретната социална практика и труд, 
което пък и придава специфичен, понякога и неповторим характер. Но 
преди всичко, отчитаме факта, че базовото начало при разглеждането на 
професионализма на военния човек е самата трудова дейност, която по себе 
си има различност от останалите човешки дейности, със създавания от нея 
продукт. Затова и военната работа е и специфична, но е и част от труда в 
съвременния свят, тоест е част от цяло, а не е феномен в един затворен 
социален континуум, със свои закони, характеристики и прояви, откъснати 
и неясни за обществото. 

Професионализмът може да се определи като социална рамка с ясни и 
доказани параметри, която пък рефлектира върху работещия субект. В 
резултат на това у него се оформят индивидуални характерологични 
качества, ценностни ориентации, знания, способности и умения, 
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максимално адекватни на определената работна система. Или 
професионализмът на субекта на труда е следствие от параметрите на 
работния апарат, в който се намира той. Така подобна зависимост би могла 
да се приложи към коя да е трудова среда и на тази основа да се търсят 
нейните макро и микро- професионални характеристики. 

Самите параметри и особености на конкретната работна система, 
детерминиращи професионалната характеристика на практикуващите в 
нея, могат да бъдат формирани по различен начин. Ако приемем, че нито 
една функционираща работна система не възниква и не се утвърждава 
извън контекста на цялостното обществено развитие, то по-скоро става 
дума за различно влияние на общосоциалните процеси и главно на 
обществените потребности върху нея. 

В един случай може да се наблюдава относителна отдалеченост от 
общосоциалната насока, от същностните потребности на обществото. Тук 
работната система може да самопродуцира своите основни белези. С 
постигнатите резултати тя би могла да изостава от актуалните проблеми на 
настоящето, но също и би могла да ги изпреварва, като създава дейностен 
продукт, с който би станала особено актуална в едно прогнозирано от нея 
бъдеще време. 

В други случаи работещата система получава конкретни актуални 
зависимости от наличната социална среда и нейните обособени органи за 
контрол и управление. Така пък функционалните особености на визираната 
среда ще носят основни белези на по-общата обществена конфигурация, 
ще са техен професионален изпълнител. Армията в съвременното 
общество, като работеща среда, несъмнено се отнася към втория посочен 
тип. Армията като ядро на военното дело и актуално работеща във всеки 
един момент, не самосъздава своите функционални параметри. Те са 
следствие от общосоциални фактори, които я моделират и поддържат в 
конкретен вид. В тази връзка и изискванията към работещите в нейните 
структури хора, особено към най-важните – офицерството, се отнасят към 
високите съвременни стойности на професионализма. 

Професионализмът в съвременен план има свои доказани и 
неотменими страни. Според С. Хънтингтън, основните от тях са три 
[вж.1,22-24] – квалификация, отговорност и корпоративност. Така 
професионалистът е дефиниран като експерт, който притежава знания, 
умения и възможности за работа, получени в процеса на продължително и 
системно образование. Тези черти не са нито плод на талант, нито на 
майсторски умения. Единственият начин за тяхното получаване е 
изпълнението на учебния план в продължение на минимум 4 години, ако 
визираме сегашните изисквания за придобиване на образователна и 
квалификационна степен „бакалавър”. 

Професионалистът после е носител на отговорности пред обществото 
– той е социално отговорен експерт. Не всички професии имат това 
качество, това изискване. Имат го лекарите, учителите и юристите, 
доколкото техните права и задължения са свързани с поддържането на 
жизнено важни за обществото дейности и се практикуват ежедневно. 
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Третото неотменимо изискване за професионализъм е 
корпоративността. Професионалистите са обособени в общности със свои 
отличителни белези, те са асоциирани там по убеждение, по естествена 
принадлежност, по отговорности и споделени ценности. Професионалните 
асоциации предоставят на своите членове възможности за поддържане на 
качества и статут, които не са характерни за гражданите- лаици. Отделно ок 
това, корпоративността предпазва професионалистите от участие в 
дейности, които биха им предоставили облаги, противоречащи на техните 
социални отговорности. Санкционирането на корпоративни членове, 
нарушили тези норми, са част от битието на корпоративния живот. 

Професията на военния човек днес като цяло носи чертите на 
професионализма, като най-вече това се отнася до съвременното 
офицерство. В някои случаи даже офицерската професия се доближава 
повече до идеалните представи за професионализъм, от други две, с 
несъмнено фундаментално значение за съвременното общество – 
медицинската и юридическата. Това обстоятелство е създадено и 
поддържано от социалната общност като неотменна част от неговата 
сигурност и суверенитет. Така че, „офицерството е толкова по-силно и 
ефективно, колкото повече се доближава до професионалния идеал, и 
обратно – най-слабо и неспособно, когато се отдалечава от този 
идеал”[1,24]. Тези думи на Хънтингтън ще припомним след малко. 

Професионализмът на военния офицер е пряко следствие от 
функционирането на съвременната социална система. Тя, видяна като 
гражданско общество, има четири свързани страни – икономическа, 
социална, духовна и политическа. Те оказват пряко и косвено влияние 
върху състоянието на военното дело, доколкото последното е самото 
общество, разглеждано от особена гледна точка, свързана с неговото 
самосъхранение. Несъмнено икономическата зависимост е фундаментална 
тук, тя осезаемо се отразява върху характера на военните дейности и 
военните структури. Въоръжението, логистичното осигуряване, 
оборудването на частите, материалното осигуряване на военните са 
конкретни параметри на икономическият фактор.  

Социалната страна е тази, която възпроизвежда обществения 
организъм като личен състав в армията и дава обвързаност на гражданите с 
проблемите на военното дело. Преди това ставаше чрез участието на почти 
всяко семейство у нас в армейската работа чрез наборната военна служба. 
Днес професионализацията по-скоро измести социалния ангажимент към 
контингент от воини, мотивирани да работят в структурите на 
националната сигурност и получили за съответните длъжности съответно 
образование. 

Образованието, науката, от една страна, както и изкуството и 
моралната система – от друга, пък показват духовната част на обществения 
живот като свързани с военното дело и армията. В контекста на тази страна 
на гражданската обществена система се извършва научната осигуреност на 
отбраната, а същевременно се формира и духовния образ на военния човек, 
поддържат се воинските добродетели, национални идеали и дължимата му 
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морална насоченост. 
Политическата система, както е известно, има за задача да подрежда и 

преподрежда обществените отношения, за да поддържа стабилна 
държавната уредба, да не допуска крайни неравновесни социални 
състояния, както и двувластие. Всъщност, политическата организация 
придава устойчивост по организиран начин и на останалите страни на 
социалната система. За изпълнение на своите функции, тя създава и 
поддържа административни и контролни органи. част от последните се 
занимават с решаването на проблеми по сигурността на  обществото, 
възникващи в мярата на държавната система – вътрешен ред, сигурност, 
борба с формите на престъпност, контрол на миграционни потоци и пр. но 
всичко това – в мерните граници на държавата.  

Когато обаче се осигурява външната сигурност на страната, постоянно 
актуалната и отговорна за това сила е армията. Нейната значимост не е 
толкова в числеността, колкото в професионалната способност за тотално и 
безкомпромисно насилие. А преки ръководители на тази дейност, са 
офицерите – професионалисти. Така, професионализмът става 
задължително условие за заемане на офицерски длъжности, което става 
факт в началото на 19 век. С развитието на армиите на развитите 
европейски държави и на САЩ като численост и военно-техническо 
оборудване става наложително офицерството да получава качествено 
системно професионално образование. Hачалото на това е поставено с указ 
на пруското правителство от 6 август 1808 г. , в който е записано- 
„Единствено право на офицерски патент…дава образованието и 
професионалната подготовка…[2, 366]. От този момент първо в Прусия, а 
впоследствие в редица европейски държави, както и в Северна Америка,се 
въвежда кандидатския изпит за кадети, с което набирането на офицери по 
съсловен и имуществен признак, както и по емоционални авантюристични 
или спекулативни подбуди е прекратено. 

На основата на системното и продължително образование се 
изграждат и останалите две страни на класическия професионализъм- 
корпоративност и социалната отговорност. Тази традиция продължава и до 
момента, което дава основание да се счита, че квалифицираният армейски 
офицер е професионалист. 

Поддържането на тази качествена отлика на офицера и преди, и сега, е 
функция на обществената потребност. Обществото и неговата политическа 
подсистема в подготовката на офицерството въплащават своя интерес от 
сигурност, самозащита и самосъхранение. Колкото по-изразен и осмислен 
е този интерес, толкова по- голяма ще е грижата и за професионалната 
подготовка на офицерството и обратно.   Това е от особено значение за 
изграждането и повишаването на идеите за социалната отговорност у 
офицера. Този фактор има по-широко проявление в професионалното 
битие на воина, защото е следствие от съчетаването на общественото 
мнение за отбрана, армия и офицерство в нея, отколкото са 
корпоративността и системното обучение. Висшите военни училища 
несъмнено дават високата професионална подготовка, а заедно с нея и 
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корпоративната сплотеност, която след завършване на обучението се 
доукрепва в армейските структури. Но социалната отговорност, дълг и чест 
са резултати не само на професионална подготовка, а и на усещане за 
обществени нагласи, мнения и оценки. 

В тази насока може да се каже, че професионализмът добива 
нравствени стойности. А те са най-благоприятни за постигане на високи 
резултати в подготовката, когато са съчетание на обществени оценки и 
воински самооценки. Възприемането на войнския професионализъм като 
нравствена ценност се формира като равновесно съчетаване на личностни 
ориентации с обществено мнение и ценностни нагласи за армията, 
офицерите и техните функции. Колкото повече едно общество показва 
положителното си отношение към националната сигурност и армейската 
система на духовно-практическо ниво, толкова по-благоприятна  би била и 
нагласата на  военния да се реализира като професионалист с помощта на 
нравствени самооценки. 

Но ако обществените нагласи показват безразличие, а дори и 
негативизъм към проблемите на армията, вид въоръжени сили или 
военната професия, резултатът на ценностното преживяване на социалната 
отговорност от воините също ще е негативен. Социалната отговорност на 
професионалиста не е родолюбив импулс, екзалтация и патос, протичащи 
скоротечно. Такава по-скоро би била реакцията на граждани, завладяни от 
някаква силно примамлива идея, представена добре от медии и пропаганда. 
В професионалния свят на военния човек отговорността към държавата и 
обществото е фундаментална същност, заради която и той е на служба, 
приемайки трудностите и лишенията, с които тя е богата. В името на 
отговорности, идеали и патриотични нагласи, военното офицерство прави 
своя професионален избор, игнорирайки много други възможности за 
реализация с далеч по-високи заплати и привилегии. 

Интелигентното общество и отговорната политическа среда би 
трябвало с внимание, грижи и респект да съхраняват военния 
професионалист. Но не като фенове на силови структури, а с ясното 
разбиране за професионалната готовност на тези хора да се сражават за 
цялостта на Родината. Отказът от подобно отношение и финансова 
осигуреност разочарова и демотивира военния човек и води до напускане 
на армията от мнозина.  

Така, „благодарение” на години на изоставяне на проблемите на 
професионалните воини, в армията има хиляди незаети щатни места. 
Военната техника е недостатъчна, логистичното осигуряване е 
пренебрегнато. Способностите на армията за осигуряване на националната 
сигурност са под въпрос. А в гражданското общество се появиха хилядите 
високо подготвени за управление на военното дело професионалисти. 
Обществото следва да е благодарно, че тези специалисти не продават 
уменията си на частни структури. Най-вероятно не го правят, защото един 
от елементите на военния професионализъм е запазен у тях, въпреки че не 
практикуват това, за което са подготвени – а именно- социалната 
отговорност, осмислена като морална ценност. 
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Намаляването на незаетите места в армията е очевиден проблем, 
принципно свързан със сигурността на страната. Общо погледнато, редица 
държави не поддържат постоянно необходимата численост на 
военнослужещи и на офицери в частност, поради икономически 
съображения. Понякога,  както се вижда от историята, след ускорена 
подготовка, могат да бъдат назначени определен брой офицери на някои от 
свободните длъжности. Но кариерно те нямат далечна перспектива, защото 
не са професионалисти в истинския смисъл, а и подобно назначаване се 
прави само при крайна необходимост. 

В настоящия момент, както изглежда, подобен подход става актуален и 
у нас. Налице е идея за подготовка на лица с подходящо висше образование 
за придобиване на квалификация „офицер” след едногодишна подготовка 
във военните училища. Това решение вероятно ще позволи формалното 
намаляване на незаетите места във войските. Но само формално, подобни 
лица биха извършвали офицерска дейност. С едногодишен курс се 
елиминира изобщо идеята за офицерски професионализъм. За това 
нищожно малко време няма да се постигне нито професионална 
подготовка, нито корпоративност, нито отговорност в изложения смисъл. 
Както беше посочено по-горе, това ще е най- слабото и неспособно 
офицерство, поради отклоняване от идеала за професионализъм. Даже не 
става и дума за това, че постъпилите за обучение може да са високо 
мотивирани патриоти. При липса на необходимите условия за подготовка, 
този вид мотивация си остава на ниво „общ” граждански ентусиазъм. 

Поддържането на армия и офицерство изисква не спорадични ходове и 
формални резултати. Изисква се честен анализ на състоянието на отбраната 
и отделяне на достатъчно голям финансов ресурс, за осигуряване на 
националните интереси в областта на външната сигурност. В обратния 
случай опасността за страната ще става все по-осезаема и ще е голяма 
вероятността националната ни сигурност да стане елемент от нечия друга 
национална сигурност. 
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Abstract: The paper presents analyses of some of the studies presented in the literature in 

connection to sustainable development research in the context of competence development 

and capacity building. The implications are discussed as applicable to the Arctic potentials 

for sustainable development and are considered in a complex approach proposed to be the 

basis of an integrated model for project and innovation. The development of an integrated 

approach to the development of competence and capacity building for sustainable 

development in the Arctic is possible taking into account the needs of the environment, as well 

as a population capable of wisely and correctly using its opportunities for the common good. 

The human, social potential of the Arctic zone is the basis for the success of the 

implementation of projects and programs aimed at accelerated and diversified regional 

development. Disclosure, preservation and enhancement of the social potential of the Arctic is 

a priority task for the implementation of these projects. Careful attitude to the mineral 

resources, vegetation, animal and cultural-historical heritage of the Arctic will allow to 

observe the principles of humanism, rational nature management, and also to demonstrate the 

foresight of developers and project implementers to the opportunities of the Arctic zone. The 

success of the implementation of the project for the development of the Arctic zone can be 

built only on the basis of a balance between the real capabilities of people, nature, technology 

and the economic feasibility of certain activities. Budgetary allocations, supplemented by 

private investments, will have a long payback period, and each project participant should be 

prepared for this scenario. An integrated approach to the development of competence and 

capacity building for sustainable development in the Arctic will be implemented provided that 

all ministries, departments, invited companies and individual specialists are clearly 

coordinated over a long period of systematic, stable and efficient work.  
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1. INTRODUCTION 
Sustainable development is accepted as the only one alternative for the progress of the 

national economy and the necessity to discuss and to create a system of principles for the 
implementation of the concept of sustainable development in all the sectors is considered in 
the context of the development of the national innovation system and the transition to a 
knowledge-based economy in Russia [7]. The integration of the issue of the environment in 
the concept of sustainable development along with the social and economic ones 
predetermines the line of actions on different levels [2]. The understanding and the application 
of the concept by the actors requires a great degree of consciousness, innovative solutions and 
tools to implement them efficiently and effectively [10]. The notion is connected to the new 
understanding of society’s functions „thinking globally and acting locally” [1]. 

 

2. EIABORATION OF A COMPLEX APPROACH IN THE FORMATION OF 
COMPETENCE AND CAPACITY BUILDING FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE ARCTIC 

The Arctic zone development is in the focus of modern strategic priorities of the 
Russian Federation, as well as in other Arctic countries, because of the fact that its resources 
are increasingly involved in global economic markets in the context of the global resource 
crisis [4, 5]. Thus, the question of self-determination of the Arctic as a macro-region and its 
identification is necessary, especially with regard to sustainable development issues. The need 
of a correct and effective public policy is underlined in connection to the socio-economic and 
innovative development of the whole country putting the zone as “a very specific target for 
strategic analysis, research and control” [4, 6].  

On the one hand, the Russian Arctic represents a significant set of diverse resources 
that are necessary for Russian and global economic development. In the conditions of 
consecutive carrying out of reconnaissance works it can be found out, that in the Arctic there 
is much more quantity of minerals, than it was supposed earlier. Appropriate subsidies and 
high-tech provision of geological exploration and necessary infrastructure in particularly 
difficult conditions of permafrost will allow obtaining timely and necessary results. In 
parallel, the modernization of the Russian northern fishing fleet will increase the supply of 
valuable fish and seafood to the domestic and foreign markets - within the limits permissible 
for environmental reasons. 

On the other hand, it is necessary to take into account the high degree of depreciation 
of the objects of the Russian Arctic infrastructure left over from Soviet times. The subsidies 
that followed for its reconstruction and substantial addition will pay off for a long time before 
making a worthy contribution to the development of the Arctic zone and other regions of the 
Russian Federation. Permafrost losing its former conditions more and more every year. This is 
a serious threat to the objects of architecture in the Arctic. If the scientists' assumption that the 
rate of melting of the northern ice will increase steadily will become justified, there will be a 
need to substantially change the ideology of housing and industrial construction in the Arctic 
zone. To implement these activities will require significant additional material investment. 
Due to this circumstance, the rapid recoupment of Arctic projects may be called into question. 

Considering its characteristics of a territory with uneven development of regions, the 
concentration and wealth of natural resources and raw materials, a special zone of the limiting 
cold and permafrost, deficiency and incompleteness of infrastructure, rotational basis of 
development, etc. the zone is regarded as “a threshold spatial socio-economic object” [4] 
challenging to elaborate innovative models of regions development management. The 
transformation of the zone into a point of growth of the economy is scrutinized through the 
creation of innovative and industrial clusters which to produce new knowledge, innovation 
and footage to a new economy [4]. The proposed management model should be based on 
analyses and prognoses on one hand, and on the capacity of the regions attracting and 
building a wide expert network. Challenges are connected and research is being conducted on 
the vulnerability of poor infrastructure and ecosystems, climate change, high cost of 
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development resources, low accessibility and population with insufficient volumes and 
systematic knowledge, aiming at the building up an economic and social regional policy 
oriented to sustainability. 

First of all, systematic subsidies will be required to increase the level of knowledge of 
the population of the Arctic zone of Russia in the field of rational nature management, 
possession of fundamentally new technologies, as well as careful preservation of the cultural 
heritage of the Russian North. It is necessary to diversify the work of Arctic and other 
universities, which are called upon to train highly qualified specialists for the Arctic zone. In 
this regard, professional retraining of the teaching staff will be required, a profound rethinking 
of the existing training courses, the introduction of additional university disciplines, as well as 
substantial upgrading of the laboratory base. In addition, a broad-format translation of the 
experience of the scientific and pedagogical thought of other regions is needed, as well as an 
invitation to work in the arctic zone of high-skilled specialists already held in various fields of 
knowledge. At the same time, we understand the dependence of the level of employment of 
experienced specialists on the level of their qualification. The most interesting specialists can 
have very high employment, and come to the Arctic zone only in order to briefly consult their 
local colleagues on the most pressing issues for a short time. Specialists in this field will 
require a much higher pay than local. Developers of the project should take this into account 
when creating an overall estimate of upcoming work. 

In contemporary world many states have started reforming their educational systems 
and design educational policies centered on the concept of competences. The education on 
sustainability issues and developing competences in this field is regarded as a tool generating 
changes in minds and behaviors for a safer world and a healthy social environment [3]. Some 
of the sustainable development themes are defined as follows: World citizenship and 
democracy; Waste materials and recycling; Biodiversity; Production and consumption; 
Healthy life; Preservation / management of natural resources and renewable energy; Local 
and global responsibility; Human rights, peace and justice; Cultural diversity; Rural and urban 
development. 

Furthermore, the importance of the interdisciplinary learning and the acquisition of 
key competences according to the concept of lifelong learning in the EU, is underlined as 
“competences which subsumes not only a set of knowledge, but also a series of abilities, 
attitudes and values” [3]. 

People who intend to work in the Arctic zone should be ready to receive new 
professions, as well as to professional retraining within the specialty that they have. The 
novelty of the conditions in which they are to work is dictated simultaneously by the warming 
of the climate and the growth in the scale of the tasks being solved in the Arctic. The defense 
power of the Arctic armed forces is growing in principle. This requires the progressive growth 
of the civil institutions that accompany them, which will serve the troops of the Russian army 
stationed in this zone.  

Greater attention is also required by the question of the formation of new values 
among the local population, people coming to work in the Arctic on a rotational basis, as well 
as guests of this unusual land. It is required to develop the skill of careful handling of the 
plant, animal world of the Arctic and its cultural heritage. Each of them should be aware of 
how scarce the flora of the Arctic, consisting mainly of mosses and lichens, as well as a 
relatively small number of flowering plants. An extremely careful attitude to all types of 
vegetation is necessary, since their destruction will require considerable efforts for restoration 
in the future. This issue acquires a special sound in the period of increasing industry in the 
Arctic zone. The technologies of the extractive and processing industry, transport and other 
branches of the national economy, which is being developed in the Arctic now, must 
necessarily be environmentally friendly. Training in the use of technological cycles of 
industrial production in higher education institutions and specialized secondary educational 
institutions should be accompanied by training in the rational use of natural resources and the 
construction of ecological strategies for the development of various types of industry. Equally 
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important is the far-sighted attitude of designers and implementers of projects in the Arctic to 
the diverse animal world, many of whose representatives have long been listed in the Red 
Book. Substantiated optimism provokes examples of careful attitude of people to 
representatives of the Arctic fauna. For example, seismic tests near the location of colonies of 
marine mammals in the Arctic are conducted only during their seasonal migration to warmer 
waters. Along with this, technologies are being developed to reduce noise emitted by the 
engines of sea-going ships that ensure the functioning of industrial enterprises in the Arctic. 
Also, scientists and specialists are searching for a way of noise reduction for drilling rigs, 
which also create discomfort for animals in the Arctic zone. 

And, finally, preservation of historical and cultural heritage in the Arctic, its unique 
architecture and sculpture, protected natural landscapes in the course of mass territorial 
transformations is of particular importance. Without the formation of the values of this circle, 
it is impossible to implement the leading principle of humanism in the further development of 
the Arctic zone. 

The competence and the capability regarding smart services and centers of regional 
development could be categorized into: human competence and capability, organizational 
capability and content management capability, interrelated into a three-layer competence 
portfolio model [11, 12]. The same study presents business co-evolution through platform 
configuration and management staying on the notion that the main dynamics in the business is 
by integrating technology and knowledge to provide new products and services. It discusses 
the reorganization of network activities regarding the creation of new opportunities and new 
businesses and states that platforms are essential in strategic product and service planning and 
management. For a sustainable growth in a technology-oriented business it is important to 
have three different platforms: business portfolio platform, competence portfolio platform and 
technology platform which are in dynamic relationships and form an adaptive complex and 
synergy system (Fig. 1). 

Regarding development policy, and rural development policy in particular, there is a 
strong territorial focus on the potentials, resources and demands of the regions in which 
investments in territorial capital and capacity building are the accent in the place-based 
approach [13]. In a framework proposed the territorial capital is divided into physical, human 
and natural capital. 

 

 
 

Fig. 1. Business co-evolution through platform configuration and management 

Source: Salminen V., Kantola J. I., Vanharanta H. Competence portfolio assessment of 

research and development center for regional development. Procedia Manufacturing 3 (2015) 

701-708. 

 

Capacity building embraces modernization, restructuring and stabilisation of existing 
territorial assets. Some of the important factors determining the heterogeneity in regional 
development are discussed to be the intervention of authorities in the programming of the 
policies and the uptake of the measures by the actors [13]. Considering the capacity building 
as a valorization of the local resources as natural amenities, cultural heritage and 
infrastructural equipment, the study points out that „the ability to effectively and efficiently 
exploit factor endowments is decisive in generating competitive advantages for the regions” 
[13]. A special attention is put to the interaction and mobilisation of certain domains of 
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regional rural development, including innovation (new practices and products), market 
governance (institutional capacity to interact with markets) and new institutional 
arrangements (institutional capacity to support stakeholder cooperation) which are considered 
influential for the needed change for sustainable development. This conceptual framework 
links policy development to regional needs and potentials in a place-based perspective 
stressing on the interaction between asset investments and the valorization of already 
available territorial assets enhances the understanding of regional development strategies and 
provides a greater consistency for individual local projects.  

Development projects on regional level aim at alleviating poverty and ameliorating 
lives of local communities in which the most commonly used and efficient strategy is to focus 
on organizations and to build from their existing capacities or to try to build new 
organizations in which social and human capital are the key components [8, 9]. The last ones 
are considered as part of the social capacity of the local organization which could be enforced 
with development projects through capacity building. The term involves much more that 
training activities including not only human resource development but predominantly 
organizational and institutional (Table 1). Individual capacity is characterized by two main 
dimensions: technical and behavioral capacities. Technical capacity is needed in any 
organization to perform all the required activities in a business. It includes financial skills, 
technology skills, political skills, planning and management skills. Behavioral capacity 
embraces personal attitudes and skills needed in the relationships between people and groups 
of stakeholders - leadership or entrepreneurship. Social capacity has a role to promote 
capabilities enabling a community based enterprise or organization to succeed in the long 
term aside from technical capacity and it could be divided in behavioral (commitment, trust, 
network building, entrepreneurship, norms, team work, group organizing, sense of 
community, shared values, negotiating and political skills) and contextual (vision and strategy, 
legal and financial skills or institution building) capacities [8]. 

Table 1. Capacity characteristics on different levels 
Level Competence 

Individual 
capacity 

Leadership; Entrepreneurship; Financial skills -Economic literacy; 
Technology skills; Political skills (Communication; Organizational; 
Electoral); Planning skills; Management skills, changes management 

Social 
capacity 

Participation and cooperation; Commitment; Trust; Communication; 
Network building; Entrepreneurship; Norms; Team work; Group process 
skills (Problem/ conflict-solving skills; consensus building, decision-
making); Sense of community, shared values; Vision and Strategy 

 

Source: Merino S. S., Carmenado Ignacio de los Ríos. Capacity building in 

development projects. Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 960-967 

 

 
 

Fig. 2. Conceptual framework to capacity assessment in development projects 
Source: Merino S. S., Carmenado Ignacio de los Ríos. Capacity building in 

development projects. Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 960-967. 
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Increasing the social potential of the Arctic zone requires long-term, diverse activities, 

including socialization, social and psychological-pedagogical rehabilitation of a wide range of 
people - both representatives of the local population and professionals coming from other 
regions and countries.  

We must draw the following conclusions from the above: 
1. The development of an integrated approach to the development of competence 

and capacity building for sustainable development in the Arctic is possible taking into account 
the needs of the environment, as well as a population capable of wisely and correctly using its 
opportunities for the common good. 

2. The human, social potential of the Arctic zone is the basis for the success of the 
implementation of projects and programs aimed at accelerated and diversified regional 
development. Disclosure, preservation and enhancement of the social potential of the Arctic is 
a priority task for the implementation of these projects. 

3. Careful attitude to the mineral resources, vegetation, animal and cultural-
historical heritage of the Arctic will allow to observe the principles of humanism, rational 
nature management, and also to demonstrate the foresight of developers and project 
implementers to the opportunities of the Arctic zone. 

4. The success of the implementation of the project for the development of the 
Arctic zone can be built only on the basis of a balance between the real capabilities of people, 
nature, technology and the economic feasibility of certain activities. Budgetary allocations, 
supplemented by private investments, will have a long payback period, and each project 
participant should be prepared for this scenario. 

An integrated approach to the development of competence and capacity building for 
sustainable development in the Arctic will be implemented provided that all ministries, 
departments, invited companies and individual specialists are clearly coordinated over a long 
period of systematic, stable and efficient work. 
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Abstract: The report presents the problems related to the methodological and organizational 

support of the newly-appointed socio-pedagogical specialists. The attitudes of experienced 

tutors on various factors determining their involvement in mentoring as part of a complex 

program to support the adaptation of young professionals made available. The analyzes and 

conclusions on the proposed toolkit confirm scientifically grounded recommendations aimed 

at building pedagogical teams to support pedagogues and needs related to their professional 

and career advancement in the workplace.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Идеята за осъществяване на наставничество в професионален екип на работното 
място има десетилетна история. Тя стои в основата на т. нар. неформална 

професионална квалификация, която е структурирана, има ясно определени 
образователни цели, но обикновено се провежда извън официалните учебни заведения. 

Бързите промени в образователната и професионалната среда поставят 
постоянно нарастващи изисквания пред образователните институции да използват 
уменията и компетенциите на всички свои членове, за да гарантират устойчиво 
развитие. В тази връзка, ролята на екипното педагогическо сътрудничество да повишава 
организационната ефективност се признава на всички образователни равнища. 
Изграждането и управлението на екипи за споделяне на опит на работното място се 
превръща във водещ управленски подход в условията на глобализация, повишена 
мобилност и използването на информационни технологии.  

Приоритет в намирането на пресечната точка между теорията и практиката е 
създаването на подходящи подкрепящи условия, които да гарантират развитие на 
личността, себереализация на възможностите, допълнително обучение и развитие на 
професионалните компетентности на наставляваните. При осъществяването на успешен 
обмен на знания и компетентности наставничеството може да допринесе значително 
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за личностното и социалното израстване и развитие на социално-педагогическите 
специалисти.  

Затова реализирането на успешното наставничество е важно да интегрира 
съвместните действия на трите заинтересовани групи: ръководство, социално-
педагогически специалисти и експерти от образователни институции, които заедно да 
осигурят изпълнението на образователната и квалификационна рамка за 
продължаващата подготовка. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
2.1 В условията на значими социално-икономически промени в страната, 

вследствие на които обучението се модернизира, професионализмът се превръща в 
решаващ фактор за осигуряване на качеството на образованието. Постигането на тази 
цел изисква гъвкав и ефективен подход към изграждането на професионалните 
компетентности на социално-педагогическите специалисти. 

Поради нееднозначната и невинаги точна употреба на термина 
„наставничество“, в началото ще се спрем на неговото значение в контекста на 
подготовката на наставниците за взаимодействие с новопостъпилите в професията 
социално-педагогически специалисти. 

Високата средна възраст на учителите в България и необходимостта от 
непрекъснато актуализиране на учебните програми – в съответствие с променящия се 
пазар на труда, прави процеса на смяна на поколенията не особено плавен. В този 
смисъл наставничеството придобива съществена важност за начинаещите в 
професията. Не всички педагози обаче знаят как да бъдат конструктивни съветници. Ето 
защо подготовката на обучителите с повече опит да станат наставници е от определящо 
значение и следва да се разглежда като неразделна част от вътрешноквалификационната 
стратегия на всяка образователна организация. 

Подпомагането на кариерното развитие в училищния екип се обуславя от 
необходимостта да се планира и координира работата на педагогическите и 
непедагогическите специалисти в контекста на приобщаващото образование. Целта е 
чрез обединяването на отделните действия да се постигне синергичен ефект. 

Във връзка с изследваната проблематика, екипът приема тезата, че в етапа на 
подкрепата за реализиране на сложната многофункционална дейност на социално-
педагогическите специалисти, съществена роля играе наставникът. Според Т. Вълова, 
превръщането на уменията (в съответствие с потребностите) в педагогическа 
способност, а след това – в професионална компетентност, се постига чрез 
наставничество, което „протича като процес на взаимодействие между преподавателя и 
наставлявания, при което обучителят има лично превъзходство в дадената предметна 
област и упражнява квалифицирано и професионално въздействие върху мисленето, 
поведението и действията на обучаемия“ [1]. Това дава основание на изследователския 
екип да интерпретира наставничеството като: 1) неформално и/или информално 
(определяно спрямо типа учене); 2) продължаващо образование/обучение (определяно 
според вида обучение и придобиване, разширяване и усъвършенстване на 
професионалната квалификация) след завършено предварително образователно 
равнище или вид образование.  

Неосъзнато или целенасочено, индивидуално или групово, неорганизирано или 
провеждано по програма, наставничеството осигурява ценен професионален опит 
чрез развитие на вече усвоени и добавяне на нови ключови умения.  

Държавният образователен стандарт във връзка с квалификацията се определя в 
НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Наредбата 
регламентира условията за  методическата и организационната подкрепа в случаите на 
ниска оценка в резултат на атестирането; консултиране и подпомагане с с цел кариерно 



423 
 

развитие и др. Уточнени са функциите на опитния възпитател по отношение на 
новоназначените, а именно да „осъществява методическа и организационна подкрепа на 
новоназначени учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по 
отношение на стажант-учители“ [3]. В контекста на дискутирания проблем П. Марчева 
обобщава, че чрез Закона за училищното и предучилищното образование се връща 
центърът на подкрепата в училище и се овластява училищното лидерство да управлява 
процеса на приобщаване [2]. 

Анализирайки наставничеството в светлината на андрагогиката, екипът го 
разглежда като комплекс от непрекъснати неформални и информални процеси на 
обучение и квалификация, осъществявани на работното място. В резултат от тях се 
усъвършенстват личните и професионалните компетентности. В практико-приложен 
аспект конструктът се характеризира като комплексна планирана екипна дейност, 
чрез която се трансферират знания от наставника към неопитния педагог или 
специалист. 

Посочените теоретични и нормативни основания служат като отправна точка за 
изследователския интерес към проучването на нагласите на социално-педагогическите 
специалисти да осъществяват формално и ефективно наставничество в училищни 
екипи. 

Контингент за реализиране на анкетното проучване са социално-
педагогическите специалисти от 20 населени места в Р България. 

1. Методи за теоретично изследване са: теоретичен анализ на литературни 
източници във връзка с проучвания проблем; контент-анализ на международни и 
национални програмни и нормативни документи, регламентиращи неформалното 
наставничество. 

2. Методи за установяване на емпирични резултати: социологически методи 
– нестандартизирана авторска анкета; математико-статистическа обработка и анализ 
на резултатите от изследването – SPSS 20; графични методи за нагледно представяне на 
получените резултати. 

2.2 Диаграми и таблици.  
 Демографски профил на социално-педагогическите специалисти  
Профилът на респондентите е изграден на базата на следните характеристики: 

населено място; пол; образователно-квалификационна степен; трудов стаж.  
Общият брой на анкетираните по региони може да се наблюдава на фигура 1.  
В изследването са обхванати социално-педагогическите специалисти, учещи или 

работещи в 20 населени места (таблица 1.).  
Респондентите са разпределени както следва: Велико Търново – 35 ИЛ (34.7%); 

Плевен – 14 ИЛ (13.9%); Ловеч – 8 ИЛ (7.9%); Габрово – 7 ИЛ (6.9%); Враца – 6 ИЛ 
(5.9%). 
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Таблица 1. Разпределение по населено място 
 

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1. Бургас 2 2,0 2,0 2,0 

 2. Варна 3 3,0 3,0 5,0 
 3.Велико Търново 35 34,7 34,7 39,6 
 4. Видин 1 1,0 1,0 40,6 
 5. Враца 6 5,9 5,9 46,5 
 6. Габрово 7 6,9 6,9 53,5 
 7. Добрич 3 3,0 3,0 56,4 
 8. Кюстендил 1 1,0 1,0 57,4 
 9. Ловеч 8 7,9 7,9 65,3 
 10. Пазарджик 1 1,0 1,0 66,3 
 11. Плевен 14 13,9 13,9 80,2 
 12. Пловдив 3 3,0 3,0 83,2 
 13. Разград 1 1,0 1,0 84,2 
 14.Русе 1 1,0 1,0 85,1 
 15. Силистра 3 3,0 3,0 88,1 
 16. Сливен 3 3,0 3,0 91,1 
 17 .София 2 2,0 2,0 93,1 
 18. София (столица) 3 3,0 3,0 96,0 
 19. Търговище 3 3,0 3,0 99,0 
 20. Шумен 1 1,0 1,0 100,0 
 Total: 101 100,0 100,0  

 

По еднакъв брой респонденти са от населени места като: Варна (3 ИЛ, с 
относителен дял 3.0%); Добрич, Пловдив, Силистра, Сливен, София и Търговище 
(фигура 1.). 

 

Фигура 1. Населено място (в %) 

 

Разпределението по пол показва, че сред анкетираните преобладават жените. 
(таблица 2.). 
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Таблица 2. Разпределение по пол 
 

 Пол Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid: Жена 95 94,1 94,1 94,1 
 Мъж 6 5,9 5,9 100,0 
 Total: 101 100,0 100,0  

 

Данните от фиг. 2, показват, че жените са 95 и съставят 94.1%, докато мъжете са 
само 6, с относителен дял 5.9% 

 

 
 

Фигура 2. Разпределение по пол 

 

Данните за разпределението по пол сочат, че все още съществува силна 
феминизация на учителската професия в съвременното българско училище (фигура 2.). 

Възрастовото разпределение е показано в данните от таблица 3.  
 

Таблица 3. Възраст 
 

  Възраст Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 18 – 25 г. 28 27,7 27,7 27,7 
 26 – 35 г. 27 26,7 26,7 54,5 
 36 – 45 г. 28 27,7 27,7 82,2 
 46 – 55 г. 16 15,8 15,8 98,0 
 Над 56 г. 2 2,0 2,0 100,0 
 Total: 101 100,0 100,0  

 

Преобладаваща част от ИЛ са на възраст от 18 – 25 години (27.7%), следвани от 
групата на 36 – 45 годишните, съставляващи 27.7%, следват: 26 – 35 год. (26.7%); 46 – 
55 години (15.8%), над 56 г. са едва 2-ма респонденти с относителен дял 2.0%. (таблица 
3).  

Възрастовият профил на изследваните лица може да се проследи на фигура 3. 
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Фигура 3. Разпределение по възраст (в %) 

 
В таблица 4. са представени резултатите за броя на респондентите от 

съответните длъжности, както и процентното съотношение спрямо общия брой 
анкетирани.  
 

Таблица 4. Професионална роля 
 

 Длъжност Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Детски учител 2 1,98 1,98 1,98 
 Директор 10 9,9 9,9 11,88 
 Общообразователен учител 54 53,47 53,47 65,35 
 Ресурсен учител/специален 

педагог 
35 34,65 34,65 100 

 Total: 101 100 100   
 

Най-голям е броят на общообразователните учители, които са 53, с 
относителен дял 53.47%. Анкетираните ресурсни учители /специални педагози са 35, 
съставляващи 34.65%, директори – 10 ИЛ, съставляващи 9.9%. Следват детските 
учители, които са едва 2-ма, с относителен дял 1.98%. 

Разпределението по професионална квалификация е визуализирано на фигура 4.  

 

Фигура 4. Професионална роля (в %) 

 
По образователно-квалификационна степен (ОКС) разпределението на 

респондентите е следното (таблица 5.): най-голям е броят на лицата с образователна 
степен магистър – 76, чийто относителен дял е 75.25%.  
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Таблица 5. Образователно-квалификационна степен 
 

ОКС 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Професионален 
бакалавър 

6 5,94 5,94 5,94 

Бакалавър 17 16,83 16,83 20,9 
Магистър 76 75,25 75,25 98,18 
Друго 2 1,98 1,98 100 
Total: 101 100 100   

 

На второ място се нареждат респондентите със степен бакалавър – 17, 
съставящи 16.83%, а най-малък е броят на лицата с образователна степен 
професионален бакалавър – 6, с относителен дял 5.94% (фигура 5.).  

 

 
 

Фигура 5. Професионална роля (в %) 

 

Резултатите от таблица 6 представят разпределението на анкетираните учители 
по трудов стаж. Най-голяма е групата с професионален опит над 30 години, която 
включва 28 лица, съставящи 27.73 %.  

Таблица 6. Трудов стаж 
 

Години 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid До 5 години 20 19,8 19,8 19,8 
До 10 години 11 10,89 10,89 30,69 
До 15 години 13 12,87 12,87 43,56 
До 20 години 14 13,86 13,86 57,42 
До 30 години 15 14,85 14,85 72,27 
Над 30 години 28 27,73 27,73 100 
Total: 101 100 100   

 

На второ място се нарежда групата с трудов стаж до 20 години, включваща 20 
учители, с относителен дял 19.8%. Професионален опит до 30 години имат 15 ИЛ, с дял 
14.85%, и най-малобройна е групата с трудов стаж до 10 години – 11 учители, 
съставящи 10.89% (фигура 6.). 
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Фигура 6. Разпределение по трудов стаж (в %) 

 

На въпроса „Приемате ли наставничеството като неразделна част от 

кариерното развитие?“, отговорите имат следното разпределение, което е представено 
в таблица 7.  

Таблица 7. Наставничеството като  

неразделна част от кариерното развитие на специалистите 
 

  Отговор Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Не 32 31,7 31,7 31,7 
 Не мога да преценя 26 25,7 25,7 57,4 
 Да 43 42,6 42,6 100,0 
 Total: 101 100,0 100,0  

 

Фигура 7. представя резултатите от отговорите на ИЛ във връзка с оценката на 
мястото на наставничеството в комплексното кариерно развитие. 

Прави впечатление големият брой респонденти, 32 ИЛ, с относителен дял 
31.7%, които не оценяват наставничеството като част от кариерното развитие. Немалък 
дял 26 ИЛ, съставляващи 25.7% – отговарят, че не могат да преценят. 
Преобладаващата част от ИЛ са отговорилите положително и те съставляват 42.7%. 

 
 

Фигура 7. Наставничеството – част от кариерното развитие на специалистите (в %) 
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Сравнително голяма част от анкетираните специалисти 51 ИЛ, с относителен дял 

50.5%, не могат да преценят дали съществуващата нормативна база регламентира добре 
осъществяването на менторския процес (таблица 8.). 

 
Таблица 8. Нормативна база на наставничеството  

 Отговор Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Не 22 21,8 21,8 21,8 
 Не мога да преценя 51 50,5 50,5 72,3 
 Да 28 27,7 27,7 100,0 
 Total: 101 100,0 100,0  
 

Едва 28 (27.8%) от анкетираните застават зад идеята, че националните законови 
документи създават необходимата основа и среда за подкрепа в професионално трудни 
ситуации на работното място и насърчават младите специалисти да се развиват. Почти 
сходен е броят на ИЛ – 22, с относителен дял 21.8%, които са на противоположното 
мнение. Оценката на нормативната база оказва пряко влияние върху увереността, 
че съществуват надеждни условия, регламентиращи квалификацията на младите 
специалисти, което представлява важен фактор за задържането и реализирането 
им в професията (фигура 8.). 

 

 
 

Фигура 8. Оценка на нормативната база на наставничеството (в %) 

Желанието на новоназначените в професията за активно участие в обучение, 
осъществявано в педагогически екипи, изследва следващият въпрос. Резултатите от 
отговорите на респондентите са представени в таблица 9.  

Таблица 9. Желание за включване като ментор в екипна работа  

 Отговор Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Не 47 46,5 46,5 46,5 
 Не мога да преценя 24 23,8 23,8 70,3 
 Да 30 29,7 29,7 100,0 
 Total: 101 100,0 100,0  

 

В разпределението на анкетираните лица най-многобройна е групата на 
отговорилите отрицателно – 47 респонденти, представляващи 46.5%. На второ място се 
нареждат тези, които изразяват готовност за включване в процеса на подкрепа за 
младите специалисти. На последно място са отговорилите, че не могат да преценят. 
Това са 24 анкетирани, с относителен дял 23.8%.  

Фигура 9. илюстрира съотношението между трите групи отговори. 
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Фигура 9. Желание за включване като ментор в екипна работа (в %) 

 

 Нагласите относно подготовката за включване в наставничество като част 
от комплексна програма за подпомагане адаптацията на младите специалисти са 
визуализирани в таблица 10.  

Таблица 10. Нагласи за менторство  
  Оценка Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 1 най-ниска оценка 2 2,0 2,0 2,0 

 2 8 7,9 7,9 9,9 
 3 15 14,9 14,9 24,8 
 4 28 27,7 27,7 52,5 
 5 17 16,8 16,8 69,3 
 6 11 10,9 10,9 80,2 
 7 8 7,9 7,9 88,1 
 8 най-висока оценка 12 11,9 11,9 100,0 
 Total: 101 100,0 100,0  

 

Фигура 10. представя нагласите за оказване на сътрудничество при адаптация на 
новоназначените специалисти.  

Най-висока готовност да споделят отговорностите на съветници и ментори, 
ранжирана в 8-степенна скала, заявяват 12 ИЛ (11.9%). Следва групата, избрала оценка 
7 – 8 ИЛ, съставляващи 7.9%. Оценки 5 и 6 са посочени от общо 28 респонденти, с 
относителен дял 27.7%. 

 

 
 

Фигура 10. Нагласи за менторство (в %) 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
Въз основа на теоретичния и сравнителния анализ на данните от изследването 

могат да се изведат следните акценти: 
Авторското проучване предлага документи, статии и добри практики, свързани с 

наставничеството. В резултат от получените изследователски данни и техния анализ 
биха могли да се отправят научно обосновани препоръки. Те са насочени към 
разработването на обучителни модули, които да подготвят социално-педагогическите 
специалисти с повече опит да станат ментори на начинаещите учители. Организирането 
на обучения за наставниците би улеснило устойчивия достъп на образователните 
институции до наставничество, обмен на информация между техните членове, както и 
ще съдейства за осигуряване на сътрудничество между опитните специалисти, 
директорите и начинаещите педагози. 

Изказваме дълбоката си увереност, че в бъдеще ще продължим научните си 
търсения и изследвания по въпросите, които не намериха отговора си в настоящото 
изследване, както и по всички онези, които в условията на перманентно променящата се 
действителност ще се появят на дневен ред, за да търсят адекватното си решение.  

Вярваме, че настоящото изследване ще помогне за решаването на въпроси, 
свързани с набелязването на конкретни стъпки и мерки за създаване на педагогически 
дизайн на модулна програма за наставничество. 

Оставаме с ясното съзнание, че темата далече не е изчерпана и проблематиката 
би могла да се разшири както на национално, така и на международно ниво. 

Надяваме се, че чрез поставянето на тази сериозна проблематика на обсъждане 
и дискусия, бихме могли да ангажираме и да направим съпричастни много различни 
институции, родители, неправителствени организации и медии в търсенето на най-
добрите решения за подобряване качеството на образованието в контекста на новите 
образователни политики в страната ни. 
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Abstract: Our organism is a federation of an immense number of cells, each and every 

one of them also being a microorganism, which lives its complex life. In the meantime, all 

these cells interact between each other by adequately responding to the input signals and also 

sending signals themselves. The study of the processes which transform normal cells into 

tumorous ones led to incredible and unpredictable results: in normal cells has been found a 

system of interaction with a particular protein, which can be defined as a “system for 

guarding the genes”. This system protects the cells and the organism as a whole from 

mutations in the genome. The main role in this system is played by a protein by the name of 

p53.  

 
Keywords: protein p53, oncogenic mutations, treatment and prevention of tumor 

diseases 

 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ. 
 
През последните години на изучаване процесите на трансформация на 

нормалните клетки в туморни е довело до още забележителни и неочаквани резултати: в 
нормалните клетки е открита система на взаимодействие с белтъка, която може да се 
нарече „система за охрана на гените“. Тази система предпазва клетките и организма от 
мутации в гена. Главната роля в тази система играе белтъкът наречен 53p . 

 
2. ФУНКЦИИ НА p53 И НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

РАКА. 
Белтъкът 53p  е открит през 1979 г. от А. Левин, Д. Лейн и У. Олд и е получил 

името си според молекулната си маса (53 килодалтона) [1].  
Повишеното внимание към 53p  се определя главно от ключовата роля на този 

белтък в защитата срещу рака – един въпрос, който болезнено вълнува обществото. 
Разкриване на множеството механизми на функциониране на 53p  протича паралелно с 
изучаването на основните механизми на разпознаване и прокарване на сигнали в 
клетката, репарацията на гена, регулирането на клетъчното делене и умирането на 
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клетките, координирането на метаболитните процеси и регулирането но 
взаимодействието между клетките. Изненадващо, функцията на 53p  се оказва свързана 
с всеки от изброените процеси, при което комуникациите се поддържат на много нива и 
формират единна регулаторна мрежа. Една от функциите на 53p  е да контролира 
състоянието на клетъчната ДНК. Белтъкът 53p  не само получава сигнали за 
повишаване на някои прагови стойности във всеки от клетъчните процеси, но и 
осигурява адекватен на тези стойности отговор. В отговор на сигнал за отклонения от 
нормата на процесите и наличие на увреждане на генетичния апарат, 53p  се активира, 
което води или до ускоряване на ремонтните процеси, или до спиране на клетъчния 
цикъл и при силен стресов стимул – до апоптоза. По този начин този белтъкът 
предотвратява деленето на потенциално онкогенни клетки. Ролята на 53p  в организма 
може да се сравни с ролята на диригента в оркестъра – неговата функция осъществява 
контрол върху изпълнението на изработената еволюционна програма, представляваща 
схеми на поведение на клетките в различни условия.  

При изпълнението на своята контролна функция 53p  не е самостоятелен 
участник, който е необходим за протичането на едни или други процеси: неговата 
активност се проявява само в отговор на отклонение от нормата. Неговата биологична 
роля е да се гарантира стабилността на генома и генетичната еднородност на клетките в 
целия организъм. Неслучайно генът 53p  много често се описва метафорично като 
„пазител на генома“[2]. 

Когато в гена белтъкът р53 е грешно кодиран, в 50% от случаите се развива 
онкологично заболяване, тъй като анормалното функциониране на този белтък прави 
клетъчното делене възможно дори в случай на увредено ДНК. Ако гените на нормални 
клетки или тяхното ДНК бъде повредено, например, от рентгенови или ултравиолетови 
лъчи, които са предизвикали разкъсвания във веригата на ДНК, то в клетката, чрез все 
още неизяснен механизъм, рязко се увеличава количеството на белтъка 53p . Той 
действа като пазител на ДНК и като контролна точка в клетъчния цикъл. Когато усети 
аномалии в цикъла на растеж и преди всичко процеса на репликация на ДНК, той 
активира гена р21, който от своя страна се свързва с белтъка стимулиращ клетъчното 
делене (cdk2), за да се спре клетъчния цикъл. Под влиянието на 53p  клетката 
превключва към ремонт на повреденото ДНК. Разкъсването в ДНК трябва да се 
възстанови чрез специални ензими. Ако след известно време нормалната структура на 
ДНК е възстановена и разкъсването - поправено, то количеството на 53p  в клетката 
отново се снижава до нормалните си нива, растежа на клетката се подновява и тя 
наново започва програмата за подготовка за делене. Ако напротив, повреждането на 
целостта на гена се окаже прекалено голямо и не може да бъде поправено в разумен 
срок, все пак белтъкът 53p  инициира друга верига за реакция , която води до така 
наречената програмирана смърт или апоптоза. Апоптозата е процес, при който в 
клетката настъпват серия деструктивни изменения на ядрото, митохондриите и други 
основни компоненти, което води до смъртта на клетката. Реакцията апоптоза при 
нормално развитие служи за отстраняване на клетки, които са станали ненужни. За 
пример може да служи апоптоза на клетките на опашката на поповата лъжичка, която 
води до изчезването на тази опашка при превръщането поповата лъжичка в жаба. 
Апоптозата, която включва 53p  в увредените клетки, довежда до смъртта на тези 
клетки и до освобождаването на тъканите от клетки с повреден ген (фиг. 1) [4].  

 



434 
 

 
Фигура 1 

 
В известен смисъл, 53p  действа като пазач, който следи за отклонения в растежа. 

За да изпълни своята работа, 53p  белтъкът регулира експресията на стотици гени. Ако 
повреденият ген се предаде на потомството това може да доведе до сериозни последици 
за тъканите в организма, особено, ако това би било повреден участък от ДНК, където е 
локализиран протоонкогенът; преобразуването им в онкогени може да причини туморни 
трансформации. Апоптозата на увредените клетки предотвратява тази опасност. Тази 
защитна роля на 53p  потвърждават данните за рядко наследствено заболяване, което се 
нарича синдром на Li Fraumeni (LFS) [3, 8]. При хората с този синдром във всички 
клетки на организма липсва ген, който кодира белтъка 53p . Тези хора нямат видими 
дефекти и те растат и се развиват нормално, но в относително млада възраст (до 40 
години) в тях се развиват злокачествени тумори, при което установяването на тези 
тумори може да бъде много различно. Появяването на тези тумори е в резултат на рязко 
повишена честота на мутациите, което трансформира протоонкогените и онкогените в 
клетки, в които липсва защитния белтък 53p . Генът 53 е един от гените, които кодират 
белтъка, които предотвратяват появата на онкогенни мутации. Тези гени често се 
наричат антионкогени (фиг. 2) [5]. 

 
 

Фигура 2. Основен механизъм, по който се развива ракът 
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3. ОКИСЛИТЕЛНИЯТ СТРЕС И ГЕНЪТ p53. 
Окислителният стрес е липсата на равновесие между образуването на свободни 

радикали и възможността на тялото да противодейства или да неутрализира техното 
вредно въздействие с помощта на антиоксиданти. В отговор на ниски нива на 
окислителен стрес, 53p  проявява антиоксидантна активност за да отстрани 
окислителния стрес и да осигури оцеляването на клетката, докато при високи нива на 
окислителен стрес, 53p  проявява про окислителна активност като допълнително 
увеличава нивата на стреса, което води до смъртта на клетката. Това предназначение на 

53p  предпазва от предаването на повредено ДНК към дъщерната клетка и по този 
начин поддържа геномната стабилност [7, 9] (фиг. 3). 

 

 
 

Фигура 3. 

Установено е, че значението на 53p  не е само в защитата от негативни 
въздействия и увреждане на генетичния апарат. Този белтък също така модулира 
обмяната на веществата, увеличава активността на процесите на антиоксидантна 
защита и детоксикацията, влияе върху интензивността на синтеза на белтъци, регулира 
процеса на възстановяване на неделими клетки и стимулира репродуктивните функции 
на тялото, както и функциите в ембрионите. Тези негови функции се използват за 
предотвратяване на заболявания като атеросклероза, различни метаболитни нарушения, 
невродегенеративни патологии и преждевременно стареене на тялото. Последните 
изследвания разкриват отрицателното значение на 53p  в развитието на някой 
патологии. Хроничният стрес и локалните възпалителни процеси постоянно стимулират 

53p , причинявайки апоптоза на отделни клетки и освобождаване на активни форми на 
кислород. По този начин прекомерната работа на 53p  усложнява развитието на 
заболяването [6].  

Загубата на функцията на 53p  в някои случаи може да бъде коригирана с 
допълнителни точкови мутации, които служат за стабилизиране на конформацията на 
белтъка на този белтък (Joerger and Fersht, 2008). Освен това в момента се изследват 
различни методи, които могат да възстановят нормалната функция на 53p  (Lehmann 
and Pietenpol 2012, Maslon and Happ 2010, Wimana, 2010).  

 
Заключение. 

53p  е важен за изследване на патогенезата на заболяванията и има огромен 
терапевтичен потенциал. В момента учените все още не знаят как да използват 
огромното количество информация, натрупана досега за този белтък. Въпреки това е 
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възможно да се предвиди успешното прилагане на знанията за 53p  в лечението и 
превенцията на ракови заболявания в бъдеще. 
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Abstract: Today’s developed digitalisation, coupled with the introduction of Internet in most social 

spheres, leads to critical alterations in the social way of thinking. We are witnessing Big Data bases, 

as well as unexpected and unanticipated in their scale conflicts in the communicational interactions 

online. Required is an alignment of these newly-developed phenomena to the philosophical ideas for 

ethics and truth. Cases, such as the instance with Cambridge Analytica, prove a case in point to the 

topicality of the problems. Today’s conflicts, resulting from the accumulation of information in the Big 

Data bases, are presented as a reason to point researchers’ interest to the matter of finding an ethical 

solution. Used are existing elaborations, in addition to publicly available in the media materials. 

Presented is one working algorithm for generating fake news. The paper also features and elaboration 

on the logical grounds of the Big Data’s role in this process. Although partially, shown is that in the 

circumstances of informational domination and intensive exchange of messages, a new approach to 

the understanding of the idea of truth is required, as well as the common philosophical concepts of 

relating ethics with virtues, duty and practical values. 
 
Keywords: ethics, Big Data, sooth, fake news, Cambridge Analytica 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
На фона на случващото се днес – ниската предсказуемост на някои социални 

конфликти и неясната прогнозируемост на развитието им са фактори, които показват, че 
протичат трансформации в масовото възприемане. Макар и в условия на почти 
глобализиран свят, ние все по-трудно уеднаквяваме позициите си от гледна точка на 
разбирането, което влагаме в категории като „добро“ и „зло“. Променят се социални 
ценности, които доскоро се приемаха за устойчиви в културната, етническата и 
географската си обособеност, сменят се социални роли и т.н. Вълненията от един 
континент се пренасят на друг и се приемат еднакво и в синхрон (като собствени) от 
хора, разделени на хиляди километри. Все по-често си задаваме въпроса не какво 
казваме, а кой интеоризира в стройна подредба на знание споделеното от нас и за какво 
го използва. Всичко това дава основания за търсенето на трансформации и в полето на 
етиката, където вече са налични нови и по характер и по обхват, и по скорост на 
развитието си проблеми.  

2. ИСТИНАТА И ЕТИКАТА ДНЕС 
Всичко посочено в по-голяма или по-малка степен рефлектира в полето на 

истината. Истината е едно от най-сложните и динамични понятия, които не са само в 
центъра на философските проблеми. Терминът „проблем“ идва от старогръцки и 
означава задача отнасяща се до труден, но значим въпрос, който изисква решение, но 
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това е най-вече за научната употреба. В популярната реч думата „проблем“ е натоварена 
с негативен отенък и по-скоро предизвиква безпокойство, отколкото призовава към 
търсене на решение. В основата и на двете разбирания е значимостта и свързания с нея 
парадокс (от старогр. - „пара“ - друг, различен и „доксо“ - мнение, т.е. различно мнение 
[5]), че едно явление е значимо за едни и незначимо за други. Същото е и с истината. 
Както пише немският философ Юрген Хабермас в своята комуникативно-прагматична 
концепция, истината не бива да се отделя от „претенциите за истинност“[7]. Това 
императивно положение отвежда до смисъла, че в присъщите ни социални 
взаимоотношения ние всички търсим истината, съгласяваме се, че тя съществува, но 
просто я разбираме по различен начин. Съвсем естествено възниква логическото 
допускане, че тази „фриволност“ в тълкуването, няма как да остане на страна от 
прагматизма в ежедневието ни, наложил се през последните десетилетия. Това означава, 
че се прави своеобразен „подбор“ на възможностите за истина и се избира не най-
обективната от тях, а онази, която съответства най-пълно на преследваната цел в 
комуникативната интеракция. Става дума за убеждаването, от което се нуждаят и 
генератора и рецепиента на съобщението, така че да избегнат когнитивния дисонанс 
предизвикан от действието, следващо комуникативния акт. Още през 1927 г. немският 
философ М. Хайдегер отчита, че за истината съществуват различни възможности: Ние я 
приемаме или както са го правили античните мислители - като нещо явно, видимо и 
значимо (което се запомня) или в съответствие със съвременния ни мирогледа, т.е. като 
явление, което е логически обосновано и непротиворечиво [11], поне от позицията на 
знанията, с които разполагаме в момента. Хайдегер противопоставя двете схващания, 
но днес, в условията на уеб разширено комуникационно пространство, този сблъсък 
сякаш е заменен от доразвит прагматичен подход. Това доразвиване представя истината 
не е толкова функция на практиката, както смятат прагматиците [6], а като зависимост 
от известните не критерии за истинност, които си „сътрудничат“ в странна форма на 
синергизъм. Този синергизъм се проявява като допълващо се взаимодействие, което 
издига на по-високо ниво системата, в която функционират субектите.  

Защо уеб пространството се оказва фактор за извършването на описания преход? 
Въпросът е ключов за случващото се днес. Във времето ние протичат „критични 

промени в мисленето“. Условията за наличие на такива промени са  дефинирани преди 
повече от век от френския психолог Гюстав льо Бон и включват „разрушаването на 

религиозните, политическите и социалните възгледи“ и „създаването на изцяло 

променени условия за съществуване и мислене, дължащи се на съвременните научни и 

технически открития“ [2]. Едва ли съществува съмнение, че след появата на Голямата 
мрежа са налице и принципни новости в обществените отношения:  

- глобализационните процеси са подложени на рязко ускоряване, което води до 
неочаквано бързия им напредък. Границите между етноси и култури стават все по-
проускливи, а социално икономическите и социално политическите отношения 
проявяват ефектите си на най-неочаквани, доскоро приемани за непреодолимо 
отдалечени едно от друго места по земното кълбо; 

- интензифицира се комуникацията. Увеличен е не само броят на обменяните 
съобщения, но и многократно е ускорен кръговрата комуникатор-приемник-обратна 

връзка. Активните теми в глобалния дискурс стават повече и се обсъждат в паралел; 
 На фона на всички тези промени, под натиска на показаното ускоряване, 

правилата и нормите се оказват определящи не толкова за поведение, колкото за 
ориентиране в заобикалящата човека среда. Освен това те стават все по-недостатъчни за 
конструктивното и безопасно съвместно съществуване в обществото. Както и досега, 
ние възприемаме случващото се като го свеждаме до познати схеми на ситуации и 
реагираме без много усилия за анализиране на онова, което виждаме. В същото време, 
относителната детерминируемост на човешкото поведение, за която говорят 
бихейвиористите (Б. Скинър, Р. Качиопо и др.) си остава все така видима и годна за 
прилагане в предсказуемостта на множество житейски ситуации. Днес не става дума за 
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интензифициране и глобализиране на общуването след Интернет, а за усложняване на 
социалните отношения, след развитието на онлайн формите за комуникиране. 

Очертава се странен проблем (парадокс): От една страна хората възприемат 
света по установени вече схеми; От друга – новите технологични възможности 
предоставят възможност за „затрупване“ с готови конструкции. Логично е, че изходът 
от ситуацията е в модифициране на представата за случващото се, чрез „опростяване“ 
на картината. Остават въпросите: Кой и как прави споменатото опростяване? 
Стилизиращият макияж на случващото се не е ли плод на борбата за власт над 
общественото мнение, а не за доброто на обществото? Не е ли това модифициране 
резултат от частните интереси на неизвестен кандидат за демиург (бог-създател, който 
според Платон съединява материята с идеята) [5], а не на естествена гражданска 
инициатива, довела до издигането ни до днешното цивилизационно равнище?  

Всички поставени въпроси намират обобщен израз в разбирането за добро и зло. 
Разбиране, което най-общо се фокусира в понятието етика. От гледна точка на 
философията това понятие не само е динамично в развитието си, но и събира твърде 
много въпроси, доближаващи го до границата с апория (др.гр. - „без цепнатина“, 
затруднение в което не се вижда пролука за разрешаване. В античната философия е 
формулирано от елеатите). Етиката на Сократ и Аристотел е ориентирана около 
добродетелта, но и до днес ние не сме съвсем категорични в позицията си какво е 
добродетел. Според Кант, критерии за етичност е дългът [5], но кой дълг е приоритетен 
в отношенията днес – този пред природата или пред обществото?! Утилитаристите (А. 
Смит, Дж. Ст. Мил и др.) и прагматиците (Ч. Пърс, Д. Дюи и др.) предлагат решение, 
като свързват етиката с ценностите [5], но могат ли последните наистина да бъдат 
измерени и разпределени категорично в множествата „добро“ и „зло“?! Типичен 
отговор е примерът с употребата на препарата ДДТ – пестицид, определян като особено 
ефективен и ефикасен в борбата с редица болести по растенията и по тази причина 
масово използван през 60-те години на 20-ти век. Конфликтът е, че това почти 
пенкилерно („пенкилер“ - лекарството от романа „Том Сойер“ на М. Твен , с което 
лелята на малкия герой лекува всички болести) добро се оказва зло само след десетина 
години. Тогава става ясно, че препаратът убива не само вредителите, а поради трудното 
си разграждане се натрупва в природата. Години след спирането му, следи от него са 
открити дори в тъканите на белите мечки.  

3. ГОЛЕМИТЕ БАЗИ С ДАННИ И КЕЙМБРИДЖ АНАЛИТИКА 
Въпреки тези затруднения в разбирането на истината, безспорен факт е, че 

етиката неразделно и необходимо присъства в отношенията на човека като социално 
същество. Грубият материализъм и технократските надежди за по-лесно ежедневие, 
развивани през последните един-два века са причина за известно изоставане от 
диалектичното разбиране за развитието. „Белите петна“ в идеалната страна на нещата 
се пренасят и разширяването, което търпят комуникацията и  социалните отношения 
след глобалните прояви на Голямата мрежа, изградена от компютри, но свързваща хора. 
Качеството, че нещата работят добре и могат да бъдат управляеми е постижение на 
човешката мисъл, но не по-малко е значението на свойството, което се описва с 
въпроса: Как се прилагат тези постижения? Един от първите позиви за несъответствие 
са Големите бази с данни. Още през 1997 г. учените в НАСА стигат до извода, че 
дигиталните технологии предоставят възможност за събиране на огромни количества 
данни, което изисква и огромен ресурс от хора, техника и технология за организиране и 
съхраняване на информацията.[13] Възниква и проблем: тази събрана, точна и стриктно 
подредена в дигитални масиви информация позволява разнообразно свързване с 
различни явления, както физически, така и социални и ни отвежда до неподозирано 
дълбоки зависимости. Неизвестно е готови ли сме за социално отговорното използване 
на тези зависимости в човешките отношения. Отговорът, като че ли е „НЕ“. Твърде 
скоро стана ясно, че колкото повече данни се събират, не толкова безопасни, колкото по-
сложни и трудни за експлоатация устройства се предлагат на потребителите. После 
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данните от пазарните проучвания се оказаха не толкова с цел разбиране потребностите 
на потребителя и съответно задоволяване от търговците, а просто се използват за 
направляване на потребителското търсене в желана от производителя и търговеца 
посока. И ако потребителските въпроси са спорни и на границата между личното и 
публичното пространство, то опитите за направляване на политическия избор, 
категорично прекрачват прага на допустимото в едно демократично общество. 

Есенцията на това осъзнаване е скандалът с КЕЙМБРИДЖ АНАЛИТИКА 
(Cambridge Analytica). За тази компания знаем още от 2016 г., но не много:  

Психометрията е раздел от психологията и се занимава с анализ на данни 
за личността (http://www.psychologies.ru/glossary/15/psihometriya/). През 1980 г. 
психолози доказват, че петте показателя: откритост, добросъвестност, 
екстравертност, доброжелателност и невротизъм, са достатъчни за определянето 
на характера. Откритието се среща и като Голямата петорка (Big Five) [8] и се 
бележи с акронима OCEAN (английските: openness to experience, conscientiousness, 
extraversion, agreeableness, neuroticism). [4] 

 Като докторант в Кавендиш, в Центъра по психометрия в Кеймбридж, 
Михаил Кузински прави обемиста анкета във Фейсбук (Facebook). За целта е 
създадено приложението „МайПерсоналити“ (MyPersonality). Неочаквано, 
заедно с колегата си, Кузински събира огромна социологическа база.  

Лесното генериране и събиране на данни в днешните условия прави 
впечатление на младият учен. Според него 68 отзива („лайк“-а) са достатъчни за 
опеделянето на цвят на кожата (с 95% вероятност), хомосексуалност (с 88% 
вероятност), привързаност към Демократическата или Републиканската партия 
(с 85% вероятност) и др. Последното Кузински открива през 2012 г., когато вече 
е оперативен директор на Центъра по психометрия в Кеймбридж. Според 
същите разработки, 70 отзива са достатъчни, за да се съберат повече данни 
отколкото имат приятелите; 150 – за да се разбере повече от родителите, а 300 – 
осигуряват повече от онова, което знае партньорът.  

По-късно се ражда и компанията  Кеймбридж Аналитика. Тя е следствие 
от работата на Кузински, доколкото последният предупреждава за опасните 
страни на своето откритие. През 2014 г., той, чрез Александър Коган, получава 
запитване от фирмата „Лаборатория за стратегически изследвания“ (SCL 
(Strategic Communication Laboratories)), която иска психометричен анализ на 
американски потребители на Фейсбук. Самата SCL е замесена в сложни и не 
дотам законоизрядни схеми: кризи в развиващите се страни, психологическа 
манипулация в Афганистан и др. Конфликтът е създаден. Козински напуска 
Кеймбридж и отива в Станфорд, а Коган създава  Кеймбридж Аналитика като 
дъщерна фирма на SCL. 

Стряскящ факт е, че сред последните клиенти на Кеймбридж Аналитика 
са водачът на привържениците на Брекзит (BrЕxit) Нейджъл Фарадж и като 
кандидат президент на САЩ - Доналд Тръмп.  Както отбелязват в швейцарското 
списание „Дас Магазин“, от щаба на другия претендент – Хилари Клинтън, 
също залагат на социалните мрежи, но предимно чрез агитационни послания до 
активни и потенциални привърженици. Разликата е, че Тръмп се доверява на  
Кеймбридж Аналитика и на нейната ключова компетентност - 
„микротаргетинга“. От компанията разработват подход и явно успешно 
разпознават привържениците на опонента като своя мишена (target  (англ.) - 
мишена). Посредством софтуерна услуга (т. нар. „тъмни постове“ (dark posts), 
за адресиране на банери до предварително определена група потребители, те 
разпращат повече от 175 000 вида послания: На цветнокожите изпращат 
изказвания на Клинтън, в които тя сравнява чернокожите мъже с хищници. В 
квартала Малкия Хаити в Маями, пускат съобщения, че фондацията на Клинтън 
е отказала да участва в ликвидирането на последиците от земетресението в 
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Хаити и т.н. Списъкът с клиенти е голям, но подходът е все същият. Любопитно 
е, че още през август, т.е. в началото на активната фаза на кандидат 
президентската надпревара, математичката Кати О`Нийл споделя впечатление, 
че Тръмп реагира сякаш по „перфектен опюртюнистичен алгоритъм“. Оказва 
се, че е права.  

Скандалът, който избухва след напускането на шефа по сигурността Алекс 
Стамос (от съобщенията става ясно, че става дума за сигурността на информацията, а 
не за физическата сигурност) на акционерното дружество Фейсбук, което е собственик 
на една от най-големите социални онлайн мрежи е само ескалация на отдавна 
прогнозиран от изследователите конфликт. Причината за оставката са разногласия с 
ръководството относно възможността за използване на лични данни от масивите на 
Фейсбук за манипулиране на нагласите по време на избори ва САЩ и др. европейски 
страни [3]. От достъпните публикации в пресата става ясно, че манипулирането е чрез 
компанията КЕЙМБРИДЖ АНАЛИТИКА. Въпросите, които задава журналиста Пол 
Левис, след разговор със Санди Паракилас – мениджър на операции в платформата 
Фейсбук са за „една много сложна история в дигиталната ера“ [11]:  1.) как са 
използвани данните от Фейсбук; 2.) Каква е връзката между КЕЙМРБИДЖ 
АНАЛИТИКА и АГРЕГАТЕЛ АЙ КЮ (Agregatel IQ) –  цифровата агенция, използвана 
в изборите за БРЕКСИТ (BREXIT); 3.) Какви са били въпросите преди референдума за 
БРЕКСИТ. [11] Смятаме, че разкривайки възможностите от съчетаването на 
дигиталните възможности с математическата статистика и психометрията сме 
отговорили на първия въпрос още през 2017 г.[9,1] Изненада днес поражда 
отклоняването на проблема в посока на организацията на работата във Фейсбук и 
избягването на въпросите около КЕЙМБРИДЖ АНАЛИТИКА, SCL,  АГРЕГАТЕЛ АЙ 
КЮ и кой ли знае колко такива подобни фирми, лаборатории, компании и т.н. Един 
възможен и звучащо най-правдоподобен отговор е, че всички тези компании са от типа 
„засоносъобразни, но морално укорими“. Изразът доби популарност през последните 
години и не е свързан толкова с конкретна държава, а с възможността все някъде да се 
спази законът и разминаването да се вкара в омагьосания кръг на спорове, за това 
законодателствот на чия държава е приложимо в един глобален свят.  

4. ФАЛШИВИ НОВИНИ 
Всичко това ни отвежда както до проблемите на етиката, така и до фалшивите 

новини, като една от многото възможни форми за употреба на събраните данни. 
Допускаме, че днес, след настъпилите критични промени не само в мисленето на 
хората, но и в споделения интелект на обществото, фалшивите новини са една от 
формите за възползване от множеството неизвестни, появили се след етичния смут в 
информационното ни време. В семантиката на сборния термин „фалшиви новини“ се 
обединяват фалша и не „подправянето“, а „престореността“ (англ. fake – фалшив, 
престорен) в пренасянето на социалната значимост на описваните събития. А 
функцията на новините е да пренасят информацията за онова, което се случва или което 
е станало известно през последните часове. Такова новинарско осведомяване е в 
ракурса на социалната значимост на съдържанието, така че наученото да може да 
притежава потенциал за съществени обществени последствия.[12] В подкрепа на 
хипотезата, че фалшивите новини са естествен продукт, възникнал поради неизвестни в 
етиката е и самият начин на конструиране. Според алгоритмичността, която 
забелязваме се вижда, че събраната информация от фирми като КЕЙМБРИДЖ 
АНАЛИТИКА се използва за подвеждане на аудиторията относно социалната 
значимост на случващото се. Експлоатира се присъщата детерминираност в 
поведението, която е в основата на бихейвиористичните концепции. Ние хората 
наистина приемаме света през готови конструкции и не се замисляме върху всяка 
картина, за която мислим, че ни е позната. Точно тази психична особеност е основна за 
манипулирането с фалшиви новини. Според нас един възможен алгоритъм е следният:  

1.) На някакво събитие (може и несбъднато) се придава ВИСОКА 
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ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ или изкуствено му се приписва такава; 
2.) Вече значимото събитие се обвързва с противоборство, противостояние и се 

намира ВРАГ. За разлика от противника, врагът е архетипен и не допуска мир;   
3.) Създава се БЯЛО ПОЛЕ в информацията за случилото се. Използват се 

различни похвати: от технически грешки (в пресрелийзи), до режисирани намеци в 
коментари по темата на събитието; 

4.) ОТВЕЖДАНЕ ДО ЖЕЛАНО МАСОВО ВЪЗПРИЕМАНЕ на съобщението, 
чрез продължаване на естествения страх и свързване на събитието с други конформни 
поведенчески прояви.  

Моделът ясно показва, че един от основните фактори предопределящи 
възможността за съзнателно или случайно генериране на фалшива новина е 
съществуването на „бяло поле“ от неизвестност в значимото за аудиторията. Това 
изискване определя и логическата последователност:  

Големи бази данни <> Истина > Направляване на масовото възприятие. 
Новината във всички случаи е „обвързана“ с истина и то не толкова с цялата 

истина, колкото с онази част от нея, която може да бъде публично споделена, а 
фалшивостта не е толкова изопачаване на събитията, колкото „жонглиране“ с 
действителността. При това „жонглиране“ се прилага ту разбирането за логическо 
съответствие, ту за безспорност на видяното и наученото - но не на всичко научено.  

Събраните Големи данни служат за определянето на онази част от случващото 
се, която може да бъде прикрита или поне завоалирана в страх или недомлъвки. Цялото 
това разминаване с истината, което се усеща във фалшивите новини е улеснено от 
количествените натрупания на данни в Големите бази, които в съществената си част са 
създадени благодарение на доброволното или поне неподозирано сътрудничество на 
споделящите онлайн потребители. Тези бази дават възможност за определяне на онова, 
което предизвиква интерес, за прецизно обособяване на трагет групата от рецепиенти, 
които дори и не подозират колко много са обвързани в прилики помежду си. И всичко 
това е възможно, поради неустойчивостта в етичното ни разбиране. Явно е, че в 
условията на уеб разширена комуникация и на пренасяне в Интернет на голяма част от 
сферите на социално общуване, се усложнява и лабиринтът на някои  неизвестни във 
философията, каквито са етиката (разбирането за добро и зло) и  същността на 
истината. В информационната епоха на Голямата мрежа масовите възприятия на 
публиката в театъра Интернет се оказват по-крехки от всякога.  

ИЗВОД 
Дигитализацията, появата на Голямата мрежа и очертаването на интернет 

дискурса като съществена част от общуването на днешното общество водят до 
необходимостта и от нов поглед върху някои неразрешени общестевни въпроси. Един 
от тях е този за етиката. Вече не е изчерпателно използването на критерии като 
добродетели, дълг и ценности, а вероятно става дума за сложното им съчетаване в 
динамичен конгломерат.  

Разгадаването на тези зависимости е решение към редица практически 
проблеми, сред които са нашумелите случаи с етичните норми за обмен на информация 
в глобалната ни и дигитална епоха. 
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Abstract: Through the prism of the European education policies and contemporary scientific 

developments in the fields of psychology and professions is introduce a new understanding of the 

physical training of the servicemen. In the context of the specific peculiarities of the military 

profession, is clarifies the essence of the motor competence in the structure of the professional 

readiness. It defends the thesis of the necessity of its purposeful formation in the process of education 

in the military education institutions.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Динамичните промени и силната конкуренция във всяка област от обществено-

икономическия живот неминуемо повишават изискванията не само към 
професионалната подготовка на човека, но и към цялостното му психофизическо 
състояние. Променя се характерът на двигателната активност в различните видове 
трудова дейност. Все по-голямо значение придобиват такива качества като бързина и 
точност на действията, съгласуваност и икономичност на движенията, обща и 
специална издръжливост в специфични условия. Нараства ролята на централните 
механизми за управление и организация на човешките движения. Обемът от дейности, 
осъществявани в неочаквани и екстремални условия, непрекъснато се увеличава. Това е 
свързано с голямо емоционално напрежение, за преодоляването на което се изискват 
психическа устойчивост и богат арсенал от двигателни умения и навици. Тяхното 
рационално използване, при задължителни съобразителност и бърза адаптация на 
действията, в голяма степен обуславя ефективността на трудовата дейност във всичките 
ù разновидности [14]. В този смисъл степента на двигателна компетентност е 
съществена страна в структурата на професионалната готовност на всеки човек.  

Високото ниво на двигателна компетентност има изключително важно значение 
за професиите, при които често възникват екстремални ситуации, отличаващи се с 
висока степен на трудност и сложност. Правилната и точна реакция в такива случаи е 
животоспасяваща и изисква както добре развити физически качества и богат фонд от 
специализирани двигателни действия, така и голяма обща издръжливост. Наред с това в 
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много случаи е необходима и съвършена координация на фините движения, т.е добре 
развита фина моторика.  

В групата на този вид професии са и професиите във Въоръжените сили на 
Република България. Те са определени в Националната класификация на професиите и 
длъжностите (НКПД-2011) и включват всички длъжности, заемани от военнослужещи. 
Военнослужещите са на служба във въоръжените сили, включително и в 
спомагателните служби. В Чл. 135. от Закона за отбраната и Въоръжените сили на 
Република България е регламентирано, че военнослужещите са офицери, офицерски 
кандидати, сержанти (старшини), войници (матроси), а курсантите са военнослужещи 

с особен статус [4]. Една от особеностите на техният статут се изразява в това, че за 
срока на обучение във висшите военни училища курсантите придобиват 
професионални качества и умения за изпълнение на задачите, които са присъщи на 
военната професия.  

Целта на настоящото изследване е в контекста на специфичните особености на 
военната професия да изясним същността на двигателната компетентност в 
структурата на готовността за професионална дейност на военнослужещия и да 
защитим тезата за необходимостта от нейното целенасочено изграждане както в 
процеса на обучение на курсантите, така и в процеса на кариерно развитие на 
офицерите.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
Професията (от лат. рrofessio) е сложно социално явление, в което по 

своебразен начин чрез съответния вид трудова дейност се проявява единството на 
психофизическата същност на човека [9]. Всяка професия има свои специфични 
особености. Това определя и различието в набора от качества, които човек трябва да 
притежава, за да упражнява успешно съответната професия. Затова подборът на 
кандидати за работа следва да се прави на базата на тяхната професионална годност [5].  

Професионалната годност е понятие, което означава задоволително 

съответствие между личностните предпоставки и изискванията за успешно 

изпълнение на конкретната трудова дейност. Тя е специфичен израз на способността 
на личността достатъчно сполучливо да реализира определена професионална дейност 
на базата на съвкупността от предварително кумулирани знания, умения, навици и 
ценности. В този смисъл понятието обединява два компонента:  

 природна даденост, изразяваща се в наличните физически и психически 
качества на личността и отразяваща потенциалните възможности за работа в 
професионалната област;  

 мотивация за труд и усъвършенстване, свързана с развиване на 
притежаваните качества и особености чрез професионално обучение, трудов опит, 
специален стаж и др. [12].    

Изискванията, при които може да се упражнява военната професия, са 
определени в чл. 141 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република 
България [4], и са разработени въз основа на характерните особености на 
професионалната дейност на офицера във въоръжените сили на Република България. 
Известно е, че тя е особен вид труд, който има специфична структура, цели и 
конкретни задачи съобразно предназначението на различните родове войски.  Отличава 
се със сложност и се реализира при нестандартни и тежки условия, включително и с 
лични ограничения в начина на живот.  

Отчитайки ролята и мисията на Въоръжените сили в новата обществено-
икономическа среда и произтичащите от тях цели, става ясно, че повече от всякога пред 
военнослужещите стоят за решаване много и разностранни по своя характер задачи. В 
съответствие със световните тенденции във военната сфера на преден план са: 
запазване на националната сигурност и подпомагане на коалиционните партньори в 
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борбата срещу тероризма; участие в операции на НАТО и Европейския съюз в отговор 
на възникнали кризи; защита и подпомагане на населението при аварии, природни 
бедствия и екологични катастрофи. Възможността за участие на голям брой 
военнослужещи да участват в многонационални операции безспорно е 
предизвикателство и отговорност. Това е така защото нарастват изисквания към 
личностно-професионални качества на военния контингент.  

В професионалната дейност на човека обаче освен реалните възможности, 
определящи степента на неговата годност, съществено значение има и 
професионалната готовност, т. е. онази степен на субективната активност, с която ще 
бъдат реализирани наличните възможности в професионалната дейност. 

Готовността за професионална дейност (професионална готовност) се 
разглежда като интегрално състояние на личността, което осигурява успешната трудова 
дейност в конкретна професия. Включва три основни компонента: психическа 

готовност, физическа готовност и специализирана готовност. Тя отразява онази 
степен на субективната активност, с която ще бъде реализиран личностният потенциал 
в резултат на определено отношение към труда ù. Готовността е адекватна само тогава, 
когато военнослужещият изпълнява качествено определена професионална дейност на 
базата на съвкупността от предварително акумулирани знания, умения, навици и 
ценности. Тя има важно значение, защото съотношението между професионалната 

годност на човека, нагласата и неговата личностна готовност обуславя както 

равнището му на реализация в професионалната дейност, така и величината на 

получавания от нея резултат [8, 15].  
Доказано е също така, че готовността за професионална дейност може да се 

формира, оптимизира и моделира в зависимост от целите на дейността и от условията 
на протичането ù. Управлението на този процес е едно от направленията, което дава 
големи възможности за усъвършенстване на професионалната подготовка най-вече в 
сферата на висшето образование [14]. Ето защо формирането на адекватна готовност за 
професионална дейност във Въоръжените сили на Република България трябва да бъде 
крайна цел на цялостната и многостранна подготовка при обучението на високо 
квалифицирани специалисти в съответните институции на военнообразователната 
система [2, 6, 7, 10, 13]. 
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Фиг. 1 
Съществена страна в този процес заема достигането на определена степен на 

двигателна компетентност като съществен функционален компонент в принципната 
структура на професионалната готовност (фиг.1).  

В науката се констатира еволюция в схващанията за същността на понятието 
компетентност (от лат. competens ’способен’). То е въведено от Аврам Ноам Чомски 
(американски лингвист, философ и политически активист). В психолого-
педагогическата литература това понятие получава широко разпространение 
сравнително късно – едва в края на 60-те и в началото на 70-те години на ХХ век в 
Америка и в държавите от западна Европа, а по-късно и в тези от източна Европа. За 
начало се смята статията на Д. Мак-Клеланд “Да тестираме компетентността, а не 

интелекта”, публикувана през 1973 г. [3]. Теоретико-приложната изследователска 
дейност на редица учени води до обогатяване и доразвиване на концепцията относно 
понятието компетентност и то може да се разглежда в три взаимно допълващи се 
измерения:   

� Базова личностна характеристика, която определя ефективността на 

действията при работа и в други ситуации.  

� Постигната по-висока степен на свързаност между индивидуалните 

способности и социалните цели на личността. 

� Доказана способност за използване на знания, умения и личностни, социални 

и/или методологични дадености в работни или учебни ситуации в професионално-

личностното развитие. Тази способност се определя и от гледна точка на 

способността за поемане на отговорност и самостоятелност в действията. 

На тази основа през 80-те години се заражда специално направление наречено 
компетентностен подход в образованието, включително и във военното образование. 
Неговата същност се състои в това, че обучението на всички нива трябва да е 
ориентирано към формиране на необходимите компетенции.  

Понятието ключови компетенции (key competencies) е въведено в практиката по-
късно – в края на 90-те години на миналия век от Международната организация на 
труда. Според някои от водещите изследователи в тази област (L. Spenser & S. Spenser, 
1993) само един сравнително неголям брой компетенции предполагат постигането на 
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успех в работата и в живота [16].  
На Форума на ЮНЕСКО през 1996 г. са разгледани осем ключови компетенции за 

учене през целия живот: общуване на роден език, общуване на чужди езици, 

математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и 

технологиите, дигитална компетентност (ИКТ), умения за учене, обществени и 

граждански компетентности, културна осъзнатост и творчество. Компетентностите 
включват три съставни елемента: знания, умения, нагласи [16]. 

Обръщаме внимание на факта, че сред ключовите компетентности не е намерила 
място една друга компетентност, която е не по-малко важна от посочените по-горе. Това 
е двигателната компетентност. Независимо че тя е иманентно свързана с 
останалите, нейното обособяване като самостоятелна е напълно логично. Това е така, 
защото управлението на движенията и психомоторната стабилност имат важно значение 
в цялостния процес на обучение и професионално усъвършенстване на личността, тъй 
като са своеобразен критерий за степента на нейната двигателна интелигентност [1, 15].  

Като се имат предвид особеностите на военната дейност в армията,  теорията за 
личност и дейност, както и същността на ключовите компетентности според 
„Препоръка за ключови компетентности през целия живот" на Европейския 
парламент [17], може да се даде следното определение:   

Двигателната компетентност е личностна характеристика, която изразява 

съвкупността от сравнително устойчиви, вродени или придобити индивидуални 

свойства, спортологични знания,  двигателни навици и физически качества, които 

осигуряват координация на двигателните действия на военнослужещия в 

конкретни ситуации при изпълнение на задачите, свързани със военната отбрана 

на страната. Тя може да се прояви само при определено ниво на психофизическа 

готовност на личността за конкретен вид военно-професионална дейност. 

От определението следва, че двигателната компетентност извън конкретната 
дейност не съществува. Тя не е механичен сбор от знания, двигателни умения и 
способности. Една личност е компетентна двигателно само тогава, когато тя умее да 

мобилизира своя потенциал (в случая знания и опит) за постигане на поставената цел в 
конкретната ситуация. Наличието на определени  спортологични знания, двигателни 
умения и определено ниво на физическите качества е само една скрита възможност, 
която може да се прояви при определено ниво на адекватна готовност за определена 

професионална дейност при съществуващите обстоятелства от обективен и субективен 
характер. 

Двигателната компетентност на военнослужещия включва: общи и специални 

знания и умения, които определят резултатността на специализираните или на 

рутинните дейности при служба в подразделенията на армията; способност за бърза 

и адекватна реакция в сложни и трудни ситуации; в случай на внезапно бедствие, 

терористична заплаха или атентат, при авиационно произшествие или авиационна 

катастрофа; единство между теоретическата и практическата готовност за 

осъществяване на задгранични мисии с многонационално участие.  

От изложеното дотук става ясно, че двигателната компетентност е съществен 
фактор за постигане на високо качество на професионалната подготовка на курсантите-
бъдещи офицери. Нейното правилно изграждане е продължителен и непрекъснат 
процес, в чийто център са обучението и субективният опит. Осъществява се по време на 
обучението във военния университет и би следвало да се надгражда по време на 
военната служба в редовете на Българската армия.  

Неоспорим факт е, че при обучението на курсантите винаги се акцентира върху 
тяхната физическата подготовка и затова командирите й обръщат полагащото се 
внимание [2, 13]. В настоящата разработка обаче ние обаче фокусираме вниманието си 
върху физическата подготовка от друга гледна точка като представяме едно по-ново 
разбиране през призмата на европейските образователни политики и съвременните 
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научни постановки в областта на психологията и на професиологията. Тук става дума за 
това, че двигателната компетентност е цялостно психофизическо състояние с по-

широки измерения. То детерминира професионалната готовност на военнослужещия в 
съвременната реалност. Научните изследвания на Н. Колев (2001), С. Събев (2001) и О. 
Къчев (2004), обратно на очакванията, доказват, че колкото по-автоматизирана е бойната 
техника, толкова по-високи са изисквания към физическата подготовка на 
военнослужещите като един от показателите за тяхната боеспособност. Колкото и да е 
модернизирана и превъоръжена всяка армия, никой не може да изключи субективния 
фактор – човекът с неговия професионализъм, постигнат на базата на висока 
теоретическа, тактическа и двигателна компетентност, на висок морал и психическа 
устойчивост.   

Считаме, че като средства в процеса на физическата подготовка целенасочено 
трябва да се прилагат не само различните видове бойно приложни и спортнодвигателни 
дейности, но и такива активности, при които се тренира моториката на индивида, и най-
вече тези, които са специфични за всяко военно направление. В този смисъл 
формирането на двигателната компетентност протича на три нива:  

 Общо ниво – задължително e за всички курсанти. Осъществява се в етапа на 
началната военна подготовка (4 седмици) веднага след постъпване в НВУ „В. Левски” 
чрез обучението по модул Физическа подготовка. Основната цел е постигане на добро 
ниво на обща физическа кондиция в контекста на адаптацията към войсковия начин на 
живот и към стриктно изпълнение на учебно-бойните задачи. Занятията се провеждат 
регулярно като комплексни в състав на подразделенията [13].  

 Частно ниво – отнася се до всички курсанти и се провежда в съответните 
факултети (Авиационен; Общовойскови; Артилерия, ПВО и КИС) под ръководството на 
командирите и на преподавателите по физическа подготовка. Учебното съдържане 
трябва да е насочено към формиране на онези страни на двигателната компетентност, 
които определят специфичната пригодност за съответния род войски (ВВС, СВ, ВМС) и 
отговарят напълно на изискванията и особеностите на специалността.  

 Конкретно – определя се лично от всеки курсант според неговата амбиция и 
мотивацията му за по-нататъшно усъвършенстване в желаната посока съобразно 
индивидуалния му план за кариерно развитие. Тук акцентът се поставя върху 
самостоятелните занимания с тренировъчен характер.   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Професионалистът военнослужещ не чака успехът да дойде сам, а го търси, за 
да го направи реалност. Това е възможно само ако той е силно мотивиран в стремежа 
си непрекъснато да се усъвършенства още като курсант с цел постигане на възможно 
най-висока степен на професионална готовност за адекватни действия във всяка една 
ситуация при изпълнение на поставените задачи в структурите на въоръжените сили. 
Съществен фактор в този процес е изграждането и поддържането на двигателна 
компетентност, съответстваща на конкретната военна специалност. Тя е предпоставка 
за изработване на модел за вероятно поведение, изискващо активни двигателни 
действия в екстремални ситуации чрез актуализиране на двигателния опит.  

Формирането на двигателната компетентност при курсантите е важна страна от 
тяхнато специализирано обучение във военния университет. Отговорността за това е 
както на командирите, така и на самите обучаеми, които с пълна отдаденост трябва да 
се подготвят, за да могат да се справят успешно с предизвикателствата на военната 
професия. 
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